Kommentarer og lenker til debatten – samiske særrettigheter, samiske trusler, ’Fjellfinnhua’
En kommentar i Finnmark Dagblad 18.11.2011:
Sitat: 'Det å påberope seg å være diskriminert, stigmatisert, trakkasert, 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 også kan føle seg diskriminert som følge av at en kravstor minoritet får tildeles
særrettigheter blir ikke gitt oppmerksomhet i media og samfunn. Kun den offentlig godtkjente minoritet har rett til å bli
krenket, diskriminert, stigmatisert, trakkasert. Hadde ALLE mennesker like rettigheter hadde ikke likestillings
-og diskrimineringsombudet hatt jobb…. '
***
"Publisert 14.01.2010
Etter Alta-aksjonen har det vært fritt fram for myteskaperne; om det stolte samiske folket på Nordkalotten, og ikke minst
om det mytiske Sapmi eller Sameland. En del, men ikke alt bevares, blir som hildringer eller ørkenspeilinger. Endelig
ser vi det forjettede land. At en folkegruppe vil ivareta, gjerne videreutvikle, sine aner og myter, sitt språk og sine
dialekter, sin historie, og sine tradisjoner i mat, klær, håndverk, musikk er i høyeste grad prisverdig og fortjener
storsamfunnets støtte. Det har de også fått, og det er det heller ingen stor uenighet om i Norge. Men det er når man
forsøker å realisere mytene om Sapmi ved hjelp av Plan- og bygningsloven, samt henger seg på urfolkskonvensjonen at
det virkelig skjærer seg. På en måte kunne det gå i Finnmark på grunn av de særlige forhold som forelå om
eiendomsretten til grunn og naturressurser, men så er det stopp. Det blir et slags være eller ikke være, og det finnes
ikke noen vei tilbake. Dette dilemma kommer etter mitt skjønn virkelig til syne i Rovaniemideklarasjonen. Dessuten
sitter Sametinget med et svært og statlig finansiert lobby- eller myteskaperapparat lokalisert til 10-12 større og mindre
informasjonssentra. I utgangspunktet skulle de støtte utviklingen av samiske tradisjoner i vid forstand. Men for ikke å gå
på tomgang er det blitt mer og mer politikk og finurlige koblinger til juss. Og med reindrifta som merkenavn. Jeg er derfor
enig i all hovedsak med deg JA; dette blir for komisk. Men når Sametinget nå ser ut til å få avgjørende innflytelse, og
tildels vetorett, i bruken av utmarka i 40% av Norge, er det på tide å ta en tenkepause. Hva slags gjøkunge er det vi
holder på å fostre? Hilmar Hansen 23. januar 2010"
***
Publisert 31.01.2007 Oppdatert 01.02.2007 (Rana Blad)
Gjennom en aktiv samepolitisk prosess, fikk samene i Norge ILO-konvensjonen undertegnet, og samene fikk dermed
status som urfolk i landet. Dette gir samer spesielle rettigheter i Norge.
Det lå ingen forskningsbasert kunnskap som bakgrunn for Norges undertegning av ILO-konvensjonen, og en bør merke
seg at det kun er norske myndigheter som har undertegnet ILO-konvensjonen her i nordområdene. Sverige, Finland og
Russland som også har innslag av samiske innbyggere, har ikke undertegnet konvensjonen og betrakter ikke samer
som sine lands urfolk.
Samene er opprinnelig et nomadefolk som kom fra øst. Som kjent er det i nåtid gjort utgravinger på Sørøya i Finnmark
hvor en av Norges eldste bosetninger er funnet, og tidligere utgravinger over hele landet viser rester etter boplasser fra
mennesker som har bodd her i uminnelige tider, i det landet vi nå kaller Norge. Det er ikke påvist at disse boplassene er
samiske bosetninger. Dette stiller urfolksbetegnelsen i Norge i nytt lys, og samene bør ikke lenger få stå med ILOkonvensjonen i hånda å kreve spesielle rettigheter her i landet.
Samene er inkludert i det norske samfunn. Noen få lever av reindrift alene, men de aller fleste lever som andre
nordmenn og er deltakere i samfunnet og yrkeslivet på lik linje med enhver annen borger.
Flertallet av Norges befolkning er og har vært det vi nå kaller nordmenn, men noen få av oss nordmenn vil ikke være
med i samfunnet Norge, de vil ha spesielle rettigheter og ønsker ikke å være nordmenn. De vil ha eget flagg, egen dag
og sameting, hvor det kreves en spesiell rasetilhøringhet for å bli medlem.
Hvorfor fortsetter enkelte krefter fortsatt å skille samer og nordmenn?
Med opprettelsen av eget sameting har arbeidet fortsatt. Nå ser vi at sametinget som først ble opprettet i Finnmark, skal
videreføres til Troms og Nordland. Vi har fått en egen Finnmarkslov. Nå skal vi få en egen lov for Troms og Nordland,
og når kommer Telemarksloven, Hordalandsloven eller loven for Oslo og Akershus?

Samene vil ha mer makt. og samene godtar ikke det politiske arbeid gjennom politiske parti og det etablerte politiske
system i Norge, slik andre nordmenn gjør.
Er det riktig at samer som utgjør et mindretall av Norges befolkning nå skal kunne kreve forvaltning av statens grunn og
ressurser i landet? Hva med allemannsretten for den menige nordmann og våre rettigheter til rekreasjon, jakt, fiske,
bærplukking, beiterett for husdyr m.m.
Det er ikke til å undres over at folk flest stiller seg meget skeptiske til det som nå skjer. Lederartikkelen i Nordlys av
6.11.06 skriver om tapt tillit til sametinget. Vi ser et stadig økende maktbegjær ved at samene nå også hevder at det er
de som skal ha råderetten over fiskeriressursene i nord. Sametingspresidenten sa dette i sin nyttårstale og
avslutningsteksten på sendinga var følgende: "SAMELAND FOR SAMENE". Er ikke dette rasisme? Jeg sitter i alle fall
igjen med en ekkel følelse etter å ha sett sametingspresidentens nyttårstale.
Nå må det reageres før det er for sent. Politikerne som er valgt inn for å representere det norske folk og ivareta
demokratiet, må komme på banen. Saken må nå tas opp politisk gjennom de etablerte organer. Politikere i alle parti,
fylkesting og storting spesielt, oppfordres til å ta saken opp på vegne av flertallet i det norske folk.
Vi kan ikke godta at i praksis 3300 samer skal få styre og eie et område hvor det bor 390.000 mennesker. Det sier seg
selv at ILO-konvensjonen og bruken av den er på ville veier her i landet.
Børre Nordmark, Harstad
***
Samer har skjulte planer:
http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.7530627
Sametinget hedrer terror:
http://www.dagbladet.no/nyheter/2002/11/26/354782.html
Motstand mot samisk i Tromsø:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.7606810
Finnmarksloven er rasistisk:
http://www.dagbladet.no/kultur/2005/05/30/433158.html
Fra drapstrusler til filmpris – ‘Fjellfinnhua’:
http://video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=A0oGdVjIGvRORS4ASsBXNyoA?p=fjellfinnhua&fr=aaplw&fr2=piv-web
http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/246034/
http://www.nordlys.no/kultur/article5386161.ece
http://www.nordlys.no/kultur/tiff2010/article4809390.ece
http://www.dagbladet.no/2010/07/15/kultur/film/dokumentar/fjellfinnhua/12574784/
http://www.finnmarkdagblad.no/kultur/article5773596.ece
http://www.edl.no/
Videoklipp om ‘Fjellfinnhua’:
1/6 http://www.youtube.com/watch?v=xMNB8K26C90&feature=mfu_in_order&list=UL
2/6 http://www.youtube.com/watch?v=1tNqd-xdhf8&feature=mfu_in_order&list=UL
3/6 http://www.youtube.com/watch?v=nHBQodfcRlw&feature=mfu_in_order&list=UL
4/6 http://www.youtube.com/watch?v=Vd1GOmlsxxo&feature=mfu_in_order&list=UL
5/6 http://www.youtube.com/watch?v=aAWFGi6eyic
6/6 http://www.youtube.com/watch?v=i4VESR_-gKY&feature=mfu_in_order&list=UL
Mener Finnmark revner I etnisk splid:
http://nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.6948643
Samisk høring I Stortinget:
http://nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.7849935
Samefolkets forbund (S á B) vil legge ned Sametinget:
http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.7887152
Det bør reises en bred debatt her I landet:
http://www.dagbladet.no/2011/11/29/kultur/debatt/debattinnlegg/skole/etnisitet/19208762/

Et innlegg i lokalavisen i Båtsfjord – korrekt eller ikke – men det er uttrykk for følelser som rører seg ….:
Nordnorsk ordforråd på sitt beste skrevet av en forbanna Båtsfjording i lokalavisen i Båtsfjord kunne man her om dagen
få med seg et illsint leserbrev fra en innfødt som greide å lire av seg en sinnsykt mengde med gloser som kun en
finnmarking kan. Har du sarter ører så ligg milevis unna denne historien.
Uttalelse fra Magga: Samene har krav på særbehandlig i følge folkeretten. Den nye Finnmarksloven er et forræderi mot
den samiske befolkninga. Alt vi har investert i vårt politiske virke frem til i dag, er forgjeves...
Illsint leserinnlegg med svar på Maggas uttalelser: Forræderi mot saman? Unnskyld mæ Magga, men ka i sinnsyke
mongoloide satan slags førpliktelsa har den norske stat nån gang hadd for å gje dåkker særbehandling!? E du fette
idiot? Dåkker hærje tulling oppe på Finnmarksvidda som nån jævla cowboya og har rasert utmarka uforstyrra i fylla i alle
år, helt siden dåkker fikk ERSTATNING nok tell å kjøpe dåkkers første scootera, firehjulinga og helikopter. Det har fan
ikke vært en same i Båtsfjord siden middelaldern, og allikavæl skal dåkker eie blåbæra i hagen min? Du vil ikke være så
vænnlig å hente tellfart og sykle vannrætt inn i hælvette?
Det politiske arbeidet forgjeves? Ka i satan hadde dåkker venta? Trudde dåkker virkelig i de lavpanna skoiltan dåkkers
at det va bare å spasere rætt inn i norsk politikk og bynne å bestæmme? Dåkker fikk 130 milliona førr å bygge lekestua i
Karasjok, med årntlige møbla og bøker på samisk, men det va ikke godt nok? Må jo ha land også - like stort som
Danmark. Mye vil ha mer. Kreve, kreve, kreve! Fy fan, æ spyr.
Hadde det vært opp tell mæ så sku dåkker ha fådd det dåkker ber om: Et ti meter høyt høyspentgjærde rundt
Kautokeino, Karasjok, Porsanger og øvre Tana. All statsstøtte blei kutta, alle sosiale goda inndratt. Der inne va dåkker
herre i eget land, og kunne drikke, innavle, skjære av hverandre hauet, lage samiske fængsel, samiske pænga, samiske
klovnekostyma, samisk joike-GrandPrix, og ete reinkjøtt tell det vaks ut klauva og horn.
Men da ville æ ikke høre et pip fra hværken han Magga, han Nystø, han Trosten eller nån av de andre degenererte,
evneveike, utakknæmlige gnålkukan der inne frem tell dåkker svalt ihjæl. Førr husk på kem som holde liv i dåkker,
forbainna samfunnssnyltera!
Dra te hælvette!
***
Samme innlegg ble lest inn på Kanal 24 av ‘Kommisjonen’ med Antonsen og Golden
http://www.youtube.com/watch?v=ex9sUvcREM0
Jo det grenser opp mot nettsøppel – men ved å lese kommentarene under video’n får man et visst inntrykk av
temperaturen i meninger og motsetningsforhold, selv om det nok er ‘den yngre generasjon’ som stort sett
frekventerer slike sider
Mange av dem har ikke kunnskapsdekning for kommentarene de gir
***

