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Ann-Mari Thomassen - Norske Samers Riksforbund (NSR) og sametingsrepresentant - uttaler
seg usakelig i typisk sameaktivistisk stil, til NRK Sapmi 10.01.2012. I en alder av 45 (?) - og
som sametingsrepresentant - er det grunn til å forvente at hun kan lese og har evnen til å
sette seg inn i saker hun skal uttale seg om.
Thomassen mener at samer har vært utsatt for storstilt mistenkeliggjøring og utstrakt
overvåking helt opp til vår tid og at overvåkingspolitiet mest sannsynlig har bedrevet etnisk
overvåking, og at dette er et overgrep mot det samiske folket.
Tull og vas og paranoid tankegang, Thomassen! - og/eller bevisst provoserende utspill?
Det er ikke tale om overvåkning av en folkegruppe / på etnisk grunnlag
Derfor er det heller ikke snakk om 'overgrep mot det samiske folket'

Slike uansvarlige uttalelser skaper røre i samfunnet vårt - og i folkegruppen hun
representerer - men det er vel hensikten fra den samiske fløyen hun tilhører.
At mistenkelige enkeltpersoner og ytterliggående grupperinger - som for eksempel CSV-ere,
mc-klubber, nynazistiske miljøer osv - overvåkes er vel ikke så merkelig? Vi skal være glade
for at myndighetene holder et våkent øye med hva som skjer - i ulike miljøer som kan være
skadelig for landet vårt - og det vil undertegnede støtte opp under.
Det gir større trygghet for alle andre - som verdsetter landet vi bor i.
Derfor engasjerer han seg aktivt mot ytterliggående sameaktivister og mot 'sameland' – med
lovlige midler og klar tale.
Selv med vidsyn og langsyn er umulig å øyne at noe positivt kan komme fra den kanten bare endeløse konflikter som rammer flere folkegrupper.
Det betyr imidlertid ikke at han motarbeider samisk språk og kultur - og likeverd.
Det å påberope seg å være diskriminert, stigmatisert, trakassert, hetset osv. blir et
maktmiddel i kampen for rettigheter og fordeler. Den som eier retten til å bli krenket,
diskriminert og hetset har alltid media og mye av det uvitende samfunnet på sin side. Mer
følsom og nærtagende man fremstår som – mer makt får man. At også medlemmer av en
majoritetsbefolkning kan føle seg diskriminert som følge av en kravstor minoritet, som tildeles
særrettigheter, blir ikke gitt oppmerksomhet i media og samfunn. Kun den offentlig
godtkjente minoritet har rett til å bli krenket, diskriminert, stigmatisert, trakassert.
En oppfordring til Ann-Mari Thomassen, og hennes likesinnede - slutt med å ynkeliggjøre det
samiske folket. Vis ansvar!
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