Hvem er sameaktivistene?
Ytterliggående elementer - fanatiske - med overordnet mål å tilrøve seg mest mulig land der de skal ha størst
mulig særrettigheter. Og ellers - 'straffe Staten så det svir'. På den ene siden er de norske statsborgere, men på
den andre vil de ha samisk flagg og nasjonaldag. De vil ikke være en del av det norske samfunnet, samtidig som
de krever like rettigheter – og / men de vil ha egen samisk stat. Med sine holdninger – i fall det skulle være
aktuelt å gjøre sin samfunnsplikt ved å forsvare landet som fostret dem – vil de nok ikke bli annet enn desertører.
Deres mål helliger midlene: - VOLD, TRUSLER, BAKVASKELSER og RYKTESPREDNING, samt MOBBING
satt i system. (Dokumentasjon kan legges ut). Jeg regner med at PST - fortsatt - holder fokus på denne gruppen.
Aktivistene er gitt anledning til - ustraffet / uhemmet - å ture frem med metoder siviliserte borgere ikke drømmer
om å gjøre bruk av. Politi har snudd ryggen til atferden - og kommunepolitikere/embedsmenn har stilt seg
solidariske med ekstremistene, i enkelte områder, til tross for å være vel vitende om deres fremgangsmåter.
For å påvirke oss – og våre politikere - sitter Sametinget med et stort og statlig finansiert lobby- eller
myteskaperapparat lokalisert til 10-12 større og mindre informasjonssentra. NRK Sapmi’s programråd –
bestående av flere sameaktivister og profesjonell sameaktivistisk blogger, også engasjert av sametinget,
http://www.hivand.no/2011/11/18/folelsen-av-a-vaere-hatet/ (hvis bildene er lest riktig av undertegnede) gjør sitt
ytterste for å tilbakevise store deler av innholdet i Brennpunkt-programmet “Førsteretten” http://www.nrk.no/netttv/klipp/803847/ – som faktafeil (med enøyd – ansvarsløs – fokus, som er så typisk for sameaktivistene!). NRK’s
artikkelforfatter 20-21.12.2011 er også en av aktivistene – hvis han ikke er blitt mer stueren med årene?
Bak og foran seg hadde / har dette 'fredelige folket' (som de liker å karakterisere seg - for å føre flest mulig bak
lyset) den lavmælte Ole Henrik Magga - som taler med 2 tunger. Innad i broderskapet / ulveflokken maner han til
kamp (han har selv uttalt til utenlandske tv-team at norsktalende er inntrengere i hans land). Utad - til norske
politikere - myk (nesten vennlig) har pipa hatt en ganske annen låt, der han understreker betydningen av det
flerkulturelle samfunnet i Norge. (Avisutklipp kan legges ut). For ham og hans likesinnede (sameaktivistene) er
ikke Norge annet enn ‘inntrenger og kolonimakt’. Sametingspresidenten avsluttet sin nyttårstale for 2007 'SAMELAND FOR SAMENE'. Det er Magga's - og øvrige sameaktivister's – overordnede mål. Rasisme!
Denne gruppen er vårt land’s 5te kolonnister - som undergraver samfunnet vårt - i ly av ILO konvensjon 169,
gammel urett osv. De utnytter alle muligheter for å få sympati i det norske folket, ved å påberope seg at de
utsettes for stigmatisering, hets, rasisme osv. De ynkeliggjør seg selv (ok) – og folkegruppen de tilhører (skam)!
Dermed er det aktivistene som vinner frem med sin argumentasjon - rettet mot den øvrige norske befolkning, og
vinner naiv sympati fra svært mange, og det som verre er; mange av våre politikere, som ikke våger å kalle
'spade for en spade'.
Selv om jeg ikke er FRP'er, gir jeg stor honør til Fremskrittspartiet for at det står på sitt - tross det naive
hardkjøret de møter fra andre partier, sameaktivister og programledere (NRK), som trår usakelig varsomt i
debatter / dokumentarfilmer (for eksempel 'Fjellfinnhua' og 'Særbehandles samene') mm.
Jeg har stor respekt for vårt Kongehus - men når vår Kronprinsesse står frem i Mexico og understreker av vi har
'2 folkegrupper i Norge, som lever godt sammen og har et godt samarbeid', da blir jeg målløs. Det er hva de
fleste av oss skulle ønske - men i realiteten er dette direkte feilinformasjon, forhåpentlig mot bedre viten.
Vi lever verken godt sammen eller har godt samarbeid
SAMEAKTIVISTER ER EN GRUPPE FANATISKE OG RASISTISKE - ENØYDE - INDIVIDER
som skal hevne gammel urett med alle tenkelige - og utenkelige - midler, uten å ta hensyn til at et store flertall
i egen folkegruppe – som de stigmatiserer og utsetter for negative holdninger
samisk befolkning som ikke har behov for å markere seg
men synes de – uproblematisk - kan leve i fredelig sameksistens
på tvers av / sammen med andre folkegrupper
Her kommer mer info – etterhvert – men start med å se
‘Førsteretten’ - http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/803847/
‘Fjellfinnhua’ - http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/4686/LappHat/VFVFOVBRPT0rVg==
("Lager du denne filmen, blir du skutt", lød den anonyme trusselen til filmskaper Guro Saniola Bjerk)
Fra hvilken gruppering kom den truslen fra – mon tro?
Følg med i tiden fremover – på http://www.bjornhansen.com/ - >NEI TIL ‘SAMELAND’

