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The authorities focus again on the actions of a Finnish mercenary
Published: 9.2.2001
Marco Casagrande, who enlisted as a mercenary in the Bosnian Croat republic’s defense forces in late summer of
1993, will be again examined by the authorities.
The police investigated his suspected war crimes already a few years ago when Casagrande’s book Mostar Road
Hitchhikers, published under a pen name, came out.
In the book Casagrande described how as a mercenary he had shot, among others, wounded Muslim soldiers and
ordered the killing of one of his subordinates who had gone crazy.
The investigations were however discontinued due to lack of evidence.
The police got interested in the case again when an interview of Casagrande appeared in the (monthly
supplement) Kuukausiliite of Helsingin Sanomat.
Casagrande, who nowadays is having success as an artist, admitted in the magazine that his text is an accurate
description.
Casagrande tells today in Ilta-Sanomat how he is very chagrined because of the tone in Kuukausiliite’s story and
emphasizes that he himself disapproves of his mercenary adventures.
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The police interrogated Marco Casagrande
Published: 13.2.2001
Artist Marco Casagrande, 29, is suspected of violating human rights under exceptional circumstances. The police
interrogated the mercenary yesterday.
In the hearing Casagrande denied having committed any crimes.
In the (monthly supplement) Kuukausiliite of Helsingin Sanomat Casagrande told that his book Mostar Road
Hitchhkers is an accurate description of the event in Bosnia. The interview triggered a preliminary investigation.
The police investigated Casagrande’s case first time in 1997.
The maximum penalty for violating human rights under exceptional conditions is six years in prison. The cause of
action for the crime expires in ten years.
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Suomalaisen palkkasoturin teot taas viranomaisten syyniin
Julkaistu: 9.2.2001
Syyskesällä 1993 Bosnian Kroaattitasavallan puolustusvoimiin palkkasoturiksi värväytynyt Marco Casagrande
joutuu jälleen viranomaisten syyniin.
Poliisi selvitti miehen epäiltyjä sotarikoksia jo muutama vuosi sitten, kun Casagranden salanimellä julkaisema
Mostarin tien liftarit -kirja ilmestyi.
Kirjassa Casagrande kuvaili, kuinka oli palkkasotilaana ampunut mm. haavoittuneita muslimisotilaita ja määrännyt
seonneen alaisensa tapettavaksi.
Tuolloin tutkinnat kuitenkin keskeytettiin näytön puutteessa.
Poliisin kiinnostus heräsi uudelleen, kun Casagranden haastattelu ilmestyi Helsingin Sanomien helmikuun
Kuukausiliitteessä.
Nykyisin taiteilijana menestyvä Casagrande myönsi lehdessä, että hänen tekstinsä on tarkka kuvaus.
Casagrande kertoo tänään Ilta-Sanomissa olevansa hyvin harmistunut Kuukausiliitteen jutun sävystä ja korostaa
itsekin tuomitsevansa omat palkkasoturiseikkailunsa.
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Poliisi kuulusteli Marco Casagrandea
Julkaistu: 13.2.2001
Taiteilija Marco Casagrandea, 29, epäillään ihmisoikeuksien loukkaamisesta poikkeuksellisissa oloissa. Poliisi
kuulusteli entistä palkkasoturia eilen.
Kuulusteluissa Casagrande kiisti syyllistyneensä mihinkään rikokseen.
Helsingin Sanomien Kuukausiliitteessä Casagrande kertoi kirjansa Mostarin tien liftarit olevan tarkka kuvaus
Bosnian tapahtumista. Haastattelu käynnisti esitutkinnan.
Poliisi tutki ensimmäisen kerran Casagranden tapausta 1997.
Maksimirangaistus ihmisoikeuksien loukkaamisesta poikkeuksellisissa oloissa on kuusi vuotta vankeutta. Rikoksen
vanhentumisaika on kymmenen vuotta.

