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Alvorlige lovbrudd ved Karasjok skole
Skolen har ikke fanget opp mobbing og får nå kritikk fra Utdanningsdirektøren.
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– Jeg forventer at de nå får system som hindrer mobbing, sier utdanningsdirektør Kirsti Saxi.
Utdanningsdirektøren i Finnmark har avdekket alvorlige brudd på opplæringsloven ved Karasjok skole.

Veldig alvorlig
– Det er veldig alvorlig, nettopp fordi vi ser at de ikke har et system som fanger opp brudd på loven, og
heller ikke har opprettet et skolemiljøutvalg som skal være med å jobbe for et godt psykososialt miljø,
så betyr det at her er det flere ting som må være på plass, for å kunne fange opp problemer tidlig, sier
utdanningsdirektør Kirsti Saxi.
Tilsynsrapporten slår fast at det har vært mangelfull informasjonsflyt mellom nivåene.
Vurderinger og oppfølging er mangelfull.

Ikke grepet fatt
Enkeltepisoder ved skolen blir ikke grepet fatt i og skolen gjør først enkeltvedtak etter svært alvorlige
episoder eller langvarig mobbing, slår rapporten fast. Loven tilsier at vedtak skal gjøres raskt, og
vurderes ved hvert enkelt tilfelle.
– Det er jo helt klart alvorlig at vi har brudd på lovgivning. Dette har vi jobba med en tid nå, for å få
retta på de tingene. Derfor er jeg så glad for at vi har fått rapporten på bordet som i klartekst sier hvor
vi bryter loven, sier rådmann Hilda Vuolab.

Svært beklagelig
– Hva har du å si til de elevene som har alt for lenge måtte tålt mobbing, fordi skolen ikke har grepet
fatt i det?
Det er svært beklagelig at enkelte elever ikke har hatt det godt på skolen. At de har ventet så lenge på
at vi skal ta tak i det, sier Vuolab.
Utdanningsdirektøren forventer at Karasjok kommune 15. september legger frem en plan for hvordan de
skal rette opp avvikene.

Kommentarer
Delta i diskusjonen her.
hvem sin skyld er det?
Skrevet av hg 20.08.2009 01:40
det er ganske underlig at under alle disse innlegene blir skylden lagt over på alt i fra skole ,frp
ledelse og hva som måtte stå . Ingen har vært så tøff å ta på seg en del av skylden , vi som
foreldre bør ta vår del av skylden for hvordan våre barn oppfører seg på skolen og på de ulike
arenaene. vi kan ikke bare kaste ansvaret videre å si at vi har en "syk"bygd, vi lager den sånn
og å derfor også medgi at vi er medskyldig i de opplevelsene våre barn har på sklen . Om ikke vi
kan ta tak i våre barn og lære dem vanlig folkeskikk hvem skal da? skolen? nei follks vi får
heller gå sammen og utbedre det som er dårlig i steden for å henge ved det som har vært , ny
dag nye muligheter folkens stå på :)
SV: hvem sin skyld er det?
Skrevet av GR 20.08.2009 02:41

Jo, jeg skjønner, ganske enkelt, fordi dette dreier seg om mobbing i skolen. Jeg har et barn som
blir mobbet. Jeg mener bestemt at jeg ikke kan be mitt barn om å endre på oppførselen fordi
andre mobber vedkommende på skolen. forresten så har jeg gjort det, bedt barnet mitt om å
overse dette. Har aldri fått klager fra lærerne om at mitt barn har dårlig oppførsel, ei heller fra
andre barn. Beklger dersom vi er til bryderi.
NULL TOLERANSE MOT MOBBING HVER DAG
Skrevet av AKS 20.08.2009 00:20
Alle voksne, eldre, unge, foreldre, politikere, ledere, lærere og barn i Karasjok, vi må være
enige om nulltoleranse mot mobbing i Karasjok. Dette fra imorgen når vi står opp for jeg er
sikker på at vi har snakket stygt om noen idag, og vi må bare huske på å forbedre oss fra
imorgen av.
Vi må bestemme oss at fra imorgen er det nulltoleranse mot mobbing i Karasjok. Opplever du
baktaling eller mobbing, så si ifra til vedkommende som mobber at det gjør vi ikke i Karasjok.
La den gode ideen bli virkelighet den 20. august 2009.
Vanlig
Skrevet av Johan 19.08.2009 23:18
Mobbing skjer overalt, og kanskje særlig kommer det i uttrykk i småsamfunn som Karasjok.
Men, det er ikke bare Karasjok som har et problem - og at det spesielt er et "samisk problem".
Der har Barneombudet skutt seg selv i foten. Man kan plukke ut en hvilken som helst bygd i
Norge, og kommet fram til visse ukulturer i de forskjellige skolene. Det karasjokværingene kan
være stolte av, er at de tør å ta dette trollet ut av skapet og rette lys på det - og vær stolte over
at Reidar Hjermann bruker så mye av tiden sin på oss på vidda. Mange skoler og kommuner vil
helst dysse slike ting ned, for å redde ansiktet og omdømmet. Gjør man det, så er det barna
som blir ofrene. Veldig bra av Karasjok!
snart elgjakt
Skrevet av undrende 19.08.2009 21:48
hvordan har administasjonen tenkt å få ferdig planene, skolen begynner i morra og det er snart
elgjakt..hele adm drar jo på elgjakt, så de planene blir nok dessverre ikke ferdig nu heller..de
har hatt ferie hele sommeren og har enda "elgferie" i 1 mnd..
SV: snart elgjakt
Skrevet av elgjeger 19.08.2009 22:37
Den saken er jo helt grei, problemene tar de til våren, nærmere sagt mai mnd da har de en mnd
å stå imot press fra foreldre - de klarer de. De begynner alltid det nye året med blanke ark, som
om ingeting er skjedd! De klarer i år som i fjor til å ploge problemene til mai mnd- da smelter
de bort med snøen. Og alle i bygda godtar jo dette - samekultur på sitt beste!!! En deilig kultur
som vi elsker å bevare.
Populistene rotter seg sammen
Skrevet av Jonssa 19.08.2009 20:02
Barneombudet bryr seg om saken bare for å skaffe seg egen PR. Et skadskutt barneombud hvor
hvert utspill kun skjer med full mediadekning. Sameradioens avdankede lærere lar seg misbruke
i saken. Er det for å døyve egen dårlide lærergjerning ved skolen i Karasjok.
SV: Populistene rotter seg sammen
Skrevet av utflytter 19.08.2009 22:01
Jeg er hjertens enig med deg i at barneombudet nå forsøker å skaffe seg PR. Og de ser ut til å
ha skjønt hvordan det gjøres, se bare på dagens utspill. De vil treffe ungdom "rundt et bål", alle
kan jo bli fasinert av dette, ja når man selv er forelder til et offer. De bruker Karasjok for alt det
det er verdt, når dette er over så finner de nye PR-ofre. Dette er smakløst. BUP er heller ikke
bedre. Når er de på banen? når det er media dekning av ofre. De burde kommet på banen
tidligere, orientert, informert osv. slik at de ikke hadde bare ofre å jobbe med. Populistene i
Karasjok har det med å rotte seg sammen mot andre populister. Det kan så være at disse
avdankede lærerne finnes, ikke vet jeg? En ting vet jeg, at det er mange barn som lider under
alle disse krigene, mellom voksne, som skal vinnes i Karasjok. Vi har et rottent samfunn som
vanskelig kan kureres over natta. Inne det skjer er det få som bor her. Jeg våger å påstå at
Karsjok innen kort tid blir et turistattraksjon med et tomt sametingsbygg.
Hele ledelsen MÅ gå av!

Skrevet av Realist 19.08.2009 17:38
Mobbing er en reaksjon på at skoleledelsen er dårlig/elendig. "Rekk" har på linje med meg
skjønt at det første man gjør ved skolestart er å sette mobbing på dagsorden. Hvorfor? Jo fordi
det er et meget alvorlig problem som rammer hardt og brutalt. Dernest fordi skolen har fått
pålegg om det. Sist men ikke minst fordi barna/ elevene forteller om skadevirkningene av
dette!!! Ser at rektor ennu ikke har foretatt noe i sakens anledning, han har jo en mnd på seg lenge igjen til det. Det er en skam at kommune/skole-ledelsen skal hilse mobbeofre velkommen
til skolen i morgen, det blir å regne som et hån mot disse barna og foresatte. kjenner så mange
barn som gruer seg til skolestart. Politikerne har holdt seg taus, det er å regne som en gåte.
Mediene har vært forsøkt "kneblet" til taushet, de er blitt anklget for å være årsak til denne
mobbekulturen fordi de tar det opp. Slik er det i karsjok, den som tar opp problemene er og blir
selv skyldig. Det er tilog med forsket på narrideapme/ (mobbing), boka brukes i dag som
undervisninsmateriell. Minner meg litt om Frp`s partiprogram.
SV: Hele ledelsen MÅ gå av!
Skrevet av FRP?? 20.08.2009 00:36
Hvorfor blander du FRP opp i dette? Du må huske at det er SOSIALISTENE som styrer
SV: SV: Hele ledelsen MÅ gå av!
Skrevet av Realist 20.08.2009 02:15
Ok, eller sosialistenes partiprogram. samma det.
spørrende
Skrevet av Forelder 19.08.2009 17:08
Hva bør gjøres med mobbeproblematikken i Karasjok? Er der noen som har gode råd?
burde vørt i kauto osså
Skrevet av kautokeino 19.08.2009 13:46
Barneombudet burde vært i kautokeino osså... her mobber vi sikkert like mye som i karasjok,
men kanskje det ikke er kommet i media så mye....
Skolestart
Skrevet av Rekk 19.08.2009 10:27
Det har vært planleggingsdager for lærere ved Karasjok barne og ungdomskole, det burde vært
logisk å starte med mobbeproblemet. Har pratet med lærere for å høre om temaet var på
dagsorden, men "NEI". Det var et tema som angikk skolensledelse forige skoleår. Det er ikke
blitt nevnt i en bisetning engang. Kanskje det er på tide å bytte ut rektor og inspektørene. Jeg
mener å huske at en av mobbesakene for noen år siden gjaldt barnet til en i ledelsen, da ble
skolen endevendt og lærere ble beordret til ekstra inspeksjoner. Hva forteller det om ledelsen?
Er ikke alle barn likeverdige i Karasjok?
SV: Skolestart
Skrevet av bekymret 19.08.2009 11:18
15.sep for å ha planene klare er flaut og for sent - mobbingen er et resultat av for dårlig ledelse
Mobbing i Karasjok - og intervjuobjekter
Skrevet av Bjørn E Hansen 10.07.2009 15:24
I epost til NRK/SAMI 29-06-09 oppfordret undertegnede om at de 8 personene beskrevet på hans
hjemmeside som 'SJEFSMOBBERE' burde intervjues av denne kanalen. Det er grunn til å anta at
disse 8 har lest 'Tilleggsinformasjon til Stortingsrepresentantene' - og derfor kan man formode at
de er opptatt av å avsanne påstandene. Noen av disse 8 har ikke latt sjansen gå fra seg - tidligere
- til å få satt ting på trykk i media. Man må forvente at intervjuene vises på denne nettsiden - og
da med henvisning til undertegnedes side, slik at leseren får ta del i begge parters uttalelser. -Bjørn E Hansen - Oslo/Karasjok

SV: Mobbing i Karasjok - og intervjuobjekter
Skrevet av Nils 11.07.2009 09:21
Skjønner ikke hva vi som innbyggere skal ha av interesse for Bjørn Hansens innbitte hat mot
personer som ikke har danset etter hannes pipe. At folk ikke får lov å bygge opp på en

slalåmbakken må jo alle skjønne. Nei kommunen bør få ros for at man ikke gir etter for rene
utpressingstaktikeri, slik Bjørn Hansens mobbing fremstår som. At ikke de personene dette gjelder
går til innjuriesøksmål må vel ene og alene skyldes at man ikke lenger anser Bjørn Hansens som
en person med injurierende kraft
SV: SV: Mobbing i Karasjok - og intervjuobjekter
Skrevet av Bjørn E Hansen 11.07.2009 21:25
Nei, 'Nils' - mine innlegg handler om MOBBING fra ‘et øvre sjikt’ i Karasjok – og slett ikke om
'byggetillatelse'.
Forhåpentlig forstår du hva mobbing er når du leser - og tar inn over deg - eksemplene under
'Tilleggsinformasjon til Stortingsrepresentantene', (og den informasjonen står jeg – også - helt og
fullt inne for !) Dette er altså hendelser fra tidligere, før jeg kjøpte eiendommen 9/8 (Bahpajeaggi
ved slalombakken) - og søkte om byggetillatelse der. (Det er viktig ikke å rote med tid og saker !)
INJURIESØKSMÅL ? - det skal man ikke være engstelig for når man holder seg pinlig til sannheten.
HAT ? - nei så mye ødeleggende energi vil jeg ikke forbruke av livet.
Men mobbing er jeg imot - og det bruker jeg gjerne krefter på. Spesielt når den utøves av et 'øvre
sjikt' i samfunnet.
Hermed tror jeg dette svaret på innlegget fra 'Nils' stort sett også dekker svar til innleggene fra
'JE' / 'JOH' / 'GJEST'. Personene med de siste 4 innleggene som hevder at jeg står bak mobbing,
utpressing, trusler og ondsinnede beskyldninger – stiller seg i samme rekke som 8 tidligere
navngitte mobbere (hvis det ikke er de samme da – eller kanskje løpegutter for dem). Kom med
konkrete eksempler ved rettslige søksmål, innlegg i Finnmarks-pressen, direkte til min
epostadresse eller på annet vis, etter å ha lest ovennevnte 'Tilleggsinformasjon …..' !
Så – nei, jeg har intet ønske om å diktere Sameradioen. Men - jeg er selvfølgelig opptatt av at de
alvorlige sakene jeg har skrevet om, MOBBING, får balansert / tosidig dekning. Hvorfor ikke be
NRK/SAMI om å bli intervjuet ‘på papiret’ - på bakgrunn av ovennevnte informasjon - for å
tilbakevise det jeg har skrevet ?
Til slutt, er det ikke fordekt å undertegne med et ‘fult navn’ - når dere skriver på dette ‘nivået og
fremfører så alvorlige påstander’ ? Det føyer seg – imidlertid – inn i rekken av tidligere usignerte
avisinnlegg fra den tidligere omtalte mobbegjengen. For veikt ! – underskriv med fullt neste gang,
dere. Det vil det stå mer respekt av.
PS. Hvis det ikke heretter dukker opp alvorlige / feilaktige påstander - som bør besvares – avstår
jeg fra nå av å fortsette polimikken på denne bloggen. Det jeg har sagt - og skal si - om emnet,
kan leses på min hjemmeside. Der ligger også et stort antall NRK/SAMI blogginnlegg (ca 50 sider)
om ‘Mobbingen i Karasjok’. Jeg har forsøkt / forsøker å få med alle innlegg - slik at flest mulig
synspunkter og nyanser er representert.
SV: PS.Mobbing i Karasjok - og intervjuobjekter
Skrevet av Bjørn E Hansen 10.07.2009 23:09
Det vil være et alvorlig feilgrep - og urettferdig - hvis NRK/SAMI gir noen av de nevnte 8 anledning
til å uttale seg i 'direktesendt' intervju over radio/tv i denne saken. Altså - på trykk, takk.
SV: SV: PS.Mobbing i Karasjok - og intervjuobjekter
Skrevet av je 11.07.2009 09:24
Vil du nå begynne å diktere sameradioen også - er det ikke nok med alle de forsøkene du har
prøvd på å ta den hele og fulle styring med kommunen, gjennom ulike trusler.
SV: SV: SV: PS.Mobbing i Karasjok - og intervjuobjekter
Skrevet av Joh 11.07.2009 09:43
Hvor lenge skal sameradioen akseptere at en person helt er i ferd med å ødelegge denne bloggsida
med hatske utspill mot navngitt personer i kommunen. Er det den her typen blogging
Sameradiosjefen ønsker seg? Hver gang det er et eller annet om Karasjok, hvor det åpnes for
blogging, så er denne personen på banen med sine gjentatte ondsinnede beskyldninger. Hvor lenge
får han holde på?
SV: SV: SV: SV: PS.Mobbing i Karasjok - og intervjuobjekter

Skrevet av gjest 11.07.2009 10:49
Bjørn Hansen er sikkert ikke den eneste bygdeorginalen som plager våre folkevalgte med SPAM i
sommervarmen.De fleste AV representantene har vel antakeligvis vært så smarte at de har egen
spamfilter som filtrerer bort tøvete ondskapsfulle beskyldninger mot enkeltindivider. GOD SOMMER
TIL ALLE I MIN KJÆRE HJEMBYGD KARASJOK!
Forebyggende tiltak
Skrevet av Hårek 10.07.2009 01:37

Fylkesmannen i Finnmark har ikke bare et kontrollansvar i fbm grunnskolen og
grunnskoleloven. Derfor er det særdeles nærliggende å etterlyse
fylkesmannsembetets forebyggende tiltak mot mobbing i skolene i kommunene i
Finnmark. Vi er bare rundt 70.000 mennesker fordelt på 19 kommuner og det
skulle være særdeles enkelt for Fylkesmannen i Finnmark med hans fagpersonale å
kjøre kampanje mot mobbing i grunnskolen ! Hvorfor gjør man ikke det - men
alltid kommer inn i ettertid og fordømmer et annet forvaltningsnivås praksis ?
Ok vi bøyer oss for Fylkesmannen !
Skrevet av Hårek 10.07.2009 01:24
Trodde foreldrene også hadde et ansvar, men nå skjønner jeg at det er Kjell & Co i
Karasjok kommune som har gjort galt og har mest skyld i all denne elendigheta.
Takk til Kjønnøy & Saxi !
får aldri nok
Skrevet av oppgitt 08.07.2009 11:10

Jeg skulle ønske noen tok tak og ga en skikkelig folkeskikk kurs til alle ansatte i kommunen.
Spesielt i kommuneadministrasjonen og skolen. Hvorfor tør og ønsker ingen å gjøre det? Jeg går på
tå inn på rådhuset, må på god tid på forhånd finne ut hvordan jeg skal jatte med de for å få de
opplysninger og service som jeg er rimelig fornøyd med. Jeg venter og venter på bedre tider.
SV: får aldri nok
Skrevet av fortvilet 08.07.2009 12:29

Helt enig. Og hvis man går imot kommuneledelsen, blir man beskylt for å mobbe
kommunens ansatte.
Mobbing
Skrevet av Anne 07.07.2009 23:46

Nå må ledelsen i Karasjok kommune skjerpe seg. Når Fylkesmannen er til stede, da lover
kommunetoppene bot og bedring. Når Fylkesmannen er på tur til Vadsø, så har vi den vanlige
holdningen igjen på Rådhuset; vi bryr oss ikke, dette går sin vante gang. Helt enig med Bjørn
Hansen, nå må kommunetoppene stå anvarlige, ser dere virkelig ikke galskapen dere skaper?
MOBBING I KARASJOK
Skrevet av Bjørn E Hansen 07.07.2009 19:20
Personene som har hatt ansvar for å gjøre noe med mobbeproblemene i Karasjok de siste 20 årene
- eller mer - bør nå få søkelyset på seg. Still ordføreren og tidligere rådmann m.fl til ansvar - og få
ryddet opp i det øvre skiktet. Sann undertegnedes ord: Det vil aldri bli bra i kommunen uten en
gjennomgripende opp-/utrensking. Se nettsiden www.bjornhansen.com > Karasjok.
-- Bjørn E Hansen
Bekymret
Skrevet av roffe 08.07.2009 09:36

Ja bare se på denne spalten hvor en person fra Oslo hele tiden er på banen for å reklamere for sin
egen webside som er direkte mobbing av ansatte i Karasjok kommune pluss noen andre.Alltid når
det er noe fra Karasjok så har han innlegg med reklame for mobbesidensin.
SV: Bekymret
Skrevet av Bjørn E Hansen 08.07.2009 11:58

Du tar feil, 'roffe'. Min hjemmesideadresse har jeg kun lagt ut ifm saken 'MOBBING' - der flere av de
som har kunnet gjøre noe med problemene i minst 20 år, er presentert med kommentarer. Jeg
ønsker verken å reklamere eller mobbe, men er opptatt av å sette fokus på personer med
upassende fremferd og dårlig moral - og det vil jeg fortsette med. Men du er kanskje tilfreds med
'tingenes tilstand' - eller føler du deg truffet ? Jeg forstår du har vært inne på siden. Takk for
besøket - og velkommen igjen !

Bjørn E Hansen
Oslo / Karasjok

reprisetid
Skrevet av frustert 07.07.2009 13:10
nu e det tydeligvis sommar og ferietid i sameradioen, eller orke man ikke å være på jakt etter
nyheter. jeg har mistet oversikten over hvor mange ganger jeg har lest de samme nyhetene omatt
og omatt. det virker som om gamle nyheter med jevne mellomrom flyttes fra bunn til topp.

SV: reprisetid
Skrevet av tjohei 07.07.2009 13:19
...og det er ikke engang sameradioen som har laget saken. Det gjør det enda morsommere....

SV: SV: reprisetid
Skrevet av joffe 07.07.2009 15:57
Det er noen i sameradioen som elsker denne saken. Uansett hva som blir sagt om saken så blir det
store oppslag på nytt-selv gjentakelser av tidligere nyheter. Denne saken hadde sameradioen
allerede for to uker siden!

SV: SV: SV: reprisetid
Skrevet av eeehh 07.07.2009 17:46
Sami ser jeg hadde en sak forrige mandag, men ikke selve rapporten og hva som faktisk var
kritikkverdig og hvilke avvik man hadde funnet ved skolen. syns faktisk dette er en viktig sak å
følge opp. Også viktig at media følger med at noen faktisk gjør noe med problemene ved den
skolen. Slutt å klag.
de samiske barnevernsbarna
Skrevet av samfunnsengasjert 04.06.2009 16:02
Håper han skriver om de samiske barnevernsbarna som blir plassert i norske hjem og dermed
mister retten til sitt eget språk, kultur, og folk. Vet om mange tilfeller :-( Disse barna får aldri tatt
igjen det tapte staten tar fra de. Det er urettferdig at barn skal straffes på denne måten og miste
hele sin identitet og bakgrunn for ikke å snakke om morsmål, fordi de er under offentlig omsorg.
Sametinget
Skrevet av Mor 03.06.2009 13:39
Sametinget fikk i 2000 overta Samisk utdanningsråd. Tinget overtok dermed både ressursene til
utvikling av samiske læreplana og læremidla. Også da mangla mye, men siden har det bare blitt
verre.
Nu e det plutselig statens ansvar igjen? Er det nån samiske folkevalgte som e klar til å ta ansvar
for alt de ikke har gjort de siste åran?
Eller skal vi skylde på norske staten igjen? Hva skal vi da med samiske folkevalgte?
Mobbing i Karasjok
Skrevet av Meron 03.06.2009 10:57
Her i Karasjok har det alltid vært mobbing, pga slekta og språket. Jeg er av sjøsamisk slekt, derfor
har også jeg fått smakepå mobbing. Min far ble mobbet av andre voksne innlandssamer, fordi de
mente far var av dårlig samisk slekt. Det enda ingen visste hvordan han hadde hatt det i sin
oppvekst. Her kan man ikke være slik man selv vil. Samer som snakker norsk blir mobbet.
Samiske foreldre som snakker norsk til sine barn blir mobbet av andre samer. Så blir man mobbet
fordi man ikke kan kle seg ordentlig i samekofte. Barna blir mobbet pga foreldrene. Mine barn ble
mobbet og slått fordi jeg som er same snakket norsk til mine barn. Det har mine barn fått svi for.
Det samiske samfunnet straffer barn av samer fordi de har norsk som førstespråk. Mine barn har
opplevd mye vondt, de er blitt mobbet på det groveste. De er ikke bare blitt mobbet av andre
barn, men også av godt voksne samer fra Karasjok. Det er et spesielt mobbemiljø i Karasjok, og
det er mest samer imellom.
SV: Mobbing i Karasjok
Skrevet av Norsktalende 03.06.2009 17:34
Helt enig med deg, Meron. Og når man prøver å gå videre og lære sine egne barn samisk, noe
man selv ikke fikk lære som barn - så latterliggjøres man pga dårlig samisk. Og koftepolitiet har

også mye tid til å måle andre opp og ned.
Hva med å bruke tiden til noe mer fornuftig? Hva med å skape arbeidsplasser? De som er såkalte
koftepoliti-betjenter sitter på en kunnskap de heller burde dele med andre; slik at vi som ikke fikk
denne kunnskap som barn/unge kan få ny mulighet til å lære. Vi kan skape mange arbeidplasser om vi hadde brukt energi og tid på positive samfunnstiltak istedenfor på mobbing....
SV: Mobbing i Karasjok
Skrevet av Hoamma 03.06.2009 15:46
Karasjok har et mobbeproblem, som Kjell Sæther ikke vil snakke om. Soleng har måttet innrømme
problemet. Men det er ikke av ny dato, hvor lenge er ikke hoamma begrepet brukt om Kautosamer
i neagtiv mening. En ting er å ha navn på hverandre, en annen hvordan man bruker den. Og jeg
har ennå tilgode å være i Karasjok over 2 timer uten å høre det...det opplever man ingen andre
plasser, og før eller siden må man bare ta det innover seg. men til da er mye mobbing skjedd.
Innrøm problemet, så blir man kvitt det. Det tjener alle på, ikke minst karasjoksamfunnet selv.
noe skjer
Skrevet av håpefull 03.06.2009 08:10
Dette e positivt! Håper Hjermann tar med seg situasjonen til barn utenfor kjerneområdene og, som
feks Oslo...
Her må barn reise alene i taxi og enda verre: alene med t-bane for å få samisk undervisning. Mitt
barn ble utrygg og vi droppet undervisninga.
Håper lista og inneholder manglende samiske fosterforeldre...
SV: noe skjer
Skrevet av Mobbeoffer 04.06.2009 15:14
Hvordan skal barn lære hva som rett og alt? I denne bygda krangles det om alt. Sametingets folk
skjeller ut hverandre, kommunepolitikerne likeså, og det er ikke småtteri som ryr ut av munnen på
dem, og misunnelsen er stor.. Du skal ikke tro du er noe mentaliteten lever i beste velgående. Må
si at jeg er glad for at saken er kommet dit hen at det sannsynligvis, blir gjort noe. Mange flotte
barn er ødelagt for livet. Men... hva gjøres med lærere som mobber. Også det er et stort problem.
I vinter skrev Trygve" Uglefot" Johansen om den onde ånden som hviler over bygda.
Mobbing
Skrevet av Undrende 06.06.2009 23:37
Hvordan var det nå på det møtet i Karasjok? Hvis man hadde spurt og bedt dem reise seg opp som
har mobbet en eller flere en eller gang; mange hadde reist seg opp?
Hvis man hadde spurt om mange som hadde blitt mobbet; mange hadde reist seg opp da?
Uhøflighet
Skrevet av Sirkus 06.06.2009 23:20
Hva på sirkus i dag, og fikk, to dager er folkemøte som man håpa skubli et venpunkt for bygda,
ikke merke noe til det. Greit nok, vi betalte en del for å se på forestillingen - likevlel kunne vi vist
såpass høflighet å blitt der til artistene hadde vist seg fram en siste gang. Men neida, her gikk man
før forestillingen va ferdig. Man må velge, enten godtar man at folk er uhfølige eller så må man
flytte... enkelt og greit.
SV: Uhøflighet
Skrevet av sirkus 2 07.06.2009 03:11
Jeg var også på sirkus m barna, vet du at jeg ble flau, skitflau over Karasjok-folks manglende
høflighet..... Skjerp dere for f...
det mobbes i alle leire i Karasjok
Skrevet av norsksame 06.06.2009 23:03
På tide at det skjer noe med det "usunne miljøet" i Karasjok. Som innflytter i bygda er du ikke
verd noe, dersom du ikke snakker samisk. Du kommer nederst på rangstigen og dine meninger blir
latterliggjort. Det er ikke bare på skolene denne mobbingen foregår, også på arbeidsplassene i
bygda. Som norsktalende same, er du kun verd den dagen du skal stemme til sametingsvalget.
Ellers er du null verd.

UKULTUREN I KARASJOK
Skrevet av Bjørn E Hansen 05.06.2009
Når undertegnede flyttet til Karasjok for ca 20 år siden - ble han overrasket over at 'nesten alle
baksnakket nesten alle'. Intet har forandret seg der i så måte.
Men, hvordan kan / skal holdningene i Karasjok bli bedre når de fleste sjefsmobber'ne fra 20 år
tilbake - nåværende ordfører, daværende rådmann, daværende kommunelege, daværende
sosialsjef, for å nevne noen i det sjiktet - fremdeles besitter nøkkelstillinger i kommunen. Dette var
og er den hardkokte kammeraderigjengen - som gjerne 'går over lik' for å beskytte de andre i
denne harde kjernen, i steden for - samvittighetsfullt - å utføre jobbene de er valgt / satt til. Bruk
av trusler - og bakvaskelser - er heller ikke ukjente metoder fra den gjengen, for å tvangskneble
kritikere. Nå møter de seg selv i døra - men de er så inngrodde og skruppelløse at
holdningsendringer fra den kanten er helt utenkelig, selv om de gradvis, på litt sikt, vil bli helt
avkledd.
Holdningskampanjer på grasrotplan hjelper derfor lite når 'det øvre sjiktet' i kommunen fremstår
som de dårligste rollemodellene - blottet for etikk / evne / vilje.
Nei - her må det onde tas ved roten ! Skaff dere en ordfører med god moral og fjern alle andre
umoralske / utilstrekkelige stillingsinnehavere i kommuneadministrasjonen. Er det ikke mulig å si
dem opp, så sett dem til forefallende arbeider - der de ikke er en smittefare for befolkningen. Det
er beklagelig å måtte si det - men den nye rådmannen vil nok ikke makte å rydde opp i et så
gjennomsyret system, som hun er født inn i.
Få inn nytt - uinfisert - blod, før bygda dør av blodforgiftning.
Fylkesmannen har overordnet medansvar når en lar ukulturen får utvikle seg så fritt / uhemmet
som i Karasjok kommune. Fylkesmannen har vært tilstrekkelig informert om de alvorlige
skavankene i den administrasjonen i mange år. Men - etter det undertegnede kan registrere har
Fylkesmannen aldri foretatt seg noe for å rydde opp - hvis da ikke tidligere rådmanns nye stilling
har vært et hjelpeløst forsøk ?
Eilif Aslaksen viser prisverdig mot når han våger å ta opp ømtålelige temaer - vel vitende om at
han utenfor Samvirkelaget kan bli møtt av flere ubehagelige, og kanskje truende, bemerkninger.
Stå på Eilif - også med flere saker du kanskje ser bør komme opp i dagens lys i Karasjok.
Flere i den vakre bygda Karasjok må ta ansvar og våge å stå frem - for å bedre forholdene i sitt
nærmiljø.
På et senere tidspunkt vil undertegnede - på sin hjemmeside www.bjornhansen.com under
'Karasjok' - ta et bredere 'oppgjør' med noen av personene som fronter / frontet ukulturen i
Karasjok.
-- Bjørn E Hansen
SV: UKULTUREN I KARASJOK Skrevet av rab 05.06.2009 12:24 Og det sier en som med
knyttnever på hotellets restaurant selger sitt budskap - "jeg vite best". "Dere andre er noen
stakkarslige samer som ikke vet bedre"
SV: SV: UKULTUREN I KARASJOK Skrevet av Bjørn E Hansen 05.06.2009 13:13 1) Stå frem med
fullt navn, du - det står det mer respekt av ! 2) Var du til stede den aktuelle kvelden? I så fall har
du et dårlig minne - om ordene som falt. 3) Det er ikke vanskelig å se hvilken leir du hører til - og
la bli med det. 4) Når kommunelege Knut Johnsen ved to anledninger - forut for den hendelsen truer undertegnede med juling, med sitt svarte belte i karate) da var det på tide at noen tok
jyplingen i kraven. 5) Jeg skulle anbefale at du konsentrerer deg om de viktigere tingene i
Karasjok - og ikke prater tull !
-- Bjørn E Hansen
UKULTUREN i KARASJOK KOMMUNE - TAKHØYDEN I NRK.NO/SAMI
Skrevet av Bjørn E Hansen 07.06.2009
Det er beklagelig at takhøyden i redaksjonen ikke er høyere enn at man må oppleve at innlegg og svar/tilsvar - lukes ut. Når temaet mobbing løftes opp på et plan som nå, har ansvarlige
politikere/administrative ledere ikke annet valgt enn - tilsynelatende - å legge seg flate for

kritikken. Men vær sikker på at de medansvarlige - som gjennom flere 10-år har kunnet gjøre noe
med de åpenbare problemene - sover like godt om natten nå som før. De vet hvordan de skal
spille for galleriet, legge ansiktet i riktige folder for å ta brodden av kritikken som reises mot dem akkurat nå - før de igjen faller inn i gammelt handlingsmønster, eller rettere sagt - mangel på
handling. Joda - mobbing av barn er alvorlig, men det er bare et av flere alvorlige brudd på
rettigheter i Karasjok kommunes administrasjon - der overordnet maktmisbruk og diskriminering
er forstemmende vanlig. Hvis befolkningen i Karasjok lar de overordnede slippe lett denne gang når man virkelig har mulighet til å gjennomføre en omfattende opprensking i systemet, med den
fokus som nå er på kommunen - vil den oppleve at lite kommer til å endre seg i årene som følger.
Undertegnede tillater seg derfor å rykke inn sin artikkel enda en gang - med etterfølgende
kommentarer - før den ble fjernet. Samtidig oppfordres Nils Johan Hætta og Hans-Tore Bjerkaas
om å vurdere den manglende takhøyden for innleggene - og kommentarene som følger. Det
oppfordres også om at de som skriver innlegg står frem med fullt navn - det vil det stå mer
respekt av !
-- Bjørn E Hansen
Hvem bør ta ansvar for ukulturen???
Skrevet av norsk-same 06.06.2009 21:14
Mobbing har foregått i Karasjok i 20-år. Toppene i Karasjok (ordfører, nylig avgått rådmann,
rektor) har styrt samfunnet like lenge som mobbingen har pågått. Jeg vet at det er mange familier
som er blitt neglisjert og ødelagt i Karasjok. De har prøvd iherdig å fremme mobbeproblemet, og
ikke blitt tatt på alvor, men heller blitt oversett og bagatellisert.
Ved ansettelser i kommunen blir gjerne venner eller familiemedlemmer ansatt og de som ikke er
"medlemmer" får en usaklig begrunnelse til ansettelsen. Dette gjelder også vanlig saksbehandling
generelt i kommune. Lover og regler blir ikke alltid fulgt, for de sjonglere mellom begrunnelsene
ansinitet, skikkethet, og utdannelse. Begrunnelsene blir gitt til fordel for "medlemmene/ eller deres
tilhenger". Den som ikke tilhører eller kjenner eliten får en ufullstendig begrunnelse på
ansettelsen. Dette ser jeg som mobbing, når behandlere ikke liker eller kjenner personen, selv om
personen har papirer som tilsvarer etterspurtekriterier. Og når begrunnelsen varierer fra år til år.
Personer som er berørt av urettfertigheten bør og har sin fulle rett til å prate om inkompetente
saksbehandling. Eller skal dette også forties, slik at toppene kan fortsette den urettferdige
behandlingen av borgerne.
Kommunetoppene støtter hverandre, for det er tryggest å tilhøre gjengen. Sammen er de sterke
mot den lille mannen i gata. Og stakkars den som er uenig med gjengen, for da skal det merkes
lenge etterpå. Det er lett å ”krige” mot den lille mannen i gata med skattebetalernes penger.
Kommunetoppene skulle vært skiftet helt ut- gjerne med utenbygdsfolk. Nye folk, som følger loven
og ikke er inngrodd i ukulturen som regjerer i bygda. Nye folk som ikke er venn eller i familie med
toppene…..
Denne ukulturen blant toppene har forplantet seg helt ned til barna. Gjengen styrer og mobber de
som ikke er integrert i elitegjengen.
Finn syndebukk - nytt objekt å mobbe?
Skrevet av Guovdageaidnulas 06.06.2009 18:42
Det nytter ikke å leke psykolog; lete etter hendelser som har gjort bygda syk. Det er sikkert
mange som har skyld i det dere opplever nå, men er det verdt at de menneskene skal oppleve
forakten fra øvrigheta fordi de har kjørt hele bunsjen i gjørma? Hva så når dere finner ut hvem
syndebukken er? Begynne å mobbe dem?? Tenk heller fremover! Hva kan man gjøre idag for å
gjøre ting bedre. Tips: smil til andre, si pent om folk, ikke slipp ut ekle kommentarer fra din munn,
stopp ufin oppførsel være seg barn eller voksen. Vær rollemodell. Kan tenke meg det er mange i
skolesektor som har vondt av å svelge dette, men de er de første å begynne (de har sine svin i
skogen)
Dunfjell og SANS!
Skrevet av Undrer 06.06.2009 18:18
Et svært oppsiktsvekkende innslag på møtet kom fra Grete Dunfjell som representant for BUP
(SANS ) Hennes uttalelse var så skremmende og oppsiktsvekkende at vi må forvente en avklaring
om organisasjonen står inn for det hun sa. Hun hevdet man ikke kunne forvente å bli hørt i bygda

hvis man ikke snakket samisk, de norske skulle stort sett holde kjeft osv. Men Dunfjell og hennes
barn snakker jo ikek sjøl samisk. Det gjør heller ikke de fleste ansatte på SANS! En avklaring
forventres.
SV: Dunfjell og SANS!
Skrevet av undrer 2 06.06.2009 18:37
synes også hennes meninger var litt underlig, skjønte ikke helt det der..
hva så
Skrevet av undrende 06.06.2009 12:34
Det var flott at barneombudet satte ord på hva saken gjelder. Tror ikke dette hadde kommet noen
skritt videre hvis han ikke hadde grepet inn. Han nevnte også politikk. Ja, det er sant. Se bare på
sametinget hvordan de skjeller ut hverandre og i lokalpolitikken også. Hvilke signaler gir dette? Alt
det onde du gjør mot andre får konsekvenser, gjelder både barn og voksne. De samiske forskerne
har fortalt hvor flink samene er med barneoppdragelse (barn tar selv ansvar) og hvordan slekta tar
vare på hvernandre. Nu ser vi resultatene. Virkeligheten er ikke slik samiske forskere og
sametinget gir uttrykk for. Vi er som hvilken helst annen bygd i Norge, men litt mer storkjeftet,
uten begrensninger oftest. Men det kommer lysere, hvis vi vil gjøre det sammen.
Kulturen
Skrevet av Gaino 05.06.2009 17:47
Samekulturen er og en familie,sidakultur. Når disse i generasjoner ligger i konkuranse med
hverandre som av og til går på livet løs er det ikke rart at dette overføres ungdom. Folk som
kommer utenfra og ikke er i dette systemet blir ikke bare mobba av en grupering, men av mange.
Deler av samekulturen bør vi bli kvitt snarest.
Jeg tror og de unge er i en identitetskrise. Likheten mellom realitetene og det romantiske som
kommer fram i serier med Farmmen Mikkel og barne-TV er ikke hverdagen de lever i . Hvorfor ikke
begynne å vise virkelighet på Tv,kunne kritisere der samfunnet er på avveier. Gjenkjenning
mellom det media serverer og realitetene tror jeg ville hjelpe mange.
SV: Kulturen
Skrevet av M 06.06.2009 09:39
Til syvende og sist så har ikke d her my samekulturen å gjøre. Er d ikke janteloven selv som sier
at du skal ikke tro du er bedre enn andre? Mobbing er noe som skjer i mange bygder i norge,
uavhengi av om man er norsk eller samisk. Det er vanskelig å være annerledes i en liten bygd,og
dette er ikke et "sameproblem". Det er flott at Karasjok tar tak i dette for å gjøre noe med det, og
veldig lett for deg å si at det er noe i kulturen som må bort. Men jeg sier deg, og jeg er fra
Karasjok og har selv ingen rein, det er ikke den samiske kulturen som er problemet. det funker
ikke å ta noe vekk fra den. Greit nok at skille både på skolen og i samfunnet bør jevnes ut. Mn til
syvende og sist så har du med individene å gjøre, det har med fordommer og sterke
personligheter. Noe som fins i alle små samfunn til tider. Det må rett og slett læres folkeskikk, og
det er positivt at saken er satt på dagsorden!
SV: Kulturen
Skrevet av Ante 05.06.2009 20:29
Enig. Sameland markedsføres på TV som turistreisemål. Lite virkelighet i det som vises. Hvorfor
ser vi ikke NRK på nilut cup.
Imponert
Skrevet av Innflytter 05.06.2009 15:41
Jeg var tilstede på møtet, og ble veldig positivt overrasket over hvor åpen tone som møtet var
preget av. Jeg ble også veldig imponert av de som var tøffe nok til å stå frem!
En skuffelse var det likevel at to politikere (de som var tilstede vet hvem) ikke kunne dy seg for å
forsøke å score politisk gevinst på de unges bekosting! (les: brukte sin taletid til å «føre
valgkamp»)
Oppfordrer politikere og administrasjonen (herunder skoleledelsen) i kommunen å starte opp
arbeidet snarest før "lufta går ut av ballongen". Kanskje et nytt folke/arbeidsmøte om ikke så
lenge hadde vært bra -slik som Laila S. Sandvik antydet.
SV: Imponert
Skrevet av berosteaddji 05.06.2009 23:18

Ja, er enig at det var mange som var tøffe til å stå frem med deres historier. Og jeg synes det var
flott at ihvertfall noen av kommunens politikere tok ordet under folkemøtet, hvor det kom frem at
de har prøvd å ta mobbingen på alvor og å ta ansvar. For det er jo det folk forventer ledelsen i
kommunen skal gjøre, eller hva? Synes ikke politikere som viser engasjement skal bli hengt ut
fordi de vil ta ansvar. Trur nok heller ikke de vil score gevinst på unges bekostning, trur bare at de
bryr seg. - Og dessuten er det ikke valg i år! Man kan heller spørre hvor var de andre sentrale
politikere , f.eks varaordføreren og leder for oppvesktutvalget ,under folkemøtet? Bryr de seg ikke
om barne – og oppvekstvilkår i vår kommune? Synes derfor det er bra at vår nye rådmann i hvert
fall viser ansvar og vil gjøre noe med saken.
Denne siden er dessverre også en mobbearena som burde vært sprengt, og sendt til
renseanlegget, - fordi den stinker!!!
SV: Imponert
Skrevet av WNHanssen 05.06.2009 22:21
Jeg er også innflytter i denne bygda og er faktisk helt "ny". Noen har tatt veldig godt i mot
undertegnede, mens andre har ikke vært like positiv til at en norsk kvinne kommer til dette lille
bygdesamfunnet hvor tradisjoner og arv står i høysetet. I går på fokemøtet var det noen som sa at
man kan ikke like alle, og for all del - det kan man ikke; men vi kan akseptere hverandre og
respektere våre medmennesker for det vi er.. .og ikke for hva bygda skulle ønske du var... bare
ett lite hjertesukk
Ærlig talt!
Skrevet av Lisa 05.06.2009 15:26
Diskusjons forumet her er blitt en fin mobbearena. Her kan alle kaste så mye dritt de bare orker
anonymt, her finnes direkte personangrep på navngitte personer... Er oppgitt og flau på manges
vegne her...
Heldigvis mange fine innlegg også som kanskje klare å veie opp for de mange kvalmende
kommentaran...
Det er ikke mulig!
Skrevet av Regnbuen 05.06.2009 14:34
Har jeg forstått det riktig - at skoleledelsen ikke deltok på folkemøte!!! Hvis det er sant så synes
jeg det er så oppsiktsvekkende at det burde bli en masseoppsigelse av ansatte som viser toltal
fravær av ansvar og opprydningsvilje. Dette møte bør ha høyere proiritet enn noe annet. Ja hvis
det er sant, må det bare meldes inn til fylkesmannen.
SV: Det er ikke mulig!
Skrevet av Issát 06.06.2009 05:52
Joda, rektor var på plass.. i tillegg var jo skolens ledelse i salen, men sant nok som privatpersoner
da.
SV: Det er ikke mulig!
Skrevet av joda 05.06.2009 15:16
Rektoren var tilstede på møtet. Han fikk også spørsmål fra møtedeltaker, som han besvarte.
Samisk-Norsk
Skrevet av Jasså 05.06.2009 14:09
Du som sier at alt som foregår i Karasjok går på samisk, tar feil. Ta deg en tur innom SVS i
Karasjok, der får du knapt hørt samisk språk. Dra en tur til matbutikkene våre, eller
bensinstasjonene, eller ring kommunen, der går alt på norsk. Uansett, du som flytter hit og kun
snakker norsk, da er det du som ikke respekterer det samiske! Karasjok er en samisk bygd, og de
aller fleste som flytter hit, de lærer seg samisk. Mobbing er uakseptabelt, og det å ikke respektere
det samiske, det er også mobbing!
SV: Samisk-Norsk
Skrevet av utflytta 05.06.2009 17:20
Ja, det er ingen tvil om at det er mobbing å ikke respektere det samiske. Men det er også mobbing
når samer ikke respekterer andre samer, enten fordi de ikke har er tilknytta reindrifta, kommer fra
kysten, eller verst av alt, fordi de ikke snakker samisk. Det er både samer og nordmenn som
flytter til Karasjok og kun snakker norsk, i tillegg til finlendere, russere, afrikanere osv. som ikke
snakker verken norsk eller samisk, og de har krav for respekt alle sammen, noe annet er også

mobbing!
SV: Samisk-Norsk
Skrevet av Regnbuen 05.06.2009 14:58
En ting jeg lurer på Jasså, hvis vi forholder oss til retningslinjene til www.ung.no som angir 9
kriterier til hva som er mobbing - hvor i svarte finner du belegg for at det å ikke lære seg samisk
språk er mobbing? Vil du si at du føler deg plaget og ignorert fordi jeg nå skriver på norsk. Er du
selv konsekvent å lærer deg spansk før du drar til Mallorca - eller behersker du alle kasusene i
finsk språk før du drar over grensa for å handle? Hvis ikke, så er du i følge enge kriterier en som
mobber når du drar på butikken i Karigasniemi. For all del - dersom du selv behersker alle språk i
møte med alle folk og land du besøker - da har du ditt på det tørre.
Holdningsendringer....
Skrevet av WNHanssen 05.06.2009 22:11
Jeg var også tilstede under gårsdagens folkemøte ang. mobbing i Karasjok, og er forundret over
menneskers evne til å fraskrive seg ansvar...noe det her virker som om er blitt gjort i en årrekke
av personene som er folkevalgt til å lede an kommunen. Kan ikke uttale meg om hva som har
skjedd tidligere i denne bygda ang. dette da jeg er "ny" i byda, men har via min vikarjobb og
tilkommende svigerfamile fått høre hjerteskjærende historier... Historier som rett og slett er tuftet
på ondskap og uvitenhet... Holdningsendringer var det ingen som sa noe om i går, bare at
endringer måtte til.. Greit nok, men holdninger mot medmennesker og andre menneskers verdier
er det som skal til.
Lenge leve mobbingen
Skrevet av betrakteren 05.06.2009 13:00
Mange voksne i Karasjok benytter "cuiggodit", som er en belærende form å si fra til andre om at
deres måte å være på og å gjøre ting på, ikke er rett. Man trenger ikke å gå lenger enn til
gårsdagens folkemøte. Noen satt på sin høye hest og ba om at både voksne og barn må lære seg
folkeskikk. Når en ungdom uttrykker seg på en slik måte kan være forståelig, men jeg blir
temmelig overrasket når noen fra hjelpeapparatet bruker lignende formuleringer og "folket" viser
sin enighet ved å applaudere. Offentlige etater bør vel være mer tiltaksrettet enn som så? Er det
ikke bedre at de framgår som forbilder med en holdning som vitner om at det er viktig å
samarbeide og å øke kunnskap om hvordan få slutt på mobbing, enn å forenkle problematikken til
vanlig folkeskikk? Ære være moralismen, for da slipper man å gjøre noe med egne holdninger. Og
slik fortsettes pulverisering av ansvaret for å gjøre noe for å få slutt på mobbingen...
Angrer
Skrevet av xx 05.06.2009 12:38
Husker godt vi mobbet flere som gikk i samme klasse som oss. En av dem prøvde hele klassen å ta
i friminuttene. Vi sprang etter henne i frimenutt etter frimenutt. Heldigvis for henne og ikke minst
oss selv var hun for rask for oss. Men vi mente også oppriktig at hun fortjente det. Selv ble vi
svært overrasket da læreren tok opp mobbing i klassen. Vi mobbet aldri, mente vi.
Husker også at vi aldri godtok disse "forsvarskaninene" hvor foreldrene tilhørte til forsvarets
stasjon. De var annerledes og rare, og ikke minst norske. Vi ertet dem vel kanskje ikke, men vi lo
mye av dem og de ble holdt utenfor.
Jeg har mange ganger tenkt på hvorfor det ble sånn og hvor lett det er å la seg rive med. Jeg tror
at mye av problemene besto i at vi manglet rollemodeller. Det var ingen som fortalte oss hva som
var rett og galt før altså denne læreren. Men han kunne vi jo heller ikke stole på for han var jo
norsk. Vi hadde tidlig lært at nordmenn ikke vil oss godt.
Jeg husker også at jeg mange ganger tenkte at jeg må lære meg å ta igjen. Ikke bli sint eller
såret, men tøff nok til å tåle og ta imot og ta tilbake. jeg slet med det lenge, men føler nå at det er
noe jeg mestrer godt. Jeg har ikke bruk for det i andre amfunn og er nok en unyttig kunnskap som
jeg lærte i oppveksten.
Må si jeg har angret mange ganger og hvis jeg møter de vi mobbet (alle flyttet naturligvis), vil jeg
være den første til å be om unnskyldning. Det må være lov å være angrende synder!
Arvesynden
Skrevet av Margget 05.06.2009 12:31
Det kommer til å ta generasjoner å få bort slektsmobbingen. Selv om man utad er smilende og

blide, vil alltid den uretten slekta opplevde for kanskje 150 år siden henge igjen.
Når to gubber på 80 år idag ryker sammen i en slåsskamp pga at bestefaren (eller var det
oldefaren) til den ene ikke gjorde opp for seg den gang ved å gi den første laksen til han som eide
elvekanten han hadde fisket i fra, forteller det bare at dette er inngrodd.
Ikke rart man har slektsfeider. Skjønt feider og feider, man kaller det for mobbing idag. Dette
klarer man ikke å løse ved noen folkemøter.
Spenningene
Skrevet av Visjonæren 05.06.2009 11:30
All disse spenningene om mobbingen enten det skjer i skolen, kirken, enten blandt barn eller
voksne. Disse spenningene har ikke bare med vår fysiske virkelighet å gjøre. Løsningen på all
mobbing som foregår finnes i dypet av den før Samiske åndeligheten for oss Samer. Eller den
Kosmiske energien som er tilgjengelig. Sjamanen har en spesiell evne, det å gå i transe. Her er det
også snakk om en kraft som overgår vår vanlige menneskelige forstand. Denne kraften kan forløse
smerten eller smertene.
SV: Spenningene
Skrevet av Jan 05.06.2009 13:29
Det finnes ikke mobbing i kirka. Kirken er bl.a. tuftet på nestekjærlighet, inkludering og toleranse.
Og dét finnes det mye av i Karasjok.
Sametingets ungdommer
Skrevet av Mariann 05.06.2009 11:17
All ære til Sametingets politiske ungdomsutvalg som arrangerte et så viktig møte.
Bra dere tar ansvar!
Må jo si at jeg undrer meg over ordførerens prioriteringer av hvilke budskap kommunen skal
komme med, om det medfører riktighet det som står i artikkelen om "kommunereklamen"...
SV: Sametingets ungdommer
Skrevet av bra 05.06.2009 18:53
Det var bra at ordfører tok også de posetive ting fram i Karasjok. Vi må være såppas ærlig at alt er
ikke så negativt som noen vil ha det i Karasjok. Vi må slutte å snakke negativt om oss i Karasjok.
Begynn å snakk om de postive tingene også og ikke bare de negative.
SV: SV: Sametingets ungdommer
Skrevet av Mariann 06.06.2009 00:36
Er helt enig i at man må snakke om det som er positivt i Karasjok. Det som nå fremkommer som
negativt, er mobbinga som skjer ved skolen, ikke noe annet etter det jeg vet. Derfor må man også
tørre å la det komme frem, sånn at man ikke tar fokuset bort med å snakke om noe annet. Det var
sikkert heller ingen som var uenig i det ordførern sa.
skolen
Skrevet av petter smart 05.06.2009 10:21
Nå må jeg vel ta skolen og dets ledelse litt i forsvar.Når dem sier i fra til foreldrene at barnet ditt
mobber og oppfører seg uakseptabelt, så får dem kjeft av foreldrene fordi de mener at barnet
deres er oppfører seg ordentlig.Hvis ikke skolen sier i fra så får dem kjeft for det også.Hva om
skolen begynner å koble inn barnevernet med engang?
SV: skolen
Skrevet av A.M.V 05.06.2009 17:05
Ja først må man jo kunne prøve å kontakte foreldrene, om ikke det nytter så gjerne barnevernet i
neste runde. For da har de varslet. Det er jo det vi savner å bli varslet.
SV: skolen
Skrevet av dolly duck 05.06.2009 16:48
Jeg er så enig med deg Petter Smart!!! det er jo så sårt når man hører noe negativt om sine egne
barn, og spesielt at de er mobbere.
Foreldre STikk fingeren ned i jorda, og prøv å ta det innover seg at DU kan være mor eller far til
en mobber!!!

Neste gang skolen ringer, Ta det på alvor og prøv å gjøre noe med mobberen din!!!!!
SV: skolen
Skrevet av nok en utflytter 05.06.2009 16:44
Er delvis enig med deg, Petter Smart, i at skolen får kjeft av foreldre uansett hva de sier eller ikke
sier, MEN det er uansett skolens ansvar når mobbingen skjer på skolen. Hvis de ikke klarer å løse
en mobbesak sammen med foreldrene til mobberen, er det faktisk likevel deres ansvar for å finne
andre løsninger.
Jeg har selv hatt barn som har blitt mobbet på skolen i Karasjok og opplevd ansvarsfraskrivelse fra
ledelsen der. I begynnelsen så det lyst ut, skolen lovet å finne en løsning. De tok flere ganger
kontakt med foreldrene til mobberen, som nektet for at gullungen hadde gjort noe galt. Dette
pågikk i flere år. Til dags dato har jeg en perm med brev til og fra skolen, mest til, for etter hvert
sluttet det å komme svar. En dag ble mitt barn utsatt for grov vold og fikk hjernerystelse. Jeg
ringte da til skolen og snakket med en i adm., som sa at skolen ikke kunne gjøre mer, de hadde
allerede snakket med det andres foreldre mange ganger uten at det hadde nyttet. Nå måtte JEG ta
kontakt med de andre foreldrene, fikk jeg beskjed om. Ansvaret for å løse problemet da mitt barn
ble mobbet ble altså skjøvet over på meg. Jeg løste problemet ved å ta med familien og flytte bort.
SV: skolen
Skrevet av Mr. X 05.06.2009 11:06
Jeg tror ikke løsningen er å ta noen i forsvar, slett ikke skolen. Jeg hadde et barn på skolen i
Karsajok, som ble mobbet av elever som var langt eldre. Dette ble tatt opp på foreldremøte, men
ingenting skjedde. Jeg troppet opp etter skoletid og ventet på lærerinnen i gangen utenfor
klasserommet, og konfronterte henne med dette, og spurte hva hun hadde gjort i saken. Og hun
presterte å si at hun ikke kjenner til saken, og hadde aldri hørt om dette. Selv om jeg vet, har det
skriftlig, på at dette ble tatt opp med bl. a henne, sa hun altså hun ikke visste noe om saken ?!?
Rusultatet ble å flytte til en annen kommune, til en annen bygd, og først da ble det bedre.
Lærerinnen sluttet etterhvert på skolen i Karasjok og flytett, iallefall for en stund, til en
nabokommune. vet ikke om hu er tilbake, men så lenge skolen direkte lyver foreldre opp i
ansiktet, og nekter for at problemene finnes, hvordan i all verden kan man da tro at skolen og
karasjoksamfunnet blir bedre ??
Vonde ord som blir sagt
Skrevet av Hjelper de svake 05.06.2009 09:55
Har selv jobbet og jobber med mennesker som ikke har det så godt eller bra. Så har jeg fra "noen"
hørt kommentaren at der kommer han igjen med de "nissene". Mitt spørsmål er hva om jeg
offentlig gjorde "noen"? Hva med å fortelle til de pårørende hvem "noen" er? Så slipper jeg å bære
byrden.
finnes det skole
Skrevet av skole 05.06.2009 09:06
Tror ledelsen ved skolen på skoleres. Hvordan skal de ellers kunne jobben sin. De er bare
mennesker og bør innrømme at de ikke kan eller vet hvordan de skal oppføre seg som ledere hvor
de skal være både ledere, medarbeidere, medmennesker, vise respekt for både elever, lærere og
foreldere osv.
Hvilken skole trenger de ?
SV: finnes det skole
Skrevet av Dolly Duck 05.06.2009 16:50
Samfunnet har nok endret seg radikalt de siste årene, med internett og voldspill som er
grusomme.
MEN, hvem er hovedansvarlig for barna? Jo foreldre, foreldre og foreldre..
bitterhet og sorg
Skrevet av tenker 05.06.2009 02:00
Ja, helt rett. Det er både bitterhet og sorg der hvor mennesker blir mobbet. Uansett hvor det
skjer.Akkurat nå er jeg mest skuffet over kirkelige ansatte og menighetsrådets medlemmer
hvordan de sprer rykter og usannheter. Tro om disse var på folkemøtet. Eller kanskje det ikke er
noe som biter på de. Prosten med kona reiste sin vei. Fysja meg. Men jeg håper på bedre tider.
Takk, rådmann. Få alle på lag. Minn om bygdedyret hver dag, uansett hvor du er. Du vil få med

deg ganske mange etterhvert. Takk, vi trenger å lufte våre meninger også. Kanskje det hjelper.
Ikke så dumt med elgjakt og fisketurer. Godt å slappe av når mennene er på tur. Alt har sin sjarm,
bare vi ikke snur det til det negative.
Mann i dress
Skrevet av AVE 05.06.2009 01:58
For nulltoleranse mot mobbing i Karasjok så trenger vi alle.
Når en mann i dress fra Oslo får oss (Karasjok folk og andre) til å forstå at mobbing er galt, og at
han er med på å samle folk om dette problemet er det kjempebra.
Vis respekt for andres initiativ, og ta imot all hjelp mot mobbing med glede.
SV: Mann i dress
Skrevet av sss 05.06.2009 14:30
Ja, dette skulle hun aldri ha sakt....hun som hadde sakt så mye klokt før. Håper at hun fortsetter i
det sporet som hun starta kvelden med og ikke slik som hun sluttet. Hun er flink så jeg ønsker
henne lykketil vidre med jobben.
SV: SV: Mann i dress
Skrevet av ? 06.06.2009 09:14
På sin plass og si unnskyld av henne, slik barneombudet gjorde under folkemøte i Karasjok.
SV: SV: Mann i dress
Skrevet av Poengløs 05.06.2009 23:58
Du har altså ikke skjønt poenget? Vi prøver med en kort forkalring: Måtte det komme en mann fra
Oslo, metaforisk en mann i dress, for å fortelle Karasjokbefolkningen at det er mobbing i bygda.
Klarte vi ikke å tenke det sjøl????
utenfor tema - men litt irriterende
Skrevet av skriveleif 05.06.2009 01:51
En grei artikkel av Dan Robert Larsen, men vil bare påpeke at ordet "nulltåleranse" skrives med
"o" og ikke "å". Måtte bare kommentere dette siden Larsen ikke bare én gang staver dette feil,
men to.
naja
Skrevet av Vàhnen 05.06.2009 00:43
Mye bra som kom frem på møtet! Men hvordan skal foreldrene kunne hjelpe til når skolen ikke gir
melding hjem, man får vite om dette 2 mnd etter at ditt barn har vært med å mobbe. Og
ordføreren som gjør narr av foreldre som er opptatt med skolens manglende undervisning. Da føler
man seg veldig liten når kommunens topper oppfører seg sånn, skal man slutte å bry seg om det
som skjer på skolen, enten det gjelder mobbing eller det faglige.!
SV: naja
Skrevet av Karen 05.06.2009 12:05
Det var flere menn en 15-20.
Mennene?
Skrevet av Inga 05.06.2009 00:33
Mennene var samlet på et annet viktig sted i bygda i kveld, nemlig på skytebanen.
Snart elgjakt vet dere!
SV: Mennene?
Skrevet av skrulla 05.06.2009 00:55
Unødvendig kommentar, ja rett og slett barnslig...er det ikke nettopp sånt man jobber for å
stoppe, slike ekle sleiv kommentara...
SV: SV: Mennene?
Skrevet av Humor skaper glede 06.06.2009 00:01
Tja, man har det ikke morsommere enn det man selv gjør det til. Skap glede rundt deg, smil og
verden vil smile til deg ;)
SV: SV: Mennene?
Skrevet av Inga 05.06.2009 08:47

Hva er ekkelt med kommentaren, dette er jo kun fakta? Jakter selv, jeg.
Dan Robert Larsen skriver at det kun var 15-20 menn tilstede på møtet. Ser du ikke ironien?
SV: Mennene?
Skrevet av Elgjeger 05.06.2009 00:37
Og mange sønner/døtre var med på skytebanen istedetfor å reke rundt i bygda og mobbe andre...
SV: SV: Mennene?
Skrevet av Inga 05.06.2009 08:54
Godt poeng!
All heder til dere som tar deres barn med på aktiviteter.
Hyklere
Skrevet av Mor 05.06.2009 00:23
Fint møte var det ja. Men, fikk vondt i magen av se mennesker som sjøl har drevet utsrakt
mobbing. En tildligere bedriftsleder,en eks lærer, politiker,osvosv.. Det som er skremmende her ,
er at de jeg har nevnt her er , alle er innflyttere i bygda vår.. Nu sier dere vel at jeg tar et rasistisk
motivert angrep, men dette er ikke riktig. Se bare på underskriftskampanjer og leserinnlegg i 2008
om vår skole, der skriver innflytterne nei til en samisk skole, nei til at barna deres må tvinges til å
lære samisk. Dette ble demonstrert hardt av disse foreldrene i 2008, samtlige av dem satt i
kulturhuset idag og nikka annerkjennende når barnombudet pratet. Dere kan jeg gjerne kalle meg
rasistisk,dum,ignorant ,supersame eller hva annet dere kaller meg til daglig. Få tilbake a og b
klasser i skolen, som det var før. Slipper man denne sammenblandingen av uønskede elementer i
vår bygd. Takk for dere oppmerksomhet.
2 språklig kommune :)
Skrevet av samisk/norsk morsmål 05.06.2009 12:23
Karasjok er en to språklig kommune, men her gjelder kun samisk!!
SV: Hyklere
Skrevet av Sjøsame 05.06.2009 09:19
Hvis dine holdninger deles av mange innfødte i Karasjok er håpet for bedring av oppvekstvilkårene
ikke tilstede. Du demonstrerer det som er en av hovedårsakene til de svært negative forholdene
mennesker i mellom i Karasjok. Har du tenkt at mange fra Karasjok har flyttet og bosatt seg i
andre deler av landet og i utlandet. Disse er innflyttere der de er og du setter også Karasjokfolk i
samme underlige lys som innflyttere i Karasjok. Mange av utflytterne kan aldri tenke seg å flytte
tilbake til Karasjok pga. av de rådende forholdene, og som er i ferd med å skremme folk fra å
bosette seg i kommunen. Vett og uvett er likelig fordelt mellom Karasjokinger og folk fra landet
forøvrig. Pendelen fra fornorskningstidens herjinger i Karasjok har slått for langt i retning av at
bare samisk er godt nok. Barn og unge må sikres gode kunnskaper i norsk og fremmedspråk for å
kunne konkurrere om studieplasser og jobber utenfor en kommune som har lite å tilby. Det
underlige skolesystemet med deling av skolen etter næringer (les: Reindrift) må opphøre snarest,
se til Kautokeino. Ingen Karasjokslekter er bedre enn andre. Den ene av mine foreldre kom fra
Karasjok i 1940-årene.
SV: SV: Hyklere
Skrevet av Reindriftssame 05.06.2009 16:55
"Det underlige skolesystemet med deling av skolen etter næringer (les: Reindrift) må opphøre
snarest, se til Kautokeino."
Til informasjon, denne ordningen har opphørt for mange år tilbake...
Men er det blitt bedre? Nei faktisk enda verre enn tidligere.
SV: Hyklere
Skrevet av også en mor 05.06.2009 01:09
Er det nå egentlig så galt om foreldre ønsker at deres barn skal få undervisning på norsk? Selv om
Karasjok er en samisk kommune, der majoriteten er samisktalende, så er de faktisk en del der
som er norsktalende eller tospråklig samisk/norsktalende også. Samiske barn har rett til
morsmålsundervisning i samisk uansett hvor de bor i Norge, bør ikke norske barn ha den samme
retten til undervisning på sitt morsmål i "Sameland"? Vi har allerede hatt en fornorskningspolitikk i
Finnmark, la oss nå ikke lage en "forsamiskningspolitikk".

modige damer som står frem med sine og barnas historier
Skrevet av RKL 04.06.2009 23:54
Jeg var på dette folkemøtet i dag. Må si at jeg flere enn en gang måtte tørke bitre tårer. Jeg vi
rose mødrene som fortalte barnas historier og krever nulltoletanse for mobbing. Selv skulle jeg
ønske jeg var like tøff. Jeg kjente at både bitterhet og sorg veltet over meg, siden jeg selv har
kjent mobbing på kroppen, fordi jeg hadde en mor som ikke passet inn i vår lille vakre bygd. I dag
har jeg et barn som desverre også har følt mobbing både på kropp og sinn. Takk for at noen stter
ord på den smerte vi i Karasjok påfører andre. TAkk for at vi tar opp denne sykdommen. MEN jeg
vil for all del håpe at ikke denne debatten og problematiseringen rundt mobbing i Karasjok stander
på etniske forskjeller. Det er faktisk litt for enkelt. Det var med bitterhet jeg betraktet Karasjok
skoleledelses fravær. Mon tro hvorfor de glimret med sitt fravær i debatten...........
Ingen stygge ord mer
Skrevet av Far 04.06.2009 23:50
Da vi omsider flyttet fra bygda hadde 2 av 4 av barna våre opplevd grov mobbing og trakassering,
mens tredjemann ikke fikk tilstrekkelig faglig hjelp på skolen.
Etter en måned på ny skole et annet sted i landet spurte jeg eldstemann hvordan det gikk på
nyskolen. Da svarte han:
- Tenk pappa, på fire uker er det ennå ikke noen som har sagt noe stygt til meg.
Mobbing finnes overalt, men i Karasjok har man et problem som er større enn man har vært villig
til å innrømme. Og våre barn - født og oppvokst i bygda - vil ikke tilbake dit.
Ikke vi heller.
meget bra
Skrevet av utflytta "Karasjoking" 04.06.2009 23:44
Meget bra av elevrådet og at de unge tar tak i mobbesaken. Synd at det er de som må være
forbilder for sine foreldre. De er fremtida, da ser det lyst ut for Karasjok. TØFT gjort av Balto å
fortelle om seg selv på møtet, hun må være stolt av seg selv nu, men veldig synd at hun må gå på
medisiner. Håper at det hjelper deg. Har selv mistet selvtillitten av å bo der. Ser frem til lysere tid
for dere som bor der, regne med at den mørke skyen og trykket over Karasjok forsvinner. Lykke til
med arbeidet, dere alle sammen.
SV: meget bra
Skrevet av Birgitte Balto 05.06.2009 11:17
Det var tøft å stå der å fortelle noe jeg har villet gjort lenge. Jeg er stolt av meg nå:) og med
rette. Jeg synes selv at det er synd at jeg må gå på medisiner, ville vært foruten, men dem har
gjort meg sterkere, samt all tiden jeg har brukt på terapi. Men, grunnen til at jeg ville fortelle min
historie og senskadene mobbingen førte til, var rett og slett for å gjøre ledelsen opmmersom på at
det kan gå så langt for andre og, at dem må bruke medisiner i voksen alder for å kunne fungere,
slik som meg. I ettertid har jeg sett hvilket kaos jeg har hatt i hodet siden skoletiden, som 30
åring klarte jeg først å samle tankene mine, takket være mine behandlere og min egen vilje til å
ville opp og frem:)
SV: SV: meget bra
Skrevet av WNHanssen 05.06.2009 22:17
Kjære Birgitte. Det var tøft å høre din historie, men så flott at du tok ett oppgjør med dine
mobbere i det offentlige fora! Samtidig vil jeg gi all honnør til de foreldre som stod fram for sine
barn som har opplevd mobbing på skolen.
SV: SV: meget bra
Skrevet av Rita 05.06.2009 19:15
Var ikke på møte i går, men leser at du har stått fram for så mange mennesker. Synes du er en
veldig veldig tøff dame Birgitte! :-)
hmnnn
Skrevet av haha 05.06.2009 03:03
19 år sia æ slutta på skolen,og enda mobbing.tro om det er mobberes unger som nu mobber elr
blir mobba.d er akkurat d samme.og tror ikke det blr bedre uansett md det første 100 år.
SV: hmnnn
Skrevet av Tor Larsen Nordreisa 05.06.2009 12:52
Det er på tide at de samiske samfunnene går i seg selv og endrer holdning bl.a. i forhold til aksept

av seksuell omgang med mindreårige (eksempler fra Kautokeino) og diskriminering av homofile
(mange eksempler i media). Det virker som det er for enkelt å skylde på storsamfunnet og
skoleverket. Det er imidlertid slik at hver enkelt har et eget ansvar for å bli mer inkluderende og
tolerant.
SV: SV: hmnnn
Skrevet av Mr. X 05.06.2009 14:08
Har du ikke registret at Kautokeino har tatt oppgjør med saken for flere år siden, og at situasjonen
har endret seg totalt ? Har du ikke regsitert at Skippagurra i tana har tatt oppgjør ? Nu e det bare
Karasjok som strider imot et oppgjør med seg sjøl. Forøvrig er det ikke bare de samiske
kommunene, innkludert Nordreisa, som skal gå i seg sjøl. Mye rart som skjer rundtomkring.
karasjok
Skrevet av vel okta eatni 05.06.2009 00:34
Hovordan skal foreldrene kunne hjelpe til når skolen ikke gir melding hjem, man får vite om dette
2 mnd etter at ditt barn har vært med å mobbe. Og ordføreren som gjør narr av foreldre som er
opptatt med skolens manglende undervisning. Da føler man seg veldig liten når kommunens
topper oppfører seg sånn, skal man slutte å bry seg om det som skjer på skolen, enten det gjelder
mobbing eller det faglige.!
SV: karasjok
Skrevet av ulla 10.06.2009 23:26
Du, som forelder, kan selv ta kontakt med skolen og forhøre hvordan ditt barn fungere sosisalt. Vis
iniativ og ansvar- som god mor og en god oppdrager.
Til alle foreldre
Skrevet av utflyttet 20.11.2008 23:42
Det har alltid vært mye mobbing på skolen og ellers i bygda, Vil du ditt barns beste så flytt, det er
mange liv som er gått tapt i den lille bygda pga mobbing og bygdesladder. Flytt! det er en verden
av muligheter utenfor karasjok som ditt barn kan ta del i. Jeg har vokst opp der og vil ikke at mine
barn skal vokse opp der! La fjellapene og gamlingan bli igjen..
SV: Til alle foreldre
Skrevet av ulla 10.06.2009 23:28
La fjellapene og gamlingan bli igjen... sa hovedmobberen!!!
hmm
Skrevet av Pappa 20.11.2008 10:09
Det værste er at lærerne mobber elevene!!! Tror dere lærere at vi ikke hører noe, vi prater da med
barnet og jeg blir mer og mer sjokkert over hva som skjer.
SV: hmm
Skrevet av guovdageainnus 20.11.2008 23:35
Virkelig synd for ungene hvis dere i karasjok også har fått favranlærermetodikk i skolen...
Mobbing
Skrevet av Nordlenning 20.11.2008 10:01
At mobbing starter hjemme, er jeg helt enig i. Jeg vil også komme med den påstanden at mobbing
også stopper hjemme. Vi som foreldre må kunne tåle å høre at vår sønn/datter er en mobber uten
å gå rett i forsvar for våre håpefulle. Snakk med ungene, forklar alvoret i det de holder på med. Ta
større ansvar som forelder så er jeg sikker på at ting vil forandre seg til det bedre.
Mobbing starter hjemme, ikke på skolen? Jaja
Skrevet av Oppgiyy 19.11.2008 23:17
Ansvarsfraskriving. Ja, det er du jammen meg god på rektor i Karasjok skole. Det starter hjemme,
derfor kan ikke skolen gjøre noe med mobbing? Jeg blir ganske forbanna at du som rektor kan si
slike ting.
Hvem er det som bryr seg hvorfor mobbing starter. Problemet er at i DIN skole så klarer dere ikke
å få slutt på mobbingen.
At dere havner i verstinglisten over dårlige skoler er ikke tilfeldig. Det er ikke en sammensvergelse

mot akkurat din skole. Dere ER dårlige på mange ting. Lesing, matte..tja. Hvem vet. Men å få slutt
på mobbing, definitivt.
Det er ganske provoserende at en skole kan mene at foreldrene skal få slutt på mobbing. Jada, de
kan hjelpe til. Men det er tross alt dere som har ansvaret for barn i opptil 8 timer daglig.
Helskeha oahppiheaddjit ja doiammaheaddjit, eahtet dii beros eara go earaide addit siva.
mobbing
Skrevet av liten spurv 19.11.2008 20:48
Er veldig glad når Eira tar opp om det med mobbing. Mobbing er så mangt og finnes overalt i
samfunnet. Er nå voksen kvinne som bor i karasjok og har følt mobbingen blandt voksne og, men
på en annerledes måte, nemlig det å utstøtt/fryst ut av enkelte mennesker osv. Vil si at denne
`mobbingen finnes i ett spesielt miljø i karasjok uten å gå nærmere i detaljer om det..Og helt klart
voksne hjemme må nå ta ansvar for sine ordvalg når de omtaler sine medmennesker..Er blitt redd
for å knytte relasjoner til andre da jeg er blitt såret og fornedret på det verste blandt voksne..i
karasjok.
Som man reder....
Skrevet av Markanganda 19.11.2008 20:40
I Karasjok har vi hatt samme rådmann i 27 år og samme ordfører i 21 år. Etter sist valg uttalte
Kjell Sæther at dette ville bli hans beste periode. Nå ser vi hva det betyr: helsesenteret råtner på
rot pga udugelighet og tvilsom ledelse, og på skolen skjer det samme. Dagens ledelse har
overhodet ikke klart å få den kommunale organisasjon til å fungere. AP tapte et mandat ved siste
valg og både krf, sv, og venstre som sa de ville ha et skifte. lurte sine velgere når de gikk i
samarbeid med AP og slik sørget for at det gamle regime fikk fortsette akkurat som før. Den
heldigste fikk 120 000 kr i året for å støtte Sæther, de andre fikk noen "smågaver" . Ingen grunn
til å være overraskende over det som skjer.
SV: Som man reder....
Skrevet av markanáhkku 19.11.2008 21:59
Du Markanganda e på ville veier. Det her har ingenting med Ap å gjøre. Her må vi foreldere ta et
oppgjør og innse at Det er i hjemmene problemet må gripes fatt i. Støtte til Anne J Eira.
SV: SV: Som man reder....
Skrevet av oppgitt 20.11.2008 10:03
Selfølgelig er det AP sin feil. Når det ansettes en skolesjef med "RØD BOKA" i baklomma som er
helt udugelig. Han er som en struts, når det blir problemer stikker han hodet i bakken og venter til
problemene forsvinner. Det blir ikke bedre i Karasjok så lenge vi har AP styre
SV: SV: SV: Som man reder....
Skrevet av bádjeolmmoš 20.11.2008 10:53
Her har vi god eksempel, man prøver å få skylda på andre, en å prøve å løse mobbeproblemet. Jeg
tror ikke det hadde vært bedre om vi hadde hatt BLÅ,GRØNN,SAMEBOK o.l. Utfordringer ligge i
den her Janteloven.....Det er ikke rart vi har mobbeproblemer i Karasjok.
Gjenklang
Skrevet av Frida 19.11.2008 18:04
Jeg er gammel karasjokking - og har bodd borte fra bygda i noen tiår. Tydeligvis har lite forandra
seg. Grunnen til at jeg flytta var faktisk mobbinga. Allerede som tenåring bestemte jeg meg til å
flykte fra mobberne. Jeg får rent vondt inni meg når jeg leser denne artikkelen, for selv som
voksen husker jeg dem som plaga meg - og jeg takker for at mine barn slipper dette. De opplever
ikke mobbing, og jeg ser at skolen deres havner langt nede på lista. Både skolen og foreldrene må
ta mobbing seriøst. Sammen må de løse mobbinga. All honnør til mora, jeg torte ikke engang og
fortelle om mobbinga hjemme.
nettet
Skrevet av eadni 19.11.2008 17:52
Klart vi foreldre har et ansvar. Ikke minst ansvar for hva som finnes på nettet. Ta en titt på din
sønn eller datters nettby. Det er mye rart og til tider skremmende å se hva som finnes der. Enkelte
ting er godt pakket inn i ulike sjangere og koder. Og vil du inn, så kommer du inn.
Til sist ,rundt alle som mobber eller blir mobbet finnes det en taus gjeng som vet. Ved å være taus
bidrar man til mobbing. Derfor må også hele foreldregrupper kobles inn når mobbing foregår.

Ikke bare i Karasjok ..
Skrevet av Orkana Nordvesta 19.11.2008 16:36
Mobbing finns desverre i både små og store samfunn i Finnmark. Både Hammerfest og Vardø kom
høyere opp på den nevnte statestikken til nettavisen.no, så mobbing er ikke spesifikt for "samiske
samfunn" ... Stå på Eira! Gå om så hjem til foreldrene til mobberne og front dem med det ungene
deres gjorde/gjør med barnet ditt. Har deres barn rett til å ødelegge andres liv, slik at de hverken
klarer å spise, sove, lære og fungere forøvrig? Det gjorde jeg i vårt tilfelle, og tingene ble bedre men dog ikke helt bra. Muligens bedret det seg fordi jeg i klartekst sa fra om at jeg ville melde
saken til barnevernet om de som foreldre ikke tok ansvar ? Vi flagget den dagen sønnen min var
ferdig med ungdomsskolen. I dag har vi en flott sønn med masse selvtillit, førerkort og i full gang
med utdanning. Konklusjon: Foreldre må ta ansvar uansett om ungene mobber eller blir mobbet og enten de er samer eller ikke samer .. :O)
Karasjok skole
Skrevet av Karasjok 19.11.2008 16:29
Kjempe bra artikkel. Det var så godt å lese at jeg ikke er den eneste som tenker at jeg ikke har
gjort barnet mitt sterk nok. Men så lenge barnet føler seg mobbet så blir barnet mobbet, uansett
hvor lite eller mye det er. Har faktisk hørt at noen foreldre svarer "var det no mer", når man ringer
for å fortelle at hans barn mobber andre..
hovedstad eller ei
Skrevet av eadni 19.11.2008 16:08
ja gjør endelig dette til en debatt om kauto og karasjok.......
hadde det vært så enkelt som å erklære null toleranse...vi vet vel alle at bekjempelse av mobbing
er kjempevanskelig. Mobbing må man ha fokus på konstant, ikke bare en, to eller ti ganger i løpet
av året.Karasjok skole skal ha ros for at de har hatt fokus på det gjennom hele skoleåret iallefall
de siste 5 år. Det vet alle som har vært på foreldremøter. Kanskje er det også derfor vi har slike
resultater. søkelys fører til at det kommer frem i lyset. Men vi må fortsette å jobbe for å få bukt
med dette, konstant
SV: hovedstad eller ei
Skrevet av blabla 19.11.2008 16:46
"Skolen skal ha ros"..sier du. Når de gjør en så dårlig jobb etter 5 år med prat på foreldremøter, så
er det jammen på tide å sette tiltaka ut i livet. Hjelper lite å kun prate og på den måten narre
foreldre til å tro at de faktisk gjør noe. Så det er nok ikke grunnen til at skolen er på lista, at de
prater om saken....
SV: SV: hovedstad eller ei
Skrevet av O.V. 19.11.2008 17:02
Er det bare skolen sitt ansvar å avskaffe mobbing i skolen? Ja, skolen kan gjøre noe: gjennomføre
mobbeplaner, bruke PALS (hvilket de gjør både i Karasjok og f.eks, Vardø) og sette inn flere
ressurser og tiltak. Men det er ikke skolen sitt grunnleggenede ansvar å oppdra unger. Vi foreldre
må ta mer ansvar, samarbeide med skolen og ikke bare sitte å vente på at skolen fikser det meste
...
Buorre...
Skrevet av mun maid fal 19.11.2008 15:17
Liikojin dan assai mii gullui ikte radios... Annes lea hui duohta maid halai radios... Vahnemat
fertejit maid valdit ovddasvastadusa cuvget ja neavvut iezaset manaid earenoamazit dakkar assiin,
eai ge duvdit buot skuvlla ala ja dusse laitit ahte doppe eai halddas dakkar assiid.....
Tåkelegging
Skrevet av Duomma 19.11.2008 15:16
Nok en gang blir debatten dreid over til hva som er "samenes hovedstad". Tåkelegging av saka og
irrelevant og bittert oppgulp, kan man kalle dette.
Stå på, Anne Jannok Eira. Du er tøff som tar opp dette!
Konkurranse....
Skrevet av mun 19.11.2008 14:49
Har Eilif Aslaksen og Dan Robert Larsen en konkurranse gående om hvem som oftest klarer å lure
inn "Samenes hovedstad" i enhver sak hvor Karasjok er tema. Merker meg jo at Aslaksen har bakt

det inn i gåseøyne, og sånn sett har han jo rett. Karasjok har aldri vært, er ikke - og kommer aldri
til å bli samenes hovedstad. De har nok bestandig diltet etter sin noe større nabokommune....
SV: Konkurranse....
Skrevet av mun maid fal 19.11.2008 15:13
Kom heller med noen gode råd til ovennevnte type saker... Enn med sånne barnslig og teite
kommentarer....
SV: Konkurranse....
Skrevet av mun maid 19.11.2008 15:06
For en teit kommentar. Saken over er mye viktigere å ta tak i.
SV: SV: Konkurranse....
Skrevet av mun maid fal mun 19.11.2008 22:26
Saken har ingenting med Eilif Aslaksen og Dan Rabert Larsen å gjøre og heller ikke at man dilter
etter sin større kommune. SAKEN gjelder om våre barn som blir mobbet i min kommune og
kanskje i den her større kommune.
SV: SV: SV: same
Skrevet av utflyttet same 23.11.2008 23:57
Jeg synes det er rart at voksne skylder på skolen og på de som leder kommunen når det gjelder
mobbing. Alle foreldre burde lære sine barn hva empati er. Skolen kan ikke lære barna gode
holdninger, det må foreldrene gjøre. Foreldrene må også være gode forbilder for sine egne og
andres barn. I enkelte familier er det viktigere å snakke ondt om andre enn å ta sine egne barn.
Alle barn lyger for sine foreldre mer eller mindre. Min mor sa alltid:"Rydd for din egen dør, før
andre gjør det". Eira sloss for ditt barn og legg skylden på de som egentlig bør gripe tak i
mobbingen, foreldrene.
mobbekultur
Skrevet av Vilje 20.05.2009 12:45
Samene har ikke en mobbekultur. Det er ingen som er så flinke til å ta vare på sine egne som
samene, her har "nordmenn mye å lære. Ikke er samene et lat folkeslag heller. Mobbingen er det
ikke foreldre som kan få bukt med, det må barna selv. Å samle ungene til fri lek om et tema gir
gode resultater ellers i landet og jeg tror karasjok burde se til dette. Det holder ikke med en
kampanje i ny og ned, det må inn i alle fag , hele året. Men høydepunkter for framføring til jul og
skoleslutt. Barna kan være vel så gode oppdragere som sine foreldre. De burde få si ifra når
foreldre "ler av de som er slem". Vi har sett i miljø-sak at ungene er flinkere enn oss til å innordne
seg nye prinsipper. Jeg tror de også kan tilføre hjemmene respekt for individene om barna får si
ifra hjemme , uten å få kjeft for sitt engasjement. Skolen og barnehagen er rette arenaer, men det
burde også være holdningskampanjer i offentlig forvaltning. For "det går an å lære en gammel
hund å sitte."
Hva utvikler et samfunn?
Skrevet av Mailmmi assi 21.11.2008 05:54
Jeg ser et splittet samfunn i alle stadier. Fra den lille sneipen hører man sannheten. Det er godt at
vi har barn som sir ifra. Nå er det våres ansvar å rette det opp. Hvilke verdier vil vi ha? Hvorfor
skal vi sloss og ødelegge når vi kan respektere og utvikle? Hvorfor går vi våre tomme ensomme
veier når vi kan stå samlet med en menneskelig kraft? Hvorfor slites vi opp i oppløsning og blir til
ingenting? Føler på meg at respekten for seg selv og andre ikke er helt til stede her.
Holdninger
Skrevet av "Voksen" 20.11.2008 20:57
Vi som er voksne må ta et oppgjør med våre egne holdninger før vi kan forvente at våre barn skal
gjøre det. Våre barns holding til andre reflekterer våre holdninger til andre. Er enig med de som
sier at det virker som om vi samer skal ta igjen for den fornorskningen vi en gang ble utsatt for,
men vi kommer ikke videre som enkeltmennesker eller som samfunn dersom vi ikke klarer å legge
dette bak oss og TILGI den urett som er begått
Mobbe - program for hele kommunestrukturen
Skrevet av " Fornorska same "?? 20.11.2008 16:08
Når jeg nå en sjelden gang reiser tilbake til min barndomsbygd Karasjok, er det et ord jeg hører i
nedsettende betydning: dáza. Ting har ikke endret seg, slekt følger slekt i en ikke endringsvillig
kontekst. Når barn hører at bare det samiske er bra nok, bare vår slekt, våre venner er bra nok, så

er dette skremmende opplevelse, for en som ikke lenger bor der. Det er som generasjoners
fornorskning skal "tilbakebetales" gjennom dårlig standpunkt. De voksne lærer barna sine fientlige
holdninger om "de andre". Hele kommunen må ta ansvar - fra kommuneadministrasjon, skolen
(også videregående), hjem og den enkelte borger. Om det er riktig at den sittende ordfører har
uttalt at dette skal bli den beste perioden hans, så må han som bygdas øverste myndighet ta
virkelig tak i problematikken og sette dette på dagsorden. Partitilhørighet har ingen relevans. Hele
bygda i arbeid mot mobbing! Da kan man kalle den siste perioden hans den beste - men det
haster. Når mine barn reiser med meg til Karasjok, er de sjokkerte over tilstandene der. De er blitt
møtt med fremmedfientlighet der, men de blir ikke blitt mobbet i sitt hjemmemiljø. De er
flerkulturelle.
mobb mobb
Skrevet av Mor 20.11.2008 12:40
Jeg vet ikke om det er andre skoler som har hatt så mye fokus på mobbing som Karasjok skole,
derfor kan det virke som om det er mer mobbing her enn andre steder. Barn slutter ikke å mobbe
andre så lenge foreldre og andre voksne gjør det selv. Jeg reagerer på at foreldre til barn som
mobber blir uthengt som mobbere og som at de ikke bryr seg. Både rektor og foreldreutvalgsleder
påstår det. Det er skremmende. Lurer på om de to med hånden på hjertet kan si at de ikke har
slengt dritt om mobberne, deres familier og andre. De som er foreldre til mobbere vet hvor tungt
det er, for som regel er mobberen et mobbeoffer selv men DÈT er det ingen som tenker på. Takk
til de foreldre som bryr seg
SV: mobb mobb
Skrevet av karen 21.11.2008 10:35
JA da mangler vi bare at foreldre til mobbere står frem...kan du gjøre det? Forresten så tror jeg at
når det gjelder sitt eget barn, så er det kjempe sårt å se barnet lide..OG hvor saklig er man da, jeg
bare spør?
SV: SV: mobb mobb
Skrevet av mor 13.05.2009 10:01
Det er ille nok å bli uglesett og mobberne har det heller ikke bra. Står man frem spå vet HELE
SAPMI det og det er IKKE barnet tjent med. Vi foreldre gjør noe med saken men det vet ikke
andre.
Mobbing i Karasjok
Skrevet av Anonym 20.11.2008 11:25
Det må holdningsendringer til for å stoppe mobbinga. Det er ikke bare mobbing blandt barn, men
av hele det offentlige systemet i Karasjok. Har ikke du hatt en fin barndom eller tilhører den riktige
slekta så kommer du ikke langt i Karasjok, da kan du se langt bort fra å få hjelp.
Nu viser det seg også at det er mange som har valgt å flytte fra Karasjok. Det sies at det er p.g.a
storbyene tiltrekker de som er fraflyttet, men det er nok det offentlige som skremmer de fleste
bort.
Så min oppfordring er å flytte derifra hvis barna deres skal ha det godt.
SV: Mobbing i Karasjok
Skrevet av Synonym 20.11.2008 11:55
Hvorfor skal man flykte? En gang flyktning, alltid flyktning sier et ordtak. Folk må få opp øyene og
se hva som skjer her og gjøre noe med dette. Hvor ligger ansvaret? Jeg vil påstå at det ligger i
lokalsamfunnet inkludert det offentlige. Altså alle må bære et ansvar for en bedre hverdag for oss
alle. Hvorfor har mennesker blitt så flinke til å fraskyve seg ansvaret? Svaret er der, bare en tør å
innse det.
SV: SV: Mobbing i Karasjok
Skrevet av utflyttet 21.11.2008 11:29
Det er ikke snakk om å flykte!! Men å få seg ett bedre liv og en problemfri hverdag, Jeg har
opplevd det sjøl å ikke få hjelp eller oppfølging fra det offentlige i karasjok og etter at jeg flyttet
fra bygda så er hverdagen blitt lettere, her i sør er det ikke trynefaktoren som råder når man
trenger hjelp fra det offenlige, her blir man møtt med respekt når man har kontakt med det
offenlige, er ikke noen her som dømmer deg ut i fra hvilken slekt du kommer fra, Her blir alle
behandlet likt enten du er same, nordmann eller pakkistaner.

SV: SV: SV: Mobbing i Karasjok
Skrevet av å flykte fra problemene 21.11.2008 16:33
Gresset vil alltid være grønnere på den andre siden, er visst et ordtak. Jeg mener at det vil være å
flykte fra problemene. Hva med de som ikke har mulighet til å flytte på seg? Hvor skal de gjøre av
seg? Statistikken over indre finnmark er ikke lys. Menneskerettighetene bør man ta vare på.
Huff da
Skrevet av mor 19.11.2008 23:32
Ikke noe bra med mobbing. Jeg er i mot mobbing, men likevel har barnet mitt mobbet noen. Har
snakket med med barnet, og håper så inderlig at ... har sluttet med det. Og jeg håper så inderlig
at Karasjok Skole tar kontakt med engang med meg om det skulle skje igjen og ikke venter i halvt
år før dem tar kontakt. Det er viktig for oss foreldre om å få vite det relativt kjapt så vi kan gjøre
noe med saken.
SV: Huff da
Skrevet av far 20.11.2008 11:09
Helt enig! Der er lærere også som ikke sier ifra fordi de anser enkelte hendelser som småting OG
at de mener de ordner opp der og da med prat. Hvordan skal vi foreldre da kunne ta tak i ting
tidlig? Finnes også lærere i bygda som ikke følger PALS, de har sine "egne metoder", hva nå det
måtte være?
Mobbing skader
Skrevet av Mot mobbing 19.11.2008 21:19
Det er viktig å sette fokus på mobbing. Syns det er prisverdig av foreldre og media som tar opp
saken i offentligheten. Det er ikke bare Karasjok som sliter med mobbeproblematikken. Mobbing er
en sak som er vanskelig å få slutt på. Grunnen er blant annet gruppeadferden. Voksne skal sette
gode eksempler gjennom egen adferd. Dessverre er toleranse noe som ikke kommer helt av seg
selv.
Vi må si NEI til mobbing!
mobbing
Skrevet av mor 19.11.2008 21:13
Vi samer er de verste mobbere selv. Nedsettende snakk om andre(sladder i negativ forstand), er
det som er interessant å snakke i hjemmene, i barns påhør. Dette tar barn igjen med seg videre til
andre barn. Har selv gått barneskolen i K.sjok 4 første årene, for 20år siden. Ble mobbet, men
glad at vi valgte å flytte til ett annet sted.
SV: mobbing
Skrevet av same mot mobbing 20.11.2008 09:13
Ingen grunn til generalisering. Er nok enkelte individer som ikke bryr seg og igjen andre som ikke
tør å bry seg. Og når slarving står høyest i hjemmene så må det også komme ut på en eller annen
måte. I dette tilfelle mobbing. Hvorfor har samer så dårlig selvtillit?
Mobbing og kultur
Skrevet av Astrid 19.11.2008 20:17
Dette er ikke noe nytt. I det samiske samfunnet har det alltid vært mobbing. Jeg er blitt selv
mobbet på skolen da jeg gikk for 35 år siden. Jeg har hatt både stebarn og barn ved Karasjok
barne-/ungdomsskole hvor det har vært mye mobbing.
Noen foreldre har prøvd å jobbe mot mobbing, men det har ikke hjulpet for andre foreldre ikke vil
se at deres barn er mobbere. Det eneste du får til svar er at ungene må da tåle litt erting... Selv
om du forteller hvordan "ertingen" virker for de det gjelder så for du fortsatt samme svar. Karasjok
vil nok forbli en bygd hvor mange barn blir utsatt for mobbing pga av det synet samer har for
mobbing - nemlig bare erting som alle må tåle.
Selvfølgelig fortsetter mobberen å mobbe når de voksne sier at dette ikke er farlig. Men
selvfølgelig håper jeg at dette ikke stemmer....
karasjohka
Skrevet av mailmmi assi 20.11.2008 09:38
Jeg vil tro at innbyggerne i karasjok må komme seg sammen igjen, det nytter ikke å få til
holdningsendringner av lokalsamfunnet uten å være samlet. Men de fleste vil være indoktrinert og
de vil nok være vanskelige å få med seg. Det har man sett så lenge nå. Det gjør nok noe med

selvfølelsen å forstå at det man gjør er feil.
SV: Mobbing og kultur
Skrevet av karasjokk 20.11.2008 09:30
Ja dette er ikke noe nytt. I karasjok hvor tunge skyer henger over bygda i form av sladder og
baksnakking. Karasjok må være den bygda i Norge hvor misunnelse og grådighet veier tyngst.
Undrer hvor denne innstillinga kommer fra? Det finnes hat i bygda.
SV: Mobbing og kultur
Skrevet av karasjok 20.11.2008 09:20
Undrer hvorfor unger så mange ganger har hørt her i bygda "det må du tåle". Har også hørt at de
voksne, gjerne fedrene, lærer ungene sine å bli tøffe så de kan stå på sine egne bein. Spiral?
SV: SV: Mobbing og kultur
Skrevet av hhhh 20.11.2008 13:04
Nøkkelen ligger i foreldrene selv, lær ungene deres normal folkeskikk.
SV: SV: SV: Mobbing og kultur
Skrevet av Samefrue 20.11.2008 13:50
Her kom det masse bra fram. Mine egne erfaringer er at noen foreldre gir opp samtale med barna
sine for husfredens skyld. De får fri barneoppdragelse, og har mindre og mindre respekt for eldre
og andre. Hører barn i førskolen allerede som banner mot andre med de styggeste ordene. Blir helt
satt ut. Mitt barn ble mobbet,og jeg sier til ... at det er mobberne som har problemer. Nå ble jo
også mobbestatistikken offentliggjort, og da sa jeg til mitt barn at dem bør gå fram som forbilder
og gjøre sitt for at karasjok forsvinner ut av den. Da mente jeg at dem kan ta ansvar, prate litt
rundt mobberne og se om ikke dem klare å snakke vett til dem. Men det viser seg at det er den
samme gjengen som mobber, og det ser ikke ut til at dem tar til vettet. Nytter heller ikke å ta det
opp med foreldre og skole, for det er prøvd. Og jenter er brutale, dem bryr seg ikke om hvor mye
dem ødelegger, at barns liv blir ødelagt. Det er trist, og unødvendig. Jeg fikk faktisk høre at jeg
bør politianmelde mobberne...hvordan det ville vært aner jeg ikke. Men når ingenting annet
nytter...Foreldre må ta mer ansvar, sette hardt mot hardt, kutte internett ledning, ta telefonen fra
dem, sørge for at ungan skjønner at alt har konsekvenser.
SV: SV: SV: SV: Mobbing og kultur
Skrevet av mor 20.11.2008 18:47
Helt enig med deg , det er vi som foreldre som setter standaren for hvordan våre barn skal være,
og oppleves av andre mennesker. Når vi foreldre lukker øynene for hvordan våre barn er. Når vi
kun ser andres feil, ja da slenger vi jo ut en bomerang og som vi alle vet den kommer tilbake. Det
er trist å se at vi som bor i en flerkulturell kommune ,ikke kan fremme et samarbeid mellom
kulturene og lære barna gleden i det å være forskjellige, i steden for setter vi alle kluter inn for å
ha "pay back time" Kanskje det er på tide å se våre feil og rette de opp føør det går riktig galt for
noens barn.
SV: SV: SV: SV: SV: Mobbing og kultur
Skrevet av Utflytta 20.11.2008 21:02
Jeg bodde i 10 år i Karasjok. I de årene så jeg et alvorlig problem blant folk der. Det misunnelse
og fientlig holdning overfor tilflyttere og reindrifts samer. Fikk følelsen av at hva gjør du her
egentlig? Fisker i min elv, plukker mine bær, jakter i min skog osv....I tilegg har man forskjellige
klikker som har sine egne regler, og følger du ikke de, så kan du bare forlate hele greia. Jeg jobbet
også som dørvakt på Rypa en stund. Det var der jeg så de mest groteske av finnes i et menneske.
Folk i en høyere samfunns rang, foreldre, lærere, og offentlig ansatte drakk seg fra sans og
samling, slåss og gjorde ting som ikke tåler dagens lys. Jeg var ikke samisk nok. Jeg fikk høre det
ved flere anledninger. Derfor pakket jeg kofferten og reiste vekk derfra. Karasjok er en fin plass i
seg selv. Har mye fint og trivlige folk, men de som ødelegger, ødelegger det skikkelig.
SV: SV: SV: SV: SV: SV: Mobbing og kultur
Skrevet av boazu 21.11.2008 16:43
Endelig en som bryr seg om reindrifta også.....Det er ikke så lenge siden Karasjok folket bodde i
lavvu og gammer.. Ergo det har skjedd formidable endringer på levesettet til folk, og i tillegg til
det ligger det mange sår som ikke gror så fort som følge av fornorskning osv.. Folk som fornekter
sitt samiske lar det gå utover andre, ja i flere generasjoner... Ja Ja, har selv opplevd neglisjering
av reindrifta på ulike hold, ingen nevnt og ingen glemt. Men forhåpentligvis så er barna snillere
mot hverandre, enn det voksne er..

Endelig i folkeregisteret.
Skrevet av Magnhild 07.06.2009 01:09
Mobbing kan æ alt om, og må si at æ e glad på alles vegne at det endelig blir gjort noe.
Mobbingen har eksistert så lenge æ kan huske, og den har fulgt mæ i hele mitt liv. Siste episode
var da æ jobba på klesbutikken, der flere mennesker gikk inn for å få mæ bort. (har bevisene
svart på hvitt).Snakk om ondskap!!!! Det har ikke skada mæ, men æ lurer på hvordan de
menneskene har det. Æ har klart mæ, og e blitt sterk av motgangen, men alle e ikke sterk og blir
ødelagt for livet. For mæ personlig, føles dette som et løft. Æ føler mæ ikke så dårlig som bygda
har villet ha det til. Sannheten e vel at æ e blitt misunt for den personen æ e, blid og omgjengelig,
og ikke minst, hjelpsom. Så takk til dæ, Eilif, og til dæ Ann-Mary, som tok tak i dette. La oss
sammen se realiteten i øyan og bidra til at samfunnet blir bedre, i stedet for å slenge skitt til
hverandre.
En bra plass
Skrevet av mm 06.06.2009 23:17
Er vokst opp i Karasjok og syns oppveksten var kjempefin. Ønsker om noen år når jeg er
ferdigutdannet å bosette meg der igjen pga jeg alltid har opplevd at det er bra folk der og at
oppvekstmiljøet mitt var trygt og lærte meg fine verdier. Dette vil jeg at også mine barn skal få
oppleve. Så det er ikke alle som har dårlige minner fra Karasjok, og da blir det feil å stemple hele
samfunnet.
toppene i karasjok
Skrevet av norsk-same 06.06.2009 22:54
Mobbing har foregått i Karasjok i 20-år. Toppene i Karasjok (ordfører, nylig avgått rådmann,
rektor) har styrt samfunnet like lenge som mobbingen har pågått. Jeg vet at det er mange familier
som er blitt neglisjert og ødelagt i Karasjok. De har prøvd iherdig å fremme mobbeproblemet, og
ikke blitt tatt på alvor, men heller blitt oversett og bagatellisert.
Ved ansettelser i kommunen blir gjerne venner eller familiemedlemmer ansatt og de som ikke er
"medlemmer" får en usaklig begrunnelse til ansettelsen. Dette gjelder også vanlig saksbehandling
generelt i kommune. Lover og regler blir ikke alltid fulgt, for de sjonglere mellom begrunnelsene
ansinitet, skikkethet, og utdannelse. Begrunnelsene blir gitt til fordel for "medlemmene/ eller deres
tilhenger". Den som ikke tilhører eller kjenner eliten får en ufullstendig begrunnelse på
ansettelsen. Dette ser jeg som mobbing, når behandlere ikke liker eller kjenner personen, selv om
personen har papirer som tilsvarer etterspurtekriterier. Og når begrunnelsen varierer fra år til år.
Personer som er berørt av urettfertigheten bør og har sin fulle rett til å prate om inkompetente
saksbehandling. Eller skal dette også forties, slik at toppene kan fortsette den urettferdige
behandlingen av borgerne.
Kommunetoppene støtter hverandre, for det er tryggest å tilhøre gjengen. Sammen er de sterke
mot den lille mannen i gata. Og stakkars den som er uenig med gjengen, for da skal det merkes
lenge etterpå. Det er lett å ”krige” mot den lille mannen i gata med skattebetalernes penger.
Kommunetoppene skulle vært skiftet helt ut- gjerne med utenbygdsfolk. Nye folk, som følger loven
og ikke er inngrodd i ukulturen som regjerer i bygda. Nye folk som ikke er venn eller i familie med
toppene…..
Denne ukulturen blant toppene har forplantet seg helt ned til barna. Gjengen styrer og mobber de
som ikke er integrert i elitegjengen.
tospråklighet??
Skrevet av norsk-seme 06.06.2009 17:45
Det er mange norsktalende som er født og oppvokst i Karasjok. Likevel har de aldri brydd seg om
å lære samisk, selv om de vet at språket er levende blant majoriteten. Mange av de norsktalende,
enespråklige, ser på seg selv som et offer i en samiskpråklig bygd. De blir hørt og forstått av
sambygdningene, for alle samiskpråklige kan norsk. Ja, Karasjok er et tospråklig samfunn, der
flertallet behersker samisk og norsk. Dersom en nordmann blytter eller er født og oppvokt i spania,
så regner jeg med at personen lærer seg spansk. Men om en velger å bo i en samisk bygd, så er
det ikke en selvfølge at en lærer seg samisk,. TRO HVORFOR??? Kanskje er samisk et meget
vanskelig språk som kun de superintelektuelle menneskene lærer.
SV: tospråklighet??

Skrevet av norsk same 06.06.2009 21:31
Er født og oppvokst i karasjok, men snakker ikke samisk annet enn når jeg må. Hvorfor? Jo fordi
når jeg ved ulike anledninger har snakket samisk har jeg blitt ledd av om jeg har en feil utalelse.
Om jeg hadde flyttet til spania derimot som du bruker som eksempel her, så tror jeg innbyggerne
der hadde vært mer en villig til å lære deg språket framfor å le av deg ved feil utalelse.
Denne artikkelen hadde ikke denne headingen opprinnelig
Skrevet av Tja 05.06.2009 20:22
Blir helt forbaust over Sami Radio som har forandret headingen på denne artikkelen til Mobbing:
En syk bygd - Kjære redaktør - det var ikke tittelen da alle folk nedenfor gjorde sine kommetarer.
Når skal der bli redelig ???
Ikke samisk problem !!
Skrevet av Mr. X 05.06.2009 14:19
Ser at mobbeproblematikken og selvmordene i Karasjok fremstilles som samiske problem. La det
være helt klart; Det er IKKE et samisk problem, selv om det skjer i Karasjok. I landets største
samekommune Kautokeino, og andre samiske kommuner, har man ikke problemet som til de
grrader er et problem i Karasjok. Selvfølgelig finnes det mobbing også andre steder, men ikke i
nærheten i samme grad som i Karasjok. Derfeor, dette er ikke et samisk problem, dette er et
Karasjokproblem. Last ikke problemene deres over på andre, ta heller et oppgjør med dere selv.
Ikke bare Karasjok
Skrevet av flyttsame 05.06.2009 11:30
Dette gjelder ikke bare Karasjok. Det vises til Tana og Kautokeino i kommentaren, men begge
disse kommunene har også mobbeproblemer, av både sammenfallende og andre årsaker enn
Karasjok, skulle jeg tro. Også kan vi jo nevne en annen samisk kommune, Kåfjord i Troms, hvor
mobbing er STORT. Jeg tror vi bærer med oss erfaringer fra lang tids undertrykking, blanda med
tradisjoner fra langt tidligere tider hvor man levde sammen i adskillig mindre samfunn enn vi gjør i
dag. Jeg vil sitere Kikki Aikio sin sang "Take Pride": Treat people like animals/and see what you
get/anger breeds anger/a treath is a treath/ from a fistful of hatred/to a fistful of faith/it takes
more than a lifeline to kill hate
Jeg tror dette er samfunnstraumer, som alle som bor på disse stedene blir dratt inn i, det er ikke
mulig å holde seg utenfor, det er en del av den lokale kulturen. Man kan ikke snakke om vonde
ting som har skjedd, fordi man bestandig har overlevd ved å lukke seg. Hva skjer når man åpner
den svarte boksen, ferdsskriveren fra et langt liv, kanskje også med innhold fra forrige
generasjon? Det kan bli for mye. Da føler man instinktivt at man bare ikke vil...
SV: Ikke bare Karasjok
Skrevet av Mr. X 05.06.2009 14:14
Nu må du ta deg sammen. Man blir så lei av stadig å høre at man i Karasjok fraskriver seg
ansbvaret med "at det e ikke bare karasjok" og "det er ikke bedre andre plasser." Det ER et
Karasjokproblem, og den mobbinga kan IKKE sammenlignes med andre plasser. Innse nå dette en
gang for alle, så kan man ta grep om problemet. Forøvrig hjelper det ikke Karasjok om andre
kommuner evt har problemer. OG. Mobbeproblematikken er IKKe et samisk problem, selv om det
skjer i Karsjok. Det ER et Karasjokproblem, hverken mer eller mindre.
rådgivare
Skrevet av Ville 05.06.2009 09:33
Wow, spännande artikel!
Mobbing
Skrevet av Jesu venn 05.06.2009 07:44
Det skjer også mobbing andre steder enn skolene her i Karasjok. Under Menighetsråds møtet som
var i Karasjok Kirke 10 mai så var det mobbing eller person angrep som ikke burde finne i et hus
som mange kaller Guds hus. I dette huset skulle man kunne komme for å bli kvitt sine smerter
enten det var av fysisk eller psykisk art. Her burde kjærligheten eller Jesu og Guds kjærlighet
råde.
mista hele 9 årig grunn skole på grunn av d
Skrevet av syk 05.06.2009 03:18
jeg mista 9 årig grunn skole på grunn av mobbing,krig mellom div elev grupper,læreren som ik
likte foreldrene mine fikk æ svi for.og ho sitt nu der i toppen og ska liksom ta vare på ungene

nu,,ohooi sier æ nu bare..
Den som mobbes gir definisjon om det er mobbing
Skrevet av AVE 05.06.2009 01:34
Det er ikke du og jeg som definerer om hun eller han blir mobbet. Det er den som blir mobbet som
definerer det som mobbing/eller ikke.
Vis respekt for dine medmennesker, tolerer andres meninger, vær uredd i det å være et godt
medmenneske.
visnet
Skrevet av visnet 04.06.2009 20:39
Jeg vilog fortelle om min opplevelse.. giftet meg hit for en del år siden.. inni en reindriftsfamilie..
Jeg kom hit fullavforventninger,positiv til livet alltid smil om munnen og hilste på folk som jeg
møtte på min vei.. Jeg merket at jeg ikke gled inn i den nye familien min ganske tidlig, jeg likte
ikke slarve å prate skit om andre og trakk meg unna sammenkomster hvor sånne samtaler fant
sted. derkunne de kommenter om de stygge koftene de andre bar,hvem var flinke å
syersker,husmødre,hvem gikk med annerledes klær, hvem ikke..jeg var ikke typisk sånn jente
som gikk A4 kledd,pyntet med måte med sameklærne mine.. atterhvert gikk det ut på utseendet
mitt og udugelige tilkommenhet når det gjaldt reindrifts relatert arbeid osv.. alt ved meg var
negativt!!mao UDUGELIG svigerdatter/svigerinne. valgte å trekke unna hele "familien" så nå har
de seg selv å takke, har endelig funnet tilbake til min egenverd og fått selvfølelsen tilbake.. men
det tok mange år og masse tårer. er nå Lykkelig. Vil ikke tilbake til dem.
SV: visnet
Skrevet av slekta 05.06.2009 13:56
pluss at hele slekta "angriper" en hvis du en dag får nok av mobbingen/trakaseringen og flytter
bort...mange blir skadelidende.. barna ikke minst.
SV: visnet
Skrevet av ;O) 05.06.2009 03:12
ja den her f....... bygd.vis man ik gjør datt el ditt så blir man frysen ut.vis man ik følg demmes
regler.æ er reineier som står på mitt og ikke hør til noe grupper el gjeng som æ kall d for.ikke
rikere el fattigere,ikke penere el styggere,ikke tjukkere el tynnere. men d er faeeens mye
fordommer i den f,..... bygda.for andre utafor innenfor,i slekta, i familier.send oss t kina kor d er
mye folk,å lære folke skikk...
Det måtte media til.
Skrevet av utflytta 04.06.2009 16:34
Det er flott at Sami radio tar opp dette alvorlige temaet. Mobbing har foregått i Karasjok i flere
tiår, mens rektorer og andre som kunne hatt makt til å gjøre noe med det har lukket øyne og ører
og nektet å innse og/eller innrømme problemet. Den siste tida har flere foreldre stått frem og
fortalt sine barns historier, mens skolen har fortsatt å benekte at det er et problem. I stedet er det
bortforklart som enkeltepisoder. Først da media begynte å fatte større interesse kom
innrømmelsen, "vi har et stort mobbeproblem". Det måtte altså press fra media til, og jeg håper
Sami radio og andre media fortsetter å ta opp temaet, også etter at barneombudet er reist og
nyhetens interesse er over. Så lenge en sak er i medias søkelys, kan den ikke glemmes eller feies
under teppet som ikke-eksisterende. Mobbing kan ikke ties ihjel.
Ironi og sarkasme er for øvrig mye brukt som virkemiddel i media for å sette ting på spissen og få
frem viktige poenger, og for å engasjere leserne. Det siste har Aslaksen klart godt, noe som
sikkert også var meninga. Takk til han for at han har "baller" nok til å tørre å skrive en sannhet
som kan være tung å svelge for mange sambygdinger.
Godt Forsøk Eilif
Skrevet av Ánde Somby 04.06.2009 13:08
Jeg synes det er modig gjort av Eilif å tematisere hva årsakene og hvem som har ansvaret for at
det er utålelig mobbing i Karasjok.
Dessverre blir tonen og innfallsvinklene hans så aggressive at de kommer i veien for det som
virker å være utgangspunktet og formålet hans.
Jeg tror ikke det tjener noen hensikt å gjøre Kjell Sæther til syndebukk, og harselere med han. Og
heller ikke å peke på andre syndebukker.

Jeg tror at vi alle er ansvarlige. Også vi må være medmennesker for hverandre som alle andre
som hører til menneskeheten.
Selv om storyen blir enklere ved å kunne peke på syndebukker, tror jeg at det å finne årsakene
ikke er så lett. Det finnes mekanismer i våre tradisjoner som kan bli pervertert i den nye tid.
Eksempelvis slektenes samhørighet som i sin tid var en produktiv kraft, kan komme feil ut i vår tid.
For å komme problemene til livs, tror jeg det er viktig å ha en fordomsfri samtale om det. Og selv
om slike kommentarsider kan produsere "støy" i form av respektløse karakteristikker av
mennesker og institusjoner, tror jeg at de utgjør et viktig forum for slike samtaler.
Det var på tide noe blir gjort!
Skrevet av Utflytta mor! 04.06.2009 11:31
Først vil jeg si at det var tøft av Eilif og "tørre" å skrive dette!! Og han viste nok at det ville bli mye
pepper!
Jeg har selv blitt mobbet da jeg gikk på skolen, og det måtte trusler til før noe ble gjort. Og det
var ikke skolen som løste dette, men mine foreldre og mobberens foreldre i lag. Selv har jeg nå
flyttet fra karasjok, i hovedsak for å skåne barnet mitt mot skolen. Jeg har småsøsken, kusiner,
fettere, og venners barn som har gått på skolen der etter at jeg sluttet, så valget var ikke
vanskelig. Mitt barn skulle få en god start på skolen!! Barnet mitt har vært gjesteelve ved skolen i
karasjok EN gang, og siden nektet. Som 6 åring kunne h*n fortelle hvor slemme andre barn var
mot hverandre, og at lærene ikke sa noe. Da hadde h*n gått på skole i en annen kommune i kun 2
mnd. Er ikke det en tankevekker at en 6 åring reagere?
Karasjok vil bestandig være mitt hjem, men vi skal ikke dit før grunnskolen er fullført..en annen
plass! Ser også at det er noen her som har opplevd det å få slengbemerkninger etter seg for å tro
de er noe siden de har flyttet ut fra kommunen og satset på en utdannelse. Jeg har selv opplevd
dette, senest i vinter. Og dette fra voksne folk, fått høre at jeg er lande foræder siden jeg flyttet,
at jeg tror jeg er noe siden jeg går på høgskole, ol.
Det er først og fremst vi voksne som må gjøre noe med holdningene våre ovenfor andre
mennesker, og slutte å bry oss så mye om hva naboen gjør, hvem de er i slekt med, hvordan
stil/klær de har, det vi har hørt de skal ha "gjort", osv osv. Det er VI som formere barna våre, og
noen plass tar de det fra!
Tospråkelig kommune???
Skrevet av samekvinne 04.06.2009 11:12
Karasjok kommune skulle vært tospråkelig kommune i praksis. Slik det er idag, er veiskiltene bare
på samisk. Møtene går bare på samisk, (tolketjenesten gjelder ikke når den skal tolkes til norsk,
hvis det hadde vært mottsatt hadde helvete slått løs). Det er ikke bare samer som bor her.
Tolleransen er lik null når det gjelder norsk. Det har kommunen vist i sine praktisk vedtak.
Samfunnet er bygd opp slik at norsk ikke er fullt akseptert, og ikke er like god som samisk. Der er
ett av grunnene hvor mobbingen begynner.(Kanskje den grunnleggende). Oppfordring til
kommunen og politikere, gjenninnfør tospråkelighet i praksis og begynn å akseptere menneskene
slik de er i samfunnet våres. Muligens får vi vekk fordommer, "jeg er bedre enn du". Avensjuka er
kjempe sterk i samfunnet våres, har vært i ualminneligtid. Samene er de største rassister som
finnes.
SV: Tospråkelig kommune???
Skrevet av anonym 04.06.2009 16:40
Hoffda, kanskje norsk elevene bør bli mer aktiv i samisk sånn at dem blir bedre osv ! Å lissom
møtene er på samisk, men det er jo en samisk bygd ! Er det et problem, søk ny jobb i en norsk
by/bygd !
SV: SV: Tospråkelig kommune???
Skrevet av jauda 04.06.2009 19:04
Det du skriver her anonym er et godt eksempel på hva som kan gjøre barn til mobbere..er det slik
du snakker hjemme om norsk talende?
SV: SV: Tospråkelig kommune???
Skrevet av same 04.06.2009 17:44
For no tull! Samisk bygd, ja, men også en tospråklig kommune(som betyr to stk likestilte språk).
For ordens skyld kan nevnes at vi bor i Norge...

SV: SV: Tospråkelig kommune???
Skrevet av utflytta 04.06.2009 16:57
Ja, det er holdninga, "er det et problem, så er det ditt problem, ikke mitt/vårt". Hva med dem som
er oppvokst i Karasjok, med norsktalende foreldre, skal de også flytte bort? Hva med norsktalende
innflyttere, skal ikke de ha muligheten til å forstå noe av det som foregår rundt seg i samfunnet
fordi det bare skal snakkes og skrives samisk? Vil dere ikke ha innflyttere til kommunen? Samisk
bygd? Ja vel, men det er ikke alle samer som snakker samisk.
SV: SV: SV: Tospråkelig kommune???
Skrevet av norsk-same 06.06.2009 16:45
Det er mange norsktalende som er født og oppvokst i Karasjok. Likevel har de aldri brydd seg om
å lære samisk, selv om de vet at språket er levende blant majoriteten. Mange av de norsktalende,
enespråklige, ser på seg selv som et offer i en samiskpråklig bygd. De blir hørt og forstått av
sambygdningene, for alle samiskpråklige kan norsk. Ja, Karasjok er et tospråklig samfunn, der
flertallet behersker samisk og norsk. Dersom en nordmann blytter eller er født og oppvokt i spania,
så regner jeg med at personen lærer seg spansk. Men om en velger å bo i en samisk bygd, så er
det ikke en selvfølge, TRO HVORFOR??? Kanskje er samisk et meget vanskelig språk som kun de
superintelektuelle menneskene lærer.
Mobbebloggen
Skrevet av vyj 04.06.2009 09:52
Dette er samelands største mobbebloggg. Her kan man skrive hva som helst, mobbe andre
privatpersoner, journalister, offentlig ansatte. Sikkert de samme som hele tiden bruker
mulighetene til å mobbe!
Folkemøte
Skrevet av Undrende 04.06.2009 08:55
Hvorfor annonseres ikke folkemøtet på kommunens nettsider?
SV: Folkemøte
Skrevet av undrende 2 04.06.2009 10:34
kommunen har vel ikke skrevet noe om dette i det hele tatt, i allefall ikke ordføreren. Betyr det at
jeg mobber ordføreren ved å si det ?
SV: SV: Folkemøte
Skrevet av annelise 04.06.2009 11:23
Javisst. Kommunens ordfører burde være den første til å legge ut slik informasjon, istedenfor å
bruke tid til å lage skrytealbum fra sine turer med kamera, på nettside. Ellers hørte jeg i radio han
si at han ikke har telefonnummer til Barneombudet og derfor ikke har verken tenkt eller kunnet
kontakte ham. Makan! Spesiell type, ass. Med slike tøvete uttalelser fra ham offentlig (det er ikke
første gang!) er det ikke rart Karasjok har problemer.
SV: Folkemøte
Skrevet av ?? 04.06.2009 08:57
De bryr seg vel ikke???
SV: SV: Folkemøte
Skrevet av Sunna 04.06.2009 09:38
Folkemøtet er annonnsert på nettsiden til Sametinget: www.sametinget.no eller
www.samediggi.no. Se på feltet til høyre under kalenderen.
Flott kommentar
Skrevet av Fraflytta Karasjok-jente 04.06.2009 04:00
Takk, Eilif og Sami Radio for at dere setter fokus på dette og tør å si det mange av oss tenker.
Jeg har selv sett og opplevd hva Karasjok-samfunnet kan gjøre med et menneske, og det er flere
år siden jeg flytta herfra og sa: jeg flytter aldri mer tilbake. Jeg, og mange i min omgangskrets,
har fått vår dose av Janteloven og vår dose med sleivbemerkninger fordi at vi kanskje har vært litt
annerledes enn den gjennomsnittlige Karasjokinnbyggeren. Drister man seg til å ta på seg klær
som avviker normalen, fronter meninger som ikke er helt overens med de andres, hører på musikk
som ikke finnes på Topp 20-lista, og, gud forby, har en annen legning enn heterofili eller på noen
som helst måte skiller seg litt ut, er det ikke bestandig like lett å bo i Karasjok. Jeg har til og med
opplevd å bli hetsa for at jeg tar utdanning og tror at jeg er noe av den grunn.

For all del, jeg er kjempeglad i Karasjok, og vil bestandig lengte etter min vakre hjemplass og
familie. Men, jeg tviler veldig på at jeg noen gang vil flytte tilbake hit. Å reise hjem på ferier er
evig nok.
Alle har et ansvar for å rette opp i dette problemet, som jeg mener har eksistert så lenge jeg kan
huske. Vis toleranse og åpenhet, vær inkluderende og kast vekk fordommene. Løsriv dere fra
Janteloven og vær positive. Karasjok er en fantastisk plass, men dette er et problem som
ødelegger veldig mye.
Dette er en meget berettiget kommentar
Skrevet av Audun Lona 04.06.2009 02:00
Takk, Eilif. Den kommentaren din er meget bra og setter ting i rett perspektiv.
Unnfallenhet, slik vi har lest og hørt om den seinere tiden, er skummelt. Jeg har selv hatt barn i
skolen i Karasjok i sin tid og jeg har opplevd en del ting som jeg ennå synes er veldig vondt. Men,
dengang følte jeg at lærerne ved skolen faktisk tok mobbing veldig alvorlig og de prøvde å løse
konflikter. I dag virker det som om det er litt anderledes ut fra det jeg leser og hører.
Jeg klarer fremdeles ikke å la være å tenke på at fenomenet "sogaid soaimmat" fremdeles
eksisterer. Når barn hører slikt hjemme, er det veldig lett for dem å videreføre dette i skolegården
eller på fotballbanen etc. Det er IKKE ungene det er noe galt med, de læres opp til det av sine
egne foreldre og de viderefører det. Derfor er det viktig at foreldrene går i seg selv og tenker over
hva de sier i ungenes nærvær.
Jeg er sikkert ikke noe prakteksemplar av en far, men jeg prøver å ikke "ta av" når ungene er
rundt meg.
Til den som skrev om samisk, norsk, finsk, russisk, norsk etc....her jeg bor er det rundt 60 flere
"nasjonaliteter". Her er det mobbing på kryss og tvers, men ungene ser ikke "nasjonaliteter".
Dattera vår sier, hvis hun ikke helt husker navnet på en aller annen som har gjort noe galt, "han
litt brune". Hun har ikke begrep om denne guttens "nasjonalitet" og slik bør det være. Det skal
ikke være "nasjonalitetsgrenser" i en skolegård eller på en fotballbane.
Kanskje burde Nordlys og Ávju jobbe like mye med dette problemet som Vålerenga gjør.
SV: Dette er en meget berettiget kommentar
Skrevet av nordlys 04.06.2009 23:43
nordlys skal ta opp dette tema. Har allerede kontaktet Avju, først møte med trenere - så møte
med spillere og foreldre. NOrdlys skal arr turnering (slutten av juni) i Karasjok, hvor vi skal ha
tema: holdninger og "bry seg om andre". Håper at foreldrene kommer når idrettslagene holder
møter mm.
hjemkomst?
Skrevet av mor 04.06.2009 00:22
"Gutten med de tusen smil" trenges vel i bygda alikavell?
Hva ligger i dybden av mobbinga?
Skrevet av Undrende 04.06.2009 00:03
Jeg tro vi bør se litt på det "flerkulturelle" samfunnet vi lever i. Vi er mange med forskjellig
bakgrunn, vi har fastboende samer, reindriftssamer, norsktalende samer, nordmenn, finske samer,
finlendere, russere, forskjellige hudfarger osv.
La oss nå gå litt inn i oss selv og reflektere over: Hva mener JEG om de som ikke har samme
bakgrunn som meg? Hvilke holdninger har JEG til dem? Hva videreformidler JEG til omgivelsene
rundt meg om dem?
Etter å ha tenkt litt over dette, kan du da være helt ærlig med deg selv å si og mene: JEG
respektere og godtar de med annen bakrunn enn meg. JEG uttrykker meg ikke negativt til mine
nærmeste omgivelser om de med annen bakrunn. JEG snakker aldri stygt om andre med BARN til
stede og dermed oppfordrer JEG ikke til mobbing hverken bevisst eller ubevisst.
Eller.... er det kanskje sånn at det er på tide med HOLDNIGSENDRING akkurat hos meg og deg???
Jeg bare lurer......
Takk til Eilif!!!!

Skrevet av KEO 03.06.2009 23:47
Jeg blir nesten sjokkert over å lese de innleggene har som sjikanerer journalisten for å ha grepet
fatt i et utolig viktig tema. Flere av innleggene vitner om at noen føler seg "truffet". I såfall har
journalisten oppnådd noe! Kanskje har artikkelen vekket en og annen politiker som har lukket
øynene for et ødeleggende samfunnsproblem, kanskje har voksne som vet at de bidrar til mobbig
gjennom egen oppførsel i hjemmet blitt tråkket litt ømt på tærne. Det verste som kan skje et barn,
er å bli mobbet. Mobbing skal IKKE forkomme på et sted hvor barna MÅ oppholde seg store deler
av dagen. Dere som kritiserer kan i stedet spørre dere selv om det er noe "JEG" kan gjøre. Kanskje
blir det et bedre samfunn for barna å vokse opp i, dersom voksne tar ansvar i forhold til denne
problematikken??
SV: Takk til Eilif!!!!
Skrevet av Tja 04.06.2009 00:05
Tror ikke Eilif har oppnådd noe i det hele tatt gjennom sin flåsete artikkel. Fortsatt er det vanskelig
å skjønne om han fleiper eller mener alvor. Det er foreldrenes soleklare ansvar og plikt som far og
mor å bidra til at mobbing ikke skjer blant ungan ! Noe annet vil være å insinuere at det sitter en
masse hjernedøde foreldre rundt om i Karasjok. Og det tror jeg ikke. Eilif's artikkel leder dette
ansvaret over på andre som ikke i det hele tatt kan gjøre stort. Løsningen finnes blant foreldrene
til de barna som mobber.
mobbing
Skrevet av xx 03.06.2009 23:39
Det er nok ikke bare ved skolen i Karasjok mobbing forekommer. Det er mange arbidsplasser i
Karasjok og ellers i landet dette fenomet eksisterer. Så lenge noen vil framheve sin og sine vil
mobbing og korrupsjon finnes. Sameradioen i Karasjok har kvittet seg med mange dyktige folk og
erstsattet disse med slekt og venner fra Kautokeino.
SV: mobbing
Skrevet av xxx 04.06.2009 08:29
Dette innlegget er jo typisk for Karasjok! "joda vi har mobbing i Karasjok som ellers i landet, men
sameradioen ansetter bare folk fra Kautokeino" øøøhhhh..hva har det med saken å gjøre?? Kvittet
seg med?? Hvordan kvitter man seg med folk på en halvstatlig arbeidsplass?
mobbing finnes overalt, men det er måten dette angripes på...
Skrevet av fraflytta fra karasjok 03.06.2009 23:37
Først og fremst; la oss slå fast at mobbing er noe vi absolutt ikke kan tolere. Men det er også
viktig å definere hva mobbing egentlig er, slik at det ikke ropes ulv hver gang man møter litt
motgang. Jeg er glad i hjembygda mi, og må si at det er trist at det blir så mye negativ omtale for det finnes jo så utrolige mange positive sider ved Karasjok som man ikke finner andre steder!
Må si jeg blir overrasket av visse ytringer om eksisterende "hieraki", at man er dømt nedenom og
hjem hvis man ikke er fra den "rette" slekta. Jeg betrakter meg ikke fra som en fra en såkalt "rett
og fin slekt",;jeg er født utenfor ekteskap, har likevel tatt utdanning uten at noen har tråkket på
meg av den grunn - og jeg kan ikke si at jeg noen gang ble direkte mobbet under min oppvekst i
Karasjok. Bemerkninger og noe drittslenging, ja - men mobbing er noe helt annet. Jobber selv i
skoleverket, og kommer mer enn gjerne tilbake til Karasjok om riktig jobbtilbud dukker opp. Kjære
Karasjokværinger, angrip rota av det vonde, men ikke rakk ned på hverandre. Hvorfor skal ikke
dere/vi komme oss ut av problemene når Kautokeino og Tana klarte det? De sto overfor mye mer
infløkte problemer enn dere. Stå sammen!
Karasjoksamfunnet
Skrevet av mobbeoffer 03.06.2009 23:30
Ja, jeg har nå i over tre måneder sett hvordan foreldrene er totalt fraværende. Tidligere leder i
Avju har nå hver lørdag over tre måneder stått på ICA og solgt lopper til inntekt for fotballtur til
Trondheim for jentelaget. Hvor er foreldrene og spillerne? Heller ikke tidligere styremedlemmer
stiller opp. Dette forteller også sitt. Hvordan vi som foreldre også gir føringer til våre barn.
mobbeoffer
Skrevet av mobbing 03.06.2009 23:24
I en tyve års tid har Karasjok samfunnet måttet lide under et system der topp etatsjefer har vært
dårlige eksempler på absolutt alt. Dette har politikerne godtatt. Jeg har nå store forhåpninger til
den nye rådmannen. Først må vi samer begynne å lære folkeskikk og så lære det til våre barn. Det
pussige i Karasjok er at hvis noen ikke makter arbeidet sitt, ja, så skjer det ikke noe. De som tar

dette opp, blir skjelt ut, så fortsetter enn videre å tråkke på de samme stier. Så også i kirken. Jeg
legger merke til at det er leder i menighetsrådet som blir mobbet pga et underskudd i
millionklassen. Det er seks medlemmer i menighetsrådet som også har ansvar. Når krybben er tom
bites hestene. Det skjer i kirken. Galematias opplegg.Hvis noen ikke makter jobben sin er det intet
som skjer. Vi danner heller aksjonsgrupper og bryr oss ikke om saken/sakene.
mobbing
Skrevet av voksen 03.06.2009 23:00
tydelig at folk er engasjert - bra! Ikke bra at folk blir hengt ut på disse sidene, men ledelsen har
faktisk ett ansvar. Løsninger ; foreldre må ta vare på barna og engasjer seg i barna og familielivet.
Ser barn alene på trening og alene "i bygda". Hvorfor ?
Veldig viktig tema i en liten bygd
Skrevet av Tja 03.06.2009 22:55
Svært viktig tema som må løses, men atter en gang ser vi at journalister i Sami Radio bruker sin
mediamakt til å være flåsete og useriøs. - og til de grader slik at man lurer på om vedkommende
fleiper eller mener alvor.
finne løsninger ?
Skrevet av også en mor 03.06.2009 22:45
kan vi nu ikke slutte å fokusere på hvem som ikke har gjort noe, og hvem som har. La oss slå fast
at vi har et mobbeproblem på vår skole. Det er vi ikke alene om. så kan vi kanskje bruke denne
siden til å komme frem med gode forslag/ideer på hvordan vi skal gå frem for å løse dette. Denne
siden er fin til brainstorming. Mitt første forslag er - alle hjem skal i løpet av denne uken snakke
om temaet mobbing i hjemmet. Flere forslag?
Makkverk, og Kvinnfolk med baller
Skrevet av makkverk! 03.06.2009 22:27
Her har vi nok en flåsene artikkel fra en flåsete journalist! (slå opp i ordboka dersom du ikke
skjønner uttrykket, Eilif). Hvor i he@*#$! har du lært journalistikk ?
sitat: «Mannen har ikke brydd seg om mobbedyret som har bosatt seg i hans kommune. Og dette
er på mange måter også et mannsproblem.»
Det er særdeles ufint å harselere med enkeltpersoner som enkeltvis ikke kan klandres for
problematikken - kanskje særlig når harselering også kan oppfattes som mobbing! (OK - da tar jeg
igjen ved å harselere med Eilif - greit!)
Dessuten: sitat: «Det er kvinnene som har stått fram og fortalt om mobbingen. Det er kvinnene
som i årevis har gitt mobbingen et ansikt. Det er kvinnene som har ønsket å gjøre noe med
dette.»
-og det var også etter det jeg erindrer en KVINNE som stod frem og sa at det er normalt i det
samiske samfunnet at foreldre mobber barna sine (og dermed oppfordrer til mobbing videre) etter sigende for "å herde dem".
Er det kanskje slik at det er "samisk sedvane" å mobbe ?
Tøft Eilif, stå på!!!
Skrevet av Kari 03.06.2009 21:54
Det er sikkert mange som leser aviser og ukeblader.. Jeg må innrømme at jeg har lest Se og Hør i
mange år, VG, Dagbladet, Sagat og Finnmark Dagblad. FD skriver ofte om aktuelle temaer i
Finnmark ja alt fra FEFO til disse j....reinan i Hammerfest. Hvorfor skal ikke Eilif ta opp et sånt
viktig tema som berører de svakeste i samfunnet, nemlig barna?????? Dere som kritiserer han, har
ikke dere lest aviser og ukeblader hvor det redaktøren kommenterer bådet det ene og det andre.
Sagat med sin Oddjo osv.
SV: Tøft Eilif, stå på!!!
Skrevet av Observatør i Porsanger 03.06.2009 22:50
Flott at Eilig Aslaksen har mot til å ta opp dette alvorlige og omfattende problemet som herjer i
Karasjok og har herjet i flere generasjoner. I et møtet i kirken (menighetsrådet?) nylig ble
innbyggere i kommunen omtalt på en slik måte man ikke skulle tro at personlig kristne kan gjøre.
Karasjoksamfunnet i en situasjon som ikke kan løses uten hjelp utenfra. Ordføreren gjorde en så
dårlig figur i dag i et intervju i radioen i det han reagerte svært negativt på journalistens spørsmål.
Når ledelsen inntar så uklar og defensiv rolle i saka er det ikke å forvente at ansatte i kommunen,

f.eks. skolens ledelse, også skygger unna det de er forpliktet til å gjøre. Detr er mange som begår
alvorlig tjenesteforsømmelse og fylkesmannen må snarest sette i gang en granskning, og deretter
eventuelt medvirke til at personer i toppenh av skolen blir skiftet ut. Historien til den tidligere
læreren i den kommunale skolen er sterk og forteller med all tydelighet at Karasjoksamfunnet har
et "kastesystem" for rangering av mennesker. Maktmennesker f.eks. i kommunen sørger for at
dette holdes i hevd, jfr. rektors brev til fylkesmannen der ekslæreren og hennes barn blir omtalt
svært negativt. Maktstrukturene som hersker i dag skulle vært brutt ned, men det er umulig pga.
store slekter og andre maktgrupperinger som beskytter dem som står uvesenet i Karasjok. Eilif
Aslaksen og andre journalister så jobbe videre med sakene. Mange journalister har være kun
mikrofonstativ for ordføreren m.fl.
SV: SV: Tøft Eilif, stå på!!!
Skrevet av Observatør fra Porsanger 04.06.2009 13:21
De ansvarlige forsøker å framstille mobbingen i skolen som et begrenset problem både i omfang og
tid. De vitnesbyrdene som kommer nå fra folk som har forlatt Karasjok forteller med all tydelighet
at mobbing brukes av folk i alle aldre som endel av maktkampen mot medborgere. Et skrekkeloig
eksempel fra den gang boka om Karasjok-slekter var under utarbeidelse, er det faktum at de som
var hovedpersoner bak prosjektet, hadde besluttet at barn UTENFOR EKSTESKAP ikke skulle tas
inn i den. Derfor er endel personer fra Karasjok ikke-eksisterende idag, ja, noen er gått i sin grav
med den belastningen det medførte at de ikke var av riktig byrd og derfor ikke verdig å bli tatt inn
i det som ble til et overgrep for de berørte og deres nærmeste. Personene bak boke burde vært
anmeldt for sine gjerninger den gang, men mennesker som er tråkket på har lite å stille opp med
mot disse (i egne og slektas øyne), samfunnets byggere. Ved neste kommunevalg må det gjøres
grundig opprenskning i den politiske ledelsen. STÅ PÅ EILIS ASLAKSEN. Du og andre journalister
som tør ta tak i saka vil bli belønnet til slutt.
Undrende
Skrevet av Undrende 03.06.2009 21:01
Mobbing i Karasjok eksisterer på alle nivåer i kommunen. Det er nok ikke bare i skolen det har fått
lov til å utvikle seg. Det er lite plass til annerledeshet og mange reflekterer ikke over sine negative
holdninger som de kan ha mot sine medmennesker. Sant nok har ikke kommunen vært flinke nok
til å gripe fatt i mobbeproblematikken. Viktig at ledelsen i kommunen, skolen å andre institusjoner
går foran som et godt eksempel og har strategier for å motarbeide mobbing. Det betyr at en tar
mobbeproblematikken på alvor.. Ha tro på andre mennesker, respektere hverandre er viktige
stikkord. Alle bør vel se inn i seg selv og være aktivt med for å bekjempe mobbing. Barn lærer av
sine foreldre. Organiseringen av skolen er kanskje noe en bør se på.
SV: Undrende
Skrevet av Nisu 03.06.2009 22:41
Hvor ikke gjøre som i flere andre kommuner. Ta dem som e foreldre til mobberne, med mobberne
og foreldre til de som blir mobbet og de som blir mobbet til konfliktråd. Der e mange slike saker
blitt løst
Goargočoarvi - ii duššii dihte..
Skrevet av Kárášjohtnisu 03.06.2009 18:03
Mu mielas gal lea vuogas go Eilif čállá nu mo son dás čállá. Min servvodagas lea stuorra
váttisvuođat. Gađašvuohta lea dat mii stivre min árgabeaivvi. Eat duohta váimmus gal udno
nubbái eat maidige. Ja sogaid badjelgeahččan lea dohkkehuvvon. Mun in leat ieš gal vásihan
givssideame mánnávuođas, muhto mus ledje guokte ustiba gean oba gilli badjelgeahčai ja cielahii.
Sudno eatni lei juhkki.. Ovdal go veahkki fállat mánáguktui ja váhnemiidda, de servvodat baicca
badjelgeahčai sin. Oahpaheaddjit lávejit dohkkehit givssideame.. surgadis vásáhus.. Nu ahte:
GIVSSIDEAPMI LEA GÁVDNON ÁIGGIID ČAĐA KÁRÁŠJOGAS.
DERE
Skrevet av en ikke mobber 03.06.2009 18:45
Må si dere som sitter der, uansett om du jobber i sameradio, samediggi, sitter hjemme eller på
skolen, så er dere de verste mobbere.... dere som absolutt må til media for å si at dere jobber for
at det skal bli bedre! HAHA sier jeg bare, når dere snur ryggen, så er dere de verste mobbere i
hele bygda. Snakker garantert masse shit om andre når barna er tilstede, eller med vennene deres
som igjen sprer skiten videre. FY skam dere sier jeg bare
SV: DERE

Skrevet av Tore-Jan Gjerpe 03.06.2009 20:17
Denne reaksjonen på artikkelen til Eilif Aslaksen er vel et godt eksempel på hvor alvorlig sitasjonen
er. Aslaksen tar på ærlig vis tak det som uten tvil et et alvorlig sykdomstegn, og så blir han møtt
med personangrep og dritt kasting som det overhodet finnes grunnlag for. Du fremstår faktisk som
en av mobberne !
Eilif har rett
Skrevet av Janos Trosten 03.06.2009 17:55
Ingen problemer med å være enig med aslaksen her. men jeg synes også at denne mobbesiden på
nrk sameradio bør fjernes. her skrives mye rart og personer trakasseres og mobbes og det gjør
innsendere anonymt, og det som er bemerkelsverdig, begge disse mobbingene skjer med adresse
fra karasjok, på skolen i bygda og fra nrk sameradios bygg i karasjok.
SV: Eilif har rett
Skrevet av Anders N. N. Utsi 05.06.2009 10:54
Jeg har heller ingen problemer med å være enig m E. Aslaksen. Videre e jeg også enig med Janos i
at denne, og flere andre mediers (bla FD) "mobbeside" bør fjernes. D skrives mye rart på disse
sidene som kan påvirke voksne, og med letthet påvirke et barnesinn. D e konkludert fra flere hold
at denne mobbe kulturen/ukultur e et problem som angår alle i samfunnet, og for å bli kvitt dette
må vi alle i vårt samfunn bidra. Dette gjelder også media, som hele tiden ligger meget sentralt i
vårt samfunn. Derfor bør denne siden fjernes.
SV: Eilif har rett
Skrevet av Tilsatt 04.06.2009 10:43
Hvem er den største mobberen Jonos Trosten? Vi husker alle at du selv for en kort tid siden
mobbet to navngitte tilsatte i Sametinget. Har du husket å be om tilgivelse?
SV: SV: Eilif har rett
Skrevet av Janos Trosten 04.06.2009 11:54
Ja, jeg gjorde feil og det er godt å innrømme det. Har bedt om unnskyldning og vi er ferdige med
saken. Mitt mål framover er å bestrebe å unngå slike tabber og jeg tror jeg skal makte det.
SV: Eilif har rett
Skrevet av Nisu 03.06.2009 21:10
Ovtta oaivilis Janosiin! Helt enig med deg, Janos! Vi må ikke grave oss ned i en negativ grøft. Hvis
flere kunne komme med forslag til løsninger så tror jeg de i skole- og kommune administrasjonen
ville syns var fint.
SV: Eilif har rett
Skrevet av Jente 03.06.2009 18:00
Enig, Trosten. Det er skammelig at sameradioen ikke fjerne kommentarfeltene. Her mobbes folk
daglig og alle gjør det anonymt. Det er en syk verden vi lever i
Knakende bra!
Skrevet av Også en mann 03.06.2009 16:11
Her er det rene ord for pengene, og noe alle vi menn bør ta inn over oss. En viktig og hjertelig
oppriktig ytring, Aslaksen! Stå på!
Vi bryr oss
Skrevet av Mann og far 03.06.2009 15:47
Må bare si at menn står ikke på sidelinja,mens kvinnene fronter mobbesaken i Karasjok. Etter
utallige møter og brev, med skoleledelsen, har det ikke blitt noen fremskritt med mobbingen i
klassen til mitt barn. Mobbingen har bare fortsatt. En løsning utenom mediene var å skrive
bekymringsmelding til Fylkesmannen og nå ser det ut som at det har vært nytte med å gjøre det,
da det varsles om tilsyn.
Takk Eilif
Skrevet av skrulla 03.06.2009 14:50
En journalist med "baller" må jeg si:)) En som viser at han bryr seg om det som skjer i bygda..og
som tør skrive det som andre mener er personlige synspunkta..
Vi kan ikke sitte på rumpa og vente på at ting blir bedre...gå inn i deg sjøl, ta et oppgjør med dine
egne holdninger...det er hos den enkelte medborger det hele starter... ta deg sjøl i nakken...tenk
positivt, si noe hyggelig til dine medmennesker, ikke la deg rive med i sladder...stopp det med å si

noe positivt om det mennesket det blir sladret om... Du er ditt barns forbilde og barnet er
hjemmets speilbilde, tenk over det!!
Når alt dette er sagt så finnes det masse trivelige folk i bygda vår, mange flotte barn og ungdom...
La oss gi dem gode og trygge oppvekstvilkår:)
SV: Takk Eilif
Skrevet av Undrulf 03.06.2009 15:20
Ja, da bør journalisten kanskje finne seg en annen jobb - det er ikke slik en sak dekkes. En
journalist har mye å ivareta - men det skal være objektivt og sakelig og informativt. Dette er bare
et makkverk!! Trist - for saken som sådan...
SV: SV: Takk Eilif
Skrevet av Også en mann 03.06.2009 16:13
Dette må du ta for det det er: En kommentar der journalisten står fritt til å ytre seg. Det behøves i
høyeste grad også i en slik sammenheng.
SV: SV: SV: Takk Eilif
Skrevet av skrulla 03.06.2009 18:12
En kommentar til Undrulf!! Undres på om du er en av de som ALDRI finner noe positivt i noe. Det
er mange nok av dem i Karasjok. Slutt å hakk og prøv å tenk postivt. Tør du kanskje ikke mene
noe om saken det skrives om, følte du deg truffet, da bør du kanskje ta en runde med deg sjøl,
saken for deg betyr altså ingenting, du hakker heller på han som tør skrive om det...
SV: SV: SV: SV: Takk Eilif
Skrevet av meg 06.06.2009 01:50
Undres på om du er en av de som ALDRI finner noe positivt i noe
Dette er et godt poeng! Prøv å finne det positive så skal du se at det blir mer av det positive .
Dessverre er det lett å finne det negative, sånn er nu vi menneskan en gang... Og det negative er
noe som gror veldig fort og lett.
Ville nevne at det finnes, eller har iallefall funtes, mobbing på en arbeidplass. Den største
mobberen var sjefen selv. Ingen gjorde noe, og jeg vet ikke om det er gjort noe etter at jeg jobbet
på der.. Det var fælt å være der- hadde vondt i magen når jeg skulle på jobb. Tenker på de
stakkars barna som MÅ være på skolen, og som ikke kan slutte, slik man kan på en arbeidsplass...
Ellers: det er mest positive, fine og koselige mennesker i Karasjok. Heldigvis! Men mange er veldig
snare med å kommentere andre høyt, og veldig ofte på en kritiserende måte. Om noen da
reagerer så får de høre at de ikke tåler noe, er hårsår osv. Dumme, spydige kommentarer blir kalt
spøking, og spøk skal man da tåle, eller?
Er veldig stolt av bygda som nå tar saken alvorlig og skal gjøre noe med dette! Stå på! Masse gode
lykkeønskninger til alle som bruker seg selv til å bli kvitt mobbingen.
Gode poenger
Skrevet av Pål Hivand 03.06.2009 14:45
"Alle" er enige om at mobbing er et problem: skole, foreldre, elever, helseinstitusjoner: alle.
Ordfører Kjell Sæther mener det store antallet mobbesaker kan skyldes at skolen og kommunen er
så god på å registrere mobbesakene og dermed er mer nøye på det - og får høyere antall enn
andre kommuner.
Med andre ord: problemet er ikke så stort, det bare ser sånn ut.
Tenke jeg skulle kommentere med fullt navn for å illustrere journalistens poeng. Bare vent.
Helt sant!
Skrevet av Mor, nok en kvinne 03.06.2009 14:37
Dette er akkurat det jeg har tenkt mange ganger. Dette viser også en ting som jeg er opptatt av;
slutte å skylde på andre og slutt å fraskrive ansvar, se heller fremover og finne en løsning
sammen. Elever, foreldre, lærere, skoleadministrasjonen, skolens eiere og alle andre som kan
krype og gå. Snakk/diskuter med barna, lærere, foreldre, ja hvem det enn måtte være. Og skolen
må få tilbake stillingene som det har mista opp igjennom årene. Når det er gått så langt som det
er gjort nå, må vi stå sammen for å løse dette. Bygda er ikke så ille å bo i, folk trives her. Det ville
vært den perfekte plass å bo om vi løser dette

SV: Helt sant!
Skrevet av Samedame 03.06.2009 21:00
Helt enig. Karasjok er en KJEMPEBRA bygd å bo i. Vi trives her. Vi har mange fine tilbud til barna
og ungdommene våre. Joda, vi er alle enige om at det er mobbing i skolen og vi ønsker alle den til
livs men det endres IKKE ved å KASTE SKIT på disse nettsidene. Jeg oppfordrer ALLE til å begynne
med den nærmeste, nemlig seg sjøl og tenke: Hva kan JEG gjøre for at ting skal bli bedre. Det
skader ikke med en selvransakelse. Hvis ALLE i Karasjok gjør det, så skal vi snart få se endringer.
Mobbing
Skrevet av Undrulf 03.06.2009 14:34
Er det en seriøs NRK-journalist som har skrevet dette? Det virker som et subjektivt, småilltert
leserinnlegg med personlige kommentarer og bruk av hermetegn og sarkasme... Tror NRK bør
sjekke standarden litt her!
SV: Mobbing
Skrevet av Agni 03.06.2009 15:26
dette er et godt eksempel på en redaksjonell kommentar som samiske medier sjelden bruker.
Kjempeflott at NRK også gir sine journalister anledning til dette. Journalister skal nemlig ikke bare
springe etter andre og spørre andre om hva de mener, men er også selv førstehåndskilder.
SV: SV: Mobbing
Skrevet av Undrulf 03.06.2009 15:30
Så fint da - at du beskytter... Men vi lesere er ikke helt laget av papp - NRK står for kvalitet og
seriøsitet. Dette er ikke et eksempel på det. Hadde passet i et bygdeblad på side 2 kanskje, men
ikke som et bidrag fra en NRK-ansatt! Rydd opp og bevar kvaliteten!! Hilsen de fleste av oss.
SV: SV: SV: Mobbing
Skrevet av boares ahkku 03.06.2009 22:18
synes det er bra at sannheten kommet frem. Hele Karasjok samfunnet må gå inn for ta uvesenet
på alvor. Mobbingen foregår overalt på arbeidsplasser.skoler.all slags møter.rådhuset og ikke
minst blant de folkevalgte. Vi kan ikke fødes omigjen og bli det perfekte borgere. Men vi kan endre
våre holdninger,væremåte, presse oss sjøl å bli mer posetiv i forhold til andre. Påvirke at miljøet
hvor vi enn er blir trivelig og at vi har tillitsforhold i vår nærhet.
SV: SV: SV: Mobbing
Skrevet av Mr. X 03.06.2009 16:03
Neimen Undrulf da,...har du ikke forstått noe som helst ? Dette er en kommentar, og helt vanlig i
NRK. Hør bare på dagsnytt 18, der har de denne type kommentarer hver dag. Veldig bra av
journalisten, og modig. For å bo i Karasjok og skrive slikt, deeet skal man passe seg
for..mobbeudyret hopper frem fra buskene like fort som ugla kan blunke...er kanskje du et av
mobberne her ? Jeg bare spør.... Og man kan ike klage over negativiteten karasjok har fått..dette
er bare fakta. Noe annet med konstruerte nyehter om Kauto om at i kauto var de feiteste, de
dummeste og skitneste mennekan i norge. Ble slått stort opp i tre separate saker i NRK sami radio.
Selvsagt uten noe fakta, kun tolking av statistikker som kunne vært brukt om hvem som helst...
Så man kan nok si at sami radio karasjok har vært en del av mobbingen som nu endelig ser ut til å
komme frem..og prisverdig at nettop sami radio gjør noe med sin egen holdning og prøver å
belyse forholdene... de har jo ikke vært kjent for å dekke Karasjok kritisk tidligere.....
SV: SV: SV: SV: Mobbing
Skrevet av Undrende kvinne 03.06.2009 17:36
Kommentarene tyder sitt språk. I full mobbing straks noen ytrer seg. Sånn kjenner jeg bygda mi,
og da skal man ikke undres over at ingen tør si sin mening. Resultat: skittkasting og mobbing. Det
er mobbingen vi skal til bunns i, hvorfor hakkes det på hverandre som skriver et innlegg her?
SV: SV: SV: SV: SV: Mobbing
Skrevet av Samedame 03.06.2009 21:03
Vi er i samme bydg. jeg opplever det som MEST bra. MEST hyggelige mennesker.
SV: SV: SV: SV: SV: SV: Mobbing
Skrevet av Samedame 2 04.06.2009 10:09
Jaa, det gjør jeg også faktisk! - Kan vi ikke bare jage det fæle mobbedyret vekk i fellesskap?
Mor til mobbeoffer

Skrevet av Mamma 18.05.2009 22:46
Sitter her fortvilet å leser om alle andre som også blir mobbet, Hjerte mitt gråter. Har prøvd å få
stoppet mobbingen av mitt barn i 6 år, det har til tider hjulpet i kortere perioder. Men va kan jeg
gjøre når hjemme til mobberen ikke kan se at gullungen kanskje kan gjøre noe galt, har jo hørt at
barnet deres ikke lyver. Skolen bare snakker uten at det skjer noe. Moren sitter å flirer deg rett
opp i trynet på skolemøtene og synes at barnets ablegøyer er morsomme. Men dessverre er det
ikke like morsomt for barnet mitt som må igjennom det. Barnet mitt har bare lidd ekstra av de
møtene, mobberens mor angriper henne med engang møtene begynner, det sies jo at angrep er
beste forsvar. Nei det neste skritte er vel ungåelige vis ikke noe skjer i løpet av de neste ukene.
Må vel anmelde jeg også. Er bare så veldig skuffet. Jeg skjønner jo at mobberen også trenger
hjelp, men når skal noe skje
Be om hjelp!
Skrevet av Mamma 14.05.2009 11:49
Ja, og i tillegg skal man nå: Presse mellom 20-30 elever inn i de samme gamle klasserommene
som tidligere har fått bekreftet uholdbar inneluft når det blir for mange barn i rommet. Fjerne enda
flere lærerstillinger, som resulterer i enda flere vikarer. Lurer i grunn på hva gjennomsnittlig
sykefraværprosent ved Karasjok skole ligger på for dette skoleåret? Det er ikke uten grunn at flere
og flere lærere blir langtidssykmeldt.
Det er vel på tide at ledelsen ved skolen kontakter bedrifthelsetjenesten for hjelp til kartlegging av
arbeidsmiljøet, både de fysiske og de organisatoriske/psykososiale faktorene. Og ikke minst få
hjelp av bedrifthelsetjenesten til å vurdere mulige årsaker til sammenhenger mellom
helseplager/sykdom og arbeidsmiljø, og la de komme med forslag til tiltak/forbedringer.
Lærerne redde foreldrene
Skrevet av joffe 14.05.2009 10:33
Dessverre så er det slik at mange lærere kvier seg for å kontakte foreldre, særlig i de tilfeller
læreren har opplevd skyllebøtte fra foreldre når gullgutten har gjort noe galt. "Min gutt gjør aldri
noe sånnt, han er så snill - så reis til h..." Dessverre mange eksempler på dette. Hvor mye kjeft
skal en lærer akseptere? Dagens skole er jo slik at læreren er maktesløse!Læreren og skolen har
ingen autoritet. Hva kan rektor gjøre - utvise eleven for en par dager. Ikke noe mer! Med lite
samarbeidsvillige foreldre så blir jo dette helt håpløst.
SV: Lærerne redde foreldrene
Skrevet av el 15.05.2009 13:57
Men.. man kan snu det dit hen også at foreldre opplever at lærere og rektorer bruker den makt de
har, og at mange foreldre faktisk bare opplever at de tar opp det negative. Tror jo at det er viktig
at man også får positiv tilbakemelding på det som, faktisk er positivt. Jeg har et barn på en annen
skole en i karasjok, og har opplevd at barnet ble overkjørt av lærer/rektor og ble rett og slett ropt
til mens jetg som forelder var til stede. Jeg måtte spørre om ikke det fantes noe positivt å si om
mitt barn... da ble de ganske flaue og kom med positive ting også. Barnet mitt hadde ikke gjort
noe veldig dumt på skolen, men ble allikevel tatt inn til rektor. Slikt kan jo gjøre noe med barna,
de kan jo tenke at det er ikke så nøye hva jeg gjør, for jeg får jo kjeft uansett.
SV: Lærerne redde foreldrene
Skrevet av biiga 14.05.2009 16:14
SEND BREV TIL FORELDRENE!!! OMSÅ REKOMMANDERT..
Nei lærere, ikke vær redd for å kontakte foreldrene...OK det skuffer foreldrene, men alle er vel
ikke likedanne.
Foreldre skulker unna møter.
Skrevet av Mamma 14.05.2009 09:40
Kanskje det er på tide at flere foreldre møter opp på foreldremøter, spesielt når temaet mobbing
står på programmet.
SV: Foreldre skulker unna møter.
Skrevet av el 15.05.2009 13:52
Ja, er veldig enig i det.. mange foreldre bryr seg ikke om å komme på foreldremøter.
SV: Foreldre skulker unna møter.
Skrevet av også mamma 14.05.2009 17:48

Jepp! et fornuftig forslag. Det er skammelig få som møter opp, men gjett hvem som klager
mest???
SV: Foreldre skulker unna møter.
Skrevet av engasjert 14.05.2009 10:32
Enig.
SV: SV: Foreldre skulker unna møter.
Skrevet av elin 02.06.2009 13:55
Helt enig med dere
Rektors stadige uttalelse...
Skrevet av A.M.V. 26.05.2009 22:55
Jeg blir skremt når rektor hele tiden uttaler seg om at: SKOLEN HAR MOBBERUTINER. Men har
rektor og skolen tatt mobberutinene ut i praksis? Eller ligger mobberutinene i en mappe og
morkner bort? Jeg har ikke noe tro på mobberutinene ved Karasjok skole. Vi ble mobbet, og nå blir
våre barn mobbet. Nå er det 20. dager siden spakene og slagene ovenfor min sønn skjedde. Først
idag var det møte med foreldrene. Men bedre seint enn aldri. Helt typisk her ved skolen.
rektor
Skrevet av køøh 23.05.2009 14:16
Hvordan skal rektor gjøre noe når han selv bruker vold mot elever? hilsen en som har fått kjenne
arnulf soleng på kroppen. fjern rektoren som e grodd fast på skolen, få inn nye folk som tar
problemet på alvor!
det er ikke kun elever som mobber
Skrevet av Jaja 12.05.2009 15:44
I de fleste tilfeller, så er det barn/unge som mobber hverandre, men det er også tilfeller at lærere
mobber elever på skolen. Ikke bare i ungdomsskolen, men også i vgs. i Karasjok. Det er nok de
"voksne" som må bli voksne først, før man begynner å beskylde barna! De tar etter foreldre,
LÆRERE osv. Skjerpings!
Skolen må ta mobbing på alvor
Skrevet av Samigirl 11.05.2009 13:21
Om skolen tok mobbing på alvor, så ville man for lengst ha lagt opp strategier og innarbeidet
mobbe-program for å ta tak i problemet. Det kan for meg virke som om mobbing ved Karasjok
skolen håndteres som et personlig problem til vedkommende som blir utsatt for dette, istedenfor
et fellesskaps problem. Dette er dessverre en ganske vanlig problemstilling rundt omkring. Det kan
dessverre virke som om utskiftning av lederskap er eneste vei for å få bukt med problemet, men
kun hvis arbeidsgiver går inn for å gjøre nyansettelser som er villig til å vise handlekraft
vedrørende disse problemer.
Mobbing er aldri offerets feil
Skrevet av lærer 11.05.2009 13:20
Jeg har jobbet som lærer ved Karasjok barne og ungdomsskole. Jeg trengte ikke lang tid på å
bestemme meg for å aldri la barnet mitt vokse opp i Karasjok. At elever har hårreisende oppførsel
kan jeg takle som lærer, verre er det med lærerenes egne holdninger og oppførsel. Det er ikke rart
det skjer mobbing ved skolen i Karasjok, det finnes verken evner eller vilje til å endre
atferdsmønster hos perspnalet. Men det finnes hederlige unntak! Synd de lærerne aldri når fram til
kolleger eller foreldre.
Rektor må gå!
Skrevet av Tidligere elev 11.05.2009 09:54
Er tidligere elev ved Karasjok Ungsdomsskole- og synes følgende: Skolen trenger en leder som tar
tak i problemet og lager en langsiktig plan hvor tiltak iversettes omgående for å beskytte de som
blir mobbet...Rektoren er inkompetent- er det ikke på tide å få inn en ny leder?
Hold et saklig nivå
Skrevet av Eilif Aslaksen, NRK Sami Radio, nettvaktsjef 10.05.2009 00:14
Denne saken har engasjert mange av våre nettbrukere. Mobbing er et alvorlig tema, og temaet
vekker sterke følelser.
Det er bra at brukerne tar del i debatten omkring problematikken.

Vi henstiller folk til å holde et saklig nivå i sine kommentarer.
Kommentarer med personangrep og sjikane vil bli fjernet. Vi ber brukere varsle kommentarer som
har denne type innhold.
SV: Hold et saklig nivå
Skrevet av antimobber 10.05.2009 16:06
Oppfordrer sterkt Sameradioen NRK til å følge opp denne saken.
Om mobbing
Skrevet av lærer i nabokommunen 09.05.2009 16:24
Mobbing er forferdelig trist, men man blir ikke kvitt mobbingen før hjem og skole greier å
samarbeide. Det er ofte skriverier om mobbeproblematikk, og nesten uten unntak angripes
skoleledelsen. Sørg for å lage og vedta en plan som alle parter har et eieforhold til - og følg den
slavisk. Definèr hva mobbing er og hvilke tiltak som settes i gang når og av hvem; foreldre må på
banen også når det gjelder kontraktsinngåelser mellom mobber(e) og offer. Hjelper ikke
kontrakter, så er politi og barnevern neste! Lykke til!
SV: Om mobbing
Skrevet av Også mamma 10.05.2009 18:31
På foreldremøter fortelles det om rutiner og planer, så dette tror jeg er helt i orden. Det som
tilsynelatende mangler er KONSEKVENSER. Litt snakk om "lov-meg-at-du-aldri-mer-gjør-det"
nytter ikke. Manglende konsekvenser virker også oppmuntrende på andre potensielle mobbere.
Det snakkes om møter mellom involverte parter. Hvorfor skal den som allerede er utsatt for vold
måtte belastes med å møte voldsutøverne flere ganger? Hvorfor skal offerets mor måtte stille opp
til møter? Hun og hennes sønn har da ikke gjort noe galt! De rette instanser for et evt. møte med
volds utøverne er da vitterlig politiet og barnevernet. Er det ikke disse som skal tre støttende til
når hjemmet og skolen mister kontrollen?
SV: SV: Om mobbing
Skrevet av Mamma 2 11.05.2009 08:42
Så enig i det du skriver, også mamma!!!
Vi som voksne må ta ansvar.
Skrevet av L 09.05.2009 10:09
Mobbing begynner i hjemmet og vi som voksne må være våres ansvar bevist. Jeg ble mobbet og
min mann ble mobbet, det var omtrent de samme i ledelsen. Men det var ikke det jeg skulle
fortelle om. En episode fra barnehagen som gjorde virkelig at jeg begynte å lure hva slags
samfunn vi lever. Da jeg kom inn i garderoben overhørte jeg to barn som tilhørte det eldste kullet i
b.h true et tredje barn med: ”Hvis du ikke holder kjeft, så får du bank” Hva for 5-6åringer til å
oppføre sånt, hvor lærer i de sånn ufin oppførsel. Mobbingen begynner allerede før ungene
begynner på skolen, nemlig i barnehagen. Min erfaring derfra er at man tar tak i det og prøver å
gjøre noe med det, men det er ikke enkelt hvis foreldrene ikke er samarbeidsvillige. Siden jeg har
kjent på kroppen mobbingen, så pleier jeg å prøve å ikke si noe stygt mine med mennesker, i
hvert fall ikke når barna mine er tilstede, for små gryter har også øre. Men selvfølgelig er jeg ikke
perfekt men jeg prøver.
Karasjok skole
Skrevet av Karin 08.05.2009 23:52
Vel Soleng, du sier dere har spesifikke arbeidsrutiner mot mobbing, gå inni i deg selv og tenk nøye
om, har dere virkelig det? Innvolveres foreldre? Tror vi begge vet svaret godt, NEI!! Du sier alltid i
en mobbesak at du ikke har fått fakta på borde eller at du nettopp er informert om hendelsen, hva
gjør du i jobben din egentlig? Er ikke det ditt ansvar å nettopp ta tak i slike hendelser straks det
skjer, og ikke etter noen dager? Til deg, Vuolab, stå på, men innerst inne vet jeg faktisk ikke om
det nytter å anmelde eller melde til barnevernet. Hva gjøres i disse instansene? Min erfaring
ingenting, og hvorfor er det slik? Hvem er det som skal støtte et offer og dens familie i en slik
situasjon?
Til sist enig med Karen K, rektoren og andre på administrasjon bør bli avsatt eller innse sjøl at de
ikke duger i jobben, og ta hatten sin å gå.
SV: Karasjok skole
Skrevet av A.M.V 09.05.2009 01:04

De spesifikke arbeidsrutinene mot mobbing, er bare tomme ord. Jeg har innsett at det har ikke
nytta før. Men akkurat nå er jeg i det hjørnet, at jeg lar meg ikke vippe av pinnen så lett. Har
slutta å høre på tomme løfter. Så får vi se om Karasjok har noe de kan gjør. Hvis ikke går jeg
videre med denne saken, og da blir det høyere hold og ikke her i bygda. Mobbinga skal taes ved
roten.
Heller program ser ikke ut til å hjelpe
Skrevet av Mattimatti 08.05.2009 16:16
Karasjok skole har jo gjennomgått et statlig hjelpeprogram, for å prøve å bedre situasjonen på
skolen. Andre plasser med samme problem som Karasjok, har hatt bedring etter dette, men ikke i
Karasjok. Her må det jo være noe fundamentalt galt, og det er her man bå begynne, finn årsaken.
Når ikke engang Karasjokfolk vil bo i Karasjok, er det rart andre ikke vil ? Blandt alle negative
statistikkene som Karasjok er på, er nedgang i folketallet. Sier det ikke noe om trivselen, da ? Når
ikke hjelpe-program er til nytte, sitter det ganske inngrodd i folket at mobbing er OK. Det er der
fundamentet ligger, at man skal mobbe i Karasjok. Og vi fra Kauto er drittlei barnsligheta deres,
som til og med sametingspolitikere lir av seg, på linje med lærere, butikkansatte, vegarbeidere,
journalister...ja hele samfunnet. Men selv synes dere det er såååååå moro... Nei, bli voksen selv,
så oppfører barna deres også seg som siviliserte folk etterhvert. Men det er med dere selv dere må
begynne.
SV: Heller program ser ikke ut til å hjelpe
Skrevet av Per 09.05.2009 10:23
hehe..Latterlig at dere i kauto flirer av oss..vi har ihvertfall ikke d store problemet med at eldre
menn lurer barn..
SV: SV: Heller program ser ikke ut til å hjelpe
Skrevet av Inga 09.05.2009 11:20
Å joda, skjer nok i Karasjok også, men mange barn er jo innlært med morsmelka at man holder
kjeft utad.
SV: Heller program ser ikke ut til å hjelpe
Skrevet av karasjok 08.05.2009 19:35
idenditets problemer, tipper du er en mobber.....
SV: Heller program ser ikke ut til å hjelpe
Skrevet av Karasjoking 08.05.2009 17:36
Er enig med deg i at vi må begynne i våre egne hjem og arbeidsplass for å komme dette uvesentet
til livs. Ellers var ditt innlegg noe ufint.
SV: Heller program ser ikke ut til å hjelpe
Skrevet av Jez 08.05.2009 17:05
Ja nu godter du vel??? Rydd nu opp i egne saker med voksne menn som antaster barn osv osv. Nu
var jeg like saklig som deg!
SV: SV: Heller program ser ikke ut til å hjelpe
Skrevet av Mattimatti 09.05.2009 00:44
Ganske typisk Karasjok, vil jeg si. Istedet for å se egne problemer, så sutre man og prøver å late
som det ikke eksisterer et problem. Skolen i Karaskok er et speilbilde av karasjoksamfunnet, og or
å få det bedre MÅ MAN INNSE AT MAN HAR ET PROBLEM ! Det blir ikke bedre av å si at andre
sikkert ikke er bedre, det handler ikke om andre, men om Karasjok. Også andre plasser, innkludert
Kauto, har hatt problem, men her tok man oppgjør med elendigheta, isteder for som i Karasjok,
hvor man later som ting ikke skjer. Og her er det rydda opp, og sikkert mer som må ryddes. Men
mobbesituasjonen i karasjok blir ikke bedre av at andre kommune sliter ? Gjør det vel ? Så i Kauto
har man rydda opp, og jeg skal ikke synke like dypt som Jez med usaklighet, men tenk bare på
alle negative statistikken karasjok topper. Ikke bare at det ikke er særlig å være stolt av, men det
har bragt mye mer sorg i bygda. Og det er et problem som har vedvart i tiår etter tiår. I
motsetning til andre steder hvor man har tatt ondet ved rota, og blitt ferdig med det. Og det burde
man gjøre også i KARASJOK, uavhengig av om andre kommuner har problem elelr ikke.
Man ber ikke om problemer
Skrevet av Lærer 08.05.2009 15:29
Jeg har tidligere vært lærer i Karasjok og ville ikke at mine barn skulle utsettes for mobbing. Jeg
valgte i mange sammenhenger å overse mobbing og tendenser til mobbing for å unngå problemer

på hjemmebane i min egen familie. Det var og er fortsatt best å holde kjeft i Karasjok-samfunnet.
Foreldrene/slekta til mobberne har alltid rett og vet alltid hvordan tingene skal gjøres, men selv
gjør de ikke noe for å hindre videre mobbing. Dessverre.
SV: Man ber ikke om problemer
Skrevet av A.M.V 09.05.2009 00:12
Det hjelper ingen av de som blir mobbet, med å la saker som denne ligge for fredens skyld i
bygda. Jeg har opplevd mobbbing på kroppen i den samme bygda. Media er flink med å få oss
fortvilte foreldre å stoppe dette. Det er ikke media som ringer oss opp. Men det er vi som
begynner en plass, og jeg begynte med Sagat. Jeg er ikke redd for å stå fram med denne saken,
for at det er de som blir mobbet som lider og deres foreldre og søsken. Jeg synes at rektor skal stå
fram som en lærd person, og gjøre noe med denne saken. Men nei han snur ryggen til, og later
som om det alri har skjedd.
SV: Man ber ikke om problemer
Skrevet av ex elev 08.05.2009 19:38
herre gu, å du var lærer??? ikke i min klasse for der var det aldri mobbing.....viss alle tenker som
deg er det jo ik rart mobbing ikke stoppes...
Karasjoksamfunnet er misunnelig og materialistisk
Skrevet av ex. karasjokværing 08.05.2009 14:53
Karasjoksamfunnet er brutal hvis du avviker fra det som blir definert som normalt i Karasjok.
Mobbingen og holdingen som ungene viser og utøver i skolegården er ikke noe som ligger naturlig
hos ungene. Dette er noe som kommer hjemmenfra med foreldrene som læremestere. I Karasjok
er man grusomt misunnelig og materialistisk. Materialismen og misunnelsen medfører til at
hovedaktiviteten i mange hjem er skittsnakk og latterliggjøring av andre. Dette får ungene med
seg og tar dette med seg videre til skolen. Jeg har opplevd at foreldre ennå forklarer til ungene
hvem dem prater om, dersom ungene ikke har fått alt med seg. Regelen om at ungene ikke skal
lytte gjelder ikke i Karasjok. Jeg er overbevist om at selvmordene i Karasjok ikke er enkelt tilfeller
og at samfunnet er en stor medvirkende årsak til dette. Blir oppfattet som er taper i Karasjok, er
du fint ferdig og det er like godt å henge seg.
SV: Karasjoksamfunnet er misunnelig og materialistisk
Skrevet av ex karasjok her å 08.05.2009 19:44
stakkars deg, dette var ikke bra, men å sette alle under en kam er skummelt.. er vokst opp der og
hatt mine beste år der, venner, flotte lærer, snille engasjerte foreldre og slekt, ja hva mere kan
man ønske seg. tror heller at dette dreier seg om å kunne legge skylda på noen for din egne feil
eller din misunnelse. selvfølgelig finnes sikkert mobbingen og masse dritt. men ikke døm hele
bygda, min barndom var flott og enda reiser jeg hjem...
Er det bare i Karasjok det mobbes?
Skrevet av kk 08.05.2009 13:40
Nok en gang er sameradioen ute med negativ omtale av saker i Karasjok. Er det ikke tilsvarende
saker i de andre samiske kommunene, eller er dette bare et resultat av at NRKjournalistene sitter
på bakeriet daglig, med fortløpende tilgang til all mulig slags sladder og rykter. Kanskje har disse
7o journalistene lite å gjøre - siden all mulig "dritt" på skolen, eller kanskje den mest uskyldige
saken, hauses opp til noe stort og skandaliøst. Nekter å tro at tilsvarende saker ikke finnes i andre
kommuner, men hvorfor skal bare Karasjok henges ut? Kan ikke dere begynne å interessere dere
for andre skoler også? Eller skal vi døpe Samiradioen til NRK Karasjok Radio?
SV: Er det bare i Karasjok det mobbes?
Skrevet av ron 11.05.2009 10:49
Det var Sagat som tok opp saken, og sameradioan som fulgte den opp.
SV: Er det bare i Karasjok det mobbes?
Skrevet av ex - karasjokking 08.05.2009 18:32
Jeg var tenåring da jeg bestemte meg for ikke å bli i bygda, ikke stifte familie der, få barn der osv.
Som noen av innleggene her viser, støter man "udyret" mobbing fra seg med å skylde på
Sameradioen etc, og at mobbing skjer andre steder... Dette er så typisk Karasjoksamfunnet. Man
skylder på alle andre - og TAR IKKE ANSVAR for det som skjer i sin egen bygd. Undres også over
en rektor som har visst om dette STORE PROBLEMET i alle år, og ikke tatt tak i problematikken eller sagt opp jobben sin. Han hører vel til " gutta boys " i bygde som tilhører den rette familien,

har det rette nettverket osv. Karasjok er et godt eksempel på et samfunn der rette kontakter /
nettverk og familietilhørighet har stor betydning. Der generasjoners slektssyn blir overført til neste
generasjon, pr definisjon negativ overføring. Jeg grøsser på ryggen på tanken om å levd i den
bygda, som familie, så vondt vil jeg ikke min familie. Løsningen ligger i å vedstå problemet og
begynne med seg selv, og sine barn.
SV: SV: Er det bare i Karasjok det mobbes?
Skrevet av karen 08.05.2009 19:48
takk for at du flyttet, sånne sure mobbere som deg treng vi ikke. les teksten din så skjønner du
hva jeg mener.
SV: SV: SV: Er det bare i Karasjok det mobbes?
Skrevet av antikaren 09.05.2009 01:20
Dette er typisk Karasjok, vil ikke gå i seg selv? Følte du deg truffet? Er det ikke surt å ikke kunne
tenke seg om en og kanskje ti ganger og begynne å forandre holdingene? Si meg: finnes det bare
en homogen gruppe i Karasjok : karasjokværinger og ensartet?? Eller vil dere ikke at ting skal bli
bedre?
SV: Er det bare i Karasjok det mobbes?
Skrevet av nona 08.05.2009 15:45
Sameradioen har altfor lenge latt være å si noe om dette - og det gjelder forøvrig også mange
andre saker i karasjok. Jeg fatter ikke at det er mulig å la barn bli utsatt for noe så ødeleggende
som det mobbing er uten at "riks"kringkastingen setter fokus på det.
SV: SV: Er det bare i Karasjok det mobbes?
Skrevet av antimobber 09.05.2009 01:22
Jeg synes Sameradioen gjør en bra jobb. FORTSETT OG SETT KRITISK SØKELYS PÅ FLERE
BETENTE SAKER I BYGDA. Flott jobba.
SV: Er det bare i Karasjok det mobbes?
Skrevet av Mobbing i Karasjok 08.05.2009 14:50
Blir feil å skylde på Sameradioen. Media bare avdekker mobbing. Og det er feigt å late som at
mobbing ikke finnes. Det er også avdekket at forholdene ved grunnskolen i Karasjok er blandt de
verste i landet. Dette har gjort at ting ikke er helt som de skal i Karasjok, bare se på alle
statistikker. Og en av dem er vel den verste av alle, og har bragt mye sorg i bygda. Så ikke lat
som at mobbing ikke eksister, eller at det er verre andre plasser. Hvordan ting er andre steder er
uintressant, det hjelper ikke på situasjonen i Karasjok. Og dessuten vet vel alle at karasjok er
mobbekommune nr. 1. Her mobber voksne foilk hverandre på arbeidsplassen, folk fra Karasjok
mobbes med kallenavn i butikken og for ikke å snakke om uteplassene. Jeg har bodd mange
plasser, også karasjok, og vet at det er en særegen mobbekultur i Karasjok. jeg er jevnlig i
Karasjok, og tåler nok dette. Men aldri om jeg ville flytta med familien til Karasjok. Mobbinga
begynne hjemme, barn tar etter voksne. Så merk dere hvordan dere er mot andre, hva dere sier
og hvordan dere sier det, da vil også mobbinga miske på skolen. Det nytter ikka late som, eller
nekte for at det ikke finnes mer mobbing i Karasjok enn andre stedere, det er bare å feie skitten
under teppet. Ta heller i at tak, og gjør noe med samfunnet dere og vi alle lever i.
SV: Er det bare i Karasjok det mobbes?
Skrevet av KP 08.05.2009 14:26
Er nok ikke bare i Karasjok mobbing foregår, men en kan stille seg spørsmål om hvorfor media
kobles inn akkurat her? Jeg synes Samiradio gjør en bra jobb, de kan til og med være litt mer
frampå når det gjelder mobbing, kanskje da det blir gjort noe mer på skolen, i hjemmet som fører
til en positiv endring i Karasjok samfunnet, hvem vet...og jeg vil si mobbing er ingen uskyldig sak,
det er faktisk en veldig alvorlig sak som endrer hverdagen for offer og dens pårørende til et rent
helvete!!
SV: SV: Er det bare i Karasjok det mobbes?
Skrevet av Mor 08.05.2009 14:48
Jeg tror også det er viktig å sette fokus på mobbing. For hvordan kan vi ellers oppnå endringer. Nå
må vi alle våkne og ta tak i problemene. Jeg har tro på at Karasjok kan bli et samfunn med gode
oppvekstvilkår.
Trist
Skrevet av Mor 08.05.2009 13:33

Det gjør meg trist å høre slike historier. Jeg hadde selv en gutt som aldri ble akseptert på skolen
og brukte mye av sin tid til å gå alene. Det er forferdelig å se at ditt eget barn lider. Jeg vet med
sikkerhet at de problemene som min sønn gjennomgikk skyldtes ting andre barn fikk med
hjemmefra. Jeg var i kontakt med klasseforstanderen en rekke ganger og hun var fantastisk. Hun
innkalte til dialogmøter, pratet med klassen og rapporterte jevnlig hjem. Uten henne ville nok min
sønns hverdag på skolen vært mye verre.
Tror nok problemene i Karasjok skyldes forhold i hjemmene. Sogaid soaimmat er et stort problem.
Folk blir satt i båser og du har aldri en reell mulighet til å komme ut av den. Man lærte tidlig at du
ikke tar opp problemene. Du tier og venter til det går over, for hvis du gjør det så er problemet
egentlig deg. Det er trist, forferdelig trist!
Likegyldighet
Skrevet av MAMMA 08.05.2009 13:20
Elever fra SVS medialinja tok en undersøkelse og en interju runde på ungdomsskole om mobbing.
Det var ikke vanskelig å få elver til å uttale seg. Men ingen av lærene eller fra admistrasjonen ville
uttale seg. Det forteller hvor alvorlig skolen tar mobbing. De velger å tie problemet ihjel
Meld til politiet, de tar videre kontakt
Skrevet av Slindis 08.05.2009 11:52
I mange kommuner hører jeg at de tar mobbing alvorlig. Stygg plaging og mobbing blir meldt til
politiet, og hvis det er snakk om barn under femten år så er det barnevernet som tar seg av det.
Eller at de tar kontakt med Konfliktrådet, som finnes i alle fylker. I Finnmark har vi konfliktråd båre
i vest- og østfylket. Karasjok hører under Øst-Finnmark Konfliktråd med kontorsted i Vadsø.
Barn blir som foreldrene er
Skrevet av Mor 08.05.2009 11:44
Jeg kan ikke skylde på skolen når barn blir plaget og mobbet. Det er faktisk slik at også voksne,
foreldre til barna mobber andre voksne. Jeg har hørt en god del skitprat også på min arbeidsplass.
Godt voksne mødre snakker skit om andre. Er det da rart at barna tar etter. Slik har det vært i
mange generasjoner i bygda vår. Når voksne til og med viser tenner til andre voksne. Noen
oppfører seg som sinte hunder. Jeg har selv fått erfare det, og da ble jeg svært paff. Er det rart at
barn mobber?
Ansvarsfraskrivelse..
Skrevet av eatni 08.05.2009 11:40
Foreldre/foresatte har det grunnleggende ansvaret for barnas oppdragelse. Altfor lett å skylde på
skolen eller samfunnet. Savner "gamle dager" da storfamilien enda eksisterte, da flere
generasjoner var sammen om oppdragelse, ja til og med naboene fikk ta liten del i den. Men i
Karasjok er det jante-loven som gjelder - alle som vil gjøre noe positivt for samfunnet, blir sett
ned på, snakka drit om osv.
SV: Ansvarsfraskrivelse..
Skrevet av mor 08.05.2009 18:40
Trodde storfamilien ekstisterte enda jeg. Det er i allefall det synet samiske politikere forfekter...
respekt
Skrevet av mamma 08.05.2009 10:54
Samfunnet i Karasjok er råttent!
Foreldreansvar
Skrevet av Samedame 08.05.2009 10:12
Joda, mange foreldre snakker så fint om foreldreansvar men det virker som om det gjelder alle
andre foreldre enn de selv. Altfor mange foreldre snakker mye men det er lite handling bak ordene
(les:konsekvenser). Når barn driver med skitkasting og har et nedlatende språkbruk så er de bare
et speilbilde av foreldrene, men det finnes selvfølgelig unntak.
SV: Foreldreansvar
Skrevet av Oxo mamma 08.05.2009 10:57
Ja, det finnes unntak. Noen barn har diagnoser som tilsier at eventuell heller negativ
oppføsel/væremåte ikke har sammenheng med barneoppdragelse. Det er for lett å legge skylda på
foreldre. Når det er sagt, så skal det også sies at egentlige "snille" barn kan oppføre seg "grusomt"
på skolen som forsvarsmekanisme - når det er et tøft miljø på skolen. Man havner i en uheldig

sikel av handling og konsekvens.
Ja, det er sant
Skrevet av Mamma 08.05.2009 09:48
Ja, Det er helt sant at vi foreldre må ta ansvar. Mitt barn anklager meg for å være verdens
dårligste mamma - fordi jeg har så mange regler barnet må følge (også på hvilken oppførsel jeg
tolererer). Ingen andre i klassen har det så strengt hjemme hører jeg- og jeg som synes jeg er for
snill. Regner med at de fleste hører dette - men det er ikke nødvendigvis sant. Vi foreldre må sette
grenser og vi må stille barna krav om positiv oppførsel og å behandle andre med respekt - også på
skolen.
Ta ansvar sjøl !
Skrevet av Petter 08.05.2009 08:57
Nå må vi begynne å snakke om hvor foreldrene svikter og hvordan vi sjøl oppdrar våre barn i
Karasjok i stedet for å skylde på skolen? Har sjøl vært vikar der og ble sjokkert over barns
oppførsel. Det var påtagene at mange er utsatt for omsorgssvikt, aldri hatt grenser osv. Skolen
kan ikke få skylda for foreldre som svikter. Men samtidig kan skolen bli bedre
morsom rektor
Skrevet av kk 08.05.2009 08:35
Var litt spent på om rektoren var fremme med å si at "det visste jeg ikke noe om"
SV: morsom rektor
Skrevet av A.M.V 08.05.2009 23:47
Jeg er ikke ute etter å henge ut noen i denne saken. Jeg vil at sønnen min, og alle de andre som er
blitt mobbet, og alle de som blir mobbet pr dagsdato skal kunne få delta i undervisningen på
skolen. Det som skjer med de elevene som blir mobbet, er at de mister alt av undervisninga og får
et stort fravær. Hele familien sliter. Rektor har mottatt tidligere to henvendelser fra meg angående
mobbinga ved K.jok skole, men ingenting har vedret seg. Så den uttalelsen rektor kom med på
samiske nyheter på tv og Nordnytt. Forteller meg som mobbeoffers mor hvor mye han bryr seg om
de som blir mobbet. Jeg kan ikke uttale med om andre skoler pr idag, for jeg har nok med dette
kjøret det medfører både for meg og min sønn. Jeg er skuffet over at rektor ikke har kunnet
snakke med meg om denne saken. Men alt skal bli dyttet under teppet, og ties i hjel. Media er
beste hjelpa så langt. Jeg gir ikke opp denne saken, før volden som min sønn opplevde sist tirsdag
ved Karasjok skole. Så rektor kan ikke bare kalle dette for et enkelt tilfelle. Gjør han det, så er det
på tide å skifte arbeidsplass.

