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Robin Schafer
IN MEMORIAM MONIKA
Kjære forsamling – familie – venner - gjester!
Først vil jeg benytte anledningen til å gratulere Jan Erik Skog med dagen. Du har min største
respekt for det du har gjort og gått gjennom – og ikke minst fått til.
Det er med blandede følelser jeg mottar denne prisen. På den ene siden er jeg svært glad for at
min innsats er blitt sett og verdsatt av andre. Det er jeg selvsagt både stolt og takknemlig for.
På den annen side tenker jeg på alle de som har vært og er i tilsvarende situasjon som aldri
blir verken sett eller hørt.
Det kan være fryktelig langt mellom det å ha rett og det og få rett, og det er derfor mange som
har lidd en helt annen skjebne enn meg.
Jeg ønsker å beholde min muligens naive, men klippefaste tro på at min historie kan bidra til å
gjøre denne veien litt mindre bratt for andre som kommer etter meg.
Til tross for at jeg kun har møtt mor til Monika, Kristina, en gang, fremstår hun som en
usedvanlig sterk og klok kvinne. Hennes dempede adferd gjør at hun for meg alltid fremstår
med verdighet. Min belastning er en bagatell i forhold til hva hun har måttet tåle. Den største
gleden for meg er derfor at hun til slutt ble hørt. I den forbindelse ønsker jeg også å rette en
takk til hennes bistandsadvokat Stig Nilsen.
Jeg vil benytte anledningen til å trekke frem flere av de som er viktige for meg, og som også
har vært avgjørende i året som har gått:
Først og fremst takk til min familie, spesielt min datter, min kone og min mor, som alltid har
vært der for meg, selv om jeg ikke alltid har vært derfor dem.
Takk til mine gode venner, særlig Trond og resten av kameratgjengen jeg er så heldig å være
en del av, og ikke minst takk til min nære venn Atle.
Takk til forlaget Vigmostad & Bjørke, spesielt Frode Molven og Ingrid Krøvel-Velle, som har
fulgt meg og støttet meg gjennom en vanskelig tid.
Takk til Politiforbundet og særlig Kjetil Rekdal, som etterhvert ble en av mine beste
støttespillere.
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Takk også til Jens-Ove Hagen, Berit Reiss-Andersen, Toril Wik, Nils Sortland, Birthe
Eriksen, Kjell Ivar Sletten, Per Terje Engedal, Liv Gjertsen, Line Sjengen og Eva Meldahl,
som alle betyr noe for meg på hvert sitt vis.
Den største takken akkurat i dag går til stiftelsen Fritt Ord, som så meg tidlig. Tusen hjertelig
takk!
Til slutt har jeg prøvd å komme på noen egne ord til ettertanke som kanskje kan inspirere
andre:
Stå for det du tror på, og tro på det du står for …
Jeg mottar denne prisen i den største respekt for Kristina og til minne om Monika.
Tusen takk for oppmerksomheten!
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