Krim

Journalist blant amerikanerne som finansierte terroristen Anders Behring Breivik:

– Det er sjokkerende
Den amerikanske journalisten Marla Jo Fisher er en av flere
hundre som kjøpte falske diplomer av terroristen Anders Behring
Breivik. Amerikanske eksperter på falske diplomer håper den
norske terrorsaken kan få fart på tiltak som kan stoppe den illegale
virksomheten som har eksplodert i USA.

Tjente millioner på falske diplomer: Massemorderen Anders Behring Breivik livnærte seg i mange år på å selge falske diplomer. Han har kalt
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forretningskonseptet for et “moralsk forkastelig prosjekt”.

– Det er sjokkerende. Jeg visste at personen bak dette var tvilsom og at vedkommende gjorde noe som var galt.
Jeg likte ikke å kjøpe diplomet, for jeg
visste jeg ga penger til noen som sto
bak en svindel. Men jeg hadde ingen
aning om at det var en grusom kriminell, sier journalist Marla Jo Fisher i
den California-baserte avisen Orange
County Register da Kapital bringer
henne nyheten at hun har handlet
med en av verdens største massemor24

Kapital 11/2012

dere gjennom tidene. I 2005 kjøpte
hun et diplom fra diplomaservices.
com, som var nettsiden som Anders
Behring Breivik stod bak i perioden
2002 til 2005. Diplomaservices.com
solgte falske universitetsdiplomer fra
en rekke kjente universiteter både i
USA, Canada, Australia og England.
Fisher kjøpte diplomet som ledd i en
research for en artikkel om falske
diplomer.
– Hvorfor kjøpte du diplomet fra

diplomaservices.com?
– Jeg så en annonse hvor de tilbød
diplom fra California State University
Fullerton, som er et universitet i det
området avisen min dekker, sier Fisher.
Hun husker ikke nå hvor hun så annonsen. Diplomet hun bestilte kostet 295
amerikanske dollar, tilsvarende litt
under to tusen norske kroner. Pakken
med diplomet, som vi nå vet at Anders
Behring Breivik fikk laget, kom to uker
etter den var bestilt. Den var postlagt

