Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen – epost info@nrk.no
- NRK serverer løgner til Norge's befolkning Innledning
Når den nye kringkastingssjefen uttrykker 'at NRK Sámpi gjør en veldig god jobb' er det grunn til alvorlig bekymring
- http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.10944554
Tidligere sjef for NRK Samiradio - Odd Mathis Hætta - uttalte til Altaposten
- http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article88532.ece
og det har ikke blitt bedre med årene - tvert om. NRK Sapmi er gjennomsyret av ytterliggående sameaktivister. Nåværende
sameradiosjef er én av dem - som tillater seg å fremme/propagandere for denne ytterliggående grupperingen på NRK's nettsider.
Han uttrykker seg også nedsettende om nordmenn (generelt), som om nordmenn skulle uttrykke seg nedsettende om samer på
generelt grunnlag.
Rasistiske holdninger! Konkrete eksempler kan fremlegges.
Eksempler - direkte løgner på NRK
NRK Troms og Finnmark - 23.07.2012 gjengitt på NRK Sapmi’s nettside
- http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article7165695.ece
Her utsettes en organisasjon for de groveste beskyldninger, om å stå i ledetog med English Defence League og 'nervøs stemning i
London (OL) for demonstrasjoner', samtidig som det trekkes linjer til English Defence League's rekruttering blant fotballsupportere,
og videre med henvisninger til lenker om Anders Behring Breivik. Bevisste løgner - rettet mot nærmere 250.000 innbyggere i
landsdelen. Artikkelen ble noe senere skrevet om - men skaden er skjedd.
Ingen beklagelser å lese fra NRK.
NRK Sapmi - 07.10.2012 / Oddasat 08.10.2012
- http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.8349259
- http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.8350858
- http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.8356184
- mfl
Trondheim 05.10.2012 ble en kvinne fra Karasjok forulempet / trakassert. NRK-kanalen har utallige ganger slått opp dette som
rasisme og samehets. Politiets etterforskning av denne 'høyprofilerte' saken viser at det ikke festes lit til kvinnens påstander om
rasisme, rasistiske ord eller uttrykk. (Adresseavisen 03.01.2013 - http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article6896303.ece ).
I en sameaktivistisk (nedrig) kampanje er leserne løyet for med gjentatte oppslag - skaden er skjedd.
Ingen beklagelser fra NRK.
Etter at Mari Boine - som ikke skulle trenge nærmere presentasjon - fikk anledning til å uttale seg om denne hendelsen i NRK,
resulterte det i at usanne rykter spres verden rundt og setter landet vårt i vanry
- http://www.newsinenglish.no/2012/10/10/boine-supports-harassed-sami-woman/
- http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.10959017
NRK2 / 'Aktuelt' - 07.01.2013
- http://tv.nrk.no/serie/aktuelt-tv/nnfa50010713/07-01-2013 (spol frem til 19.30 min)
Her får kvinnen igjen anledning til, ca 2 uker etter politiet's konklusjon, å fremheve - til hvor mange seere - at hun var utsatt for
rasisme / samehets.
Altså - stikk i strid med det etterforskningen har slått fast. Publikum er igjen løyet for - skaden er skjedd - på riksdekkende kanal.
Ingen beklagelser fra NRK.
NRK1 / 'Lindmo' - 19.01.2013
- http://tv.nrk.no/serie/lindmo/muhu11000213/19-01-2013#t=35m6s (spol frem til 44.50 min)
- http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-nordnytt/dktr99012113/21-01-2013#t=12m5s
Her får en mann fra Karasjok uttale seg - kanskje til 100-tusener seere landet over - om at koftekledde samer i kystbyene utsettes
for vold / juling.Etter at ordførere – samt politimester / lensmann med henholdsvis 18 og 25 år fartstid i Finnmark - avsanner
påstandene, tvinges opphavsmannen til å vedgå at han ikke har snakket sant.Publikum er igjen løyet for - skaden er skjedd - på
riksdekkende kanal.Saken belyses imidlertid på NRK Nordnytt 21.01.2013 - uten å dekke nedslagsfeltet til Lindmo.
Ingen beklagelser fra NRK.
Det er også grunn til å se kritisk på følgende side
- http://www.facebook.com/pages/NRK-Sápmi-offisiell-side/173136639383680
Samer har rett til å fremme tiltak/ivre for å bevare språk/kultur - men ikke bistått av NRK med bevisste løgner!
For ordens skyld vedlegger jeg mitt brev til Bjerkaas 07.02.13.
Vh

04.04.2013
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Lisensavdelingen lisens@nrk.no

Retur av kringkastingsavgift - lisensnummer 023274116
Det vises til mitt brev til kringkastingssjefen 22.01.13 og retur av avgiften
til ham.
Jeg mottok 06.02.13 purring på avgiften. Den er returnert til Bjerkaas.
Begrunnelsen er den samme - feilinformasjon til Norges befolkning.
Den gjelder i første rekke følgende oppslag:
- NRK Troms og Finnmark / NRK Sapmi 23.07.12:
English Defence League
- NRK Sapmi en rekke ganger 2012/09.01.13/06.02.13/Oddasat 08.10.12:
Eli Anne Nystad
- NRK2 'Aktuelt' 07.01.13:
Eli Anne Nystad
- NRK1 'Lindmo' 19.01.13:
Sverre Porsanger
Når NRK går ut med klar beklagelse for feilinformasjonen - på samme
kanaler som feilinformasjonene ble gitt - skal jeg betale avgiftens
opprinnelige beløp.
Jeg følger ikke lenger NRK på tv/radio. Derfor ber jeg om å bli underrettet
om når beklagelsene skal vises/kringkastes.
Send ingen ny purring. Den vil i så fall verken bli returnert eller besvart.

07.02.13

