
Politiadvokat Torunn
Fossli Sætre i Skien
opplevde å miste
VM-sølvet etter en
dopingtest hun sen-
ere ble frifunnet fra. 
Astrid Borchgrevink Lund

SKIEN Hun føler med
sprangrytteren Tony André
Hansen nå.

Det var i 1993 politiadvokat-
en  ble gjenstand for masse-
medienes oppmerksomhet da
hun som første norske orient-
eringsutøver testet positivt i
en dopingprøve. Fossli Sæthre
hadde tatt preparatet Rinexin
mot en forkjølelse før VM-
stafetten i USA, men var ikke
klar over at det fantes et stoff
i preparatet som sto på for-
budslisten. Fossli Sæthre ble
frikjent for dopingen et halvt
år senere, men føler seg like-
vel straffet.

– Vi mistet VM-sølvet, selv
om jeg ble frikjent. Det var
knallhardt. Jeg ble frikjent,
men likevel straffet. Det
verste var ikke at jeg selv
mistet medaljen, men opplev-

elsen av at de andre på laget
måtte lide på grunn av noe jeg
uforskyldt var rammet av, sier
hun til SB.no.

Allerede den gang i 1993
studerte Fossli Sæthre jus, og
hun jobber nå som jurist for
politiet i Telemark. 
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Industribedriften
Yara ble fredag an-
meldt for heleri som
følge av å ha import-
ert fosfat fra det ok-
kuperte Vest-Sahara.
OSLO (NTB) Det er Forening-
en for sahrawier i Norge og
Støttekomiteen for Vest-Sa-
hara som står bak anmeldels-
en for brudd på straffelovens
paragraf 317 om heleri.

– Marokko begår alvorlige
overgrep mot det sahrawiske
folk og stjeler alle rikdomm-
ene våre. Yara har med viten
og vilje kjøpt noe som ikke til-
hørte Marokko, men oss
sahrawier. Likevel valgte de å
ta imot dette tyvegodset. Det
er trist og urettferdig, sier
Sidahmed Salem, leder av
Foreningen for sahrawier i
Norge.

Marokko okkuperte Vest-
Sahara da Spania trakk seg ut
fra sin tidligere koloni i 1975.
Både FNs hovedforsamling og
Sikkerhetsrådet krever at Ma-
rokko trekker seg ut av Vest-
Sahara. Norwatch avslørte
denne uka at Yara i sommer
har importert 16.800 tonn fos-
fat til en verdi av 38,4 million-
er kroner fra Vest-Sahara.

– Yaras handel bidrar til å
finansiere og legitimere den
marokkanske okkupasjonen
og undertrykkelsen. Det er
kriminelt og etisk uforsvarlig.
Ettersom Yara har brutt sine
tidligere løfter om å stanse
slik import og trosser regjer-
ingens klare holdning til slik
handel, ser vi det som vår
plikt å politianmelde forhold-
et, sier leder Ronny Hansen i
Støttekomiteen for Vest-Sa-
hara.

Fosfat brukes i Yaras kunst-
gjødselproduksjon. (©NTB)

Yara anmeldt
for heleri

 vis av tilskuere på den offisielle åpninga av Mersmak - og ble kronet med seier. FOTO: TOM ERIK THORSEN

.000 mennesker
vel anvendte kroner.

– Det er ingen tvil om at dette
har skapt aktivitet, slår han
fast.

På den offisielle åpninga
dannet han kokkekampduo
med tidligere Gjerpen-stjerne
Anne Migliosi Taalesen mot
«superkokken» Fredrico de la
Fiasco jr. – i Tor Erik Gunst-

røms skikkelse – og enhetsled-
er Tor Arnesen i Skien kom-
mune. 

Den vant ordføreren og
makkeren, blant annet med en
salat juryen mente «hadde
passet bra i steinalderen».
Noen mesterkokk vil ikke ord-
føreren påberope seg å være.

– Jeg er ikke noen racer, men

jeg har ikke problemer med å
lage noe som går an å spise, sier
Andersen.

PS! Olje- og energiminister
Terje Riis-Johansen (Sp) skulle
ha åpnet festivalen, men den
tidligere matministeren fra
Skien dukket ikke opp.

KOKKER: Elevene fra Hjalmar Johannesens vid-
eregående skole var dagens kokker. F.v. Martine
Holmen, Susanne Strigen, Rolf Henning Elnes og
Erica Kristiansen. 

LUNSJ: Bakken barnehage fikk grillet fisk til lunsj. F.v.
Lars Erik Tanche Nilsen, Fenja Slettetveit Lie, Markus
Gundersen, Sofie Garcia Nesse, Thea Lerbrekk og
Alexander Ellefsen.  

TOTALT KAOS: - Det å få be-
skjeden om en positiv dop-
ingtest var totalt sjokkerende.
Jeg visste jo jeg var uskyldig, si-
er politiadvokat Torunn Fossli
Sætre i Skien. 
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Ble beskyldt
for doping


