Etter mer enn 20 år i indre Finnmark - blant ytterliggående sameaktivister - var det en
grei sak å kartlegge dem og deres nettverk
Den 22.01.2012 ble nettverket - for ca 80 personer og deres forgreninger - ferdigstillt
Den 28.01.2012 opplyste han i et innlegg på denne siden om nettverket - uten å nevne
navn
Den 30.01.2012 var mange av de aktuelle personene's vennelister forsvunnet fra
Facebook/'Offentlig' - men de finnes igjen under venner som ikke har fjernet sine
Én av de som plutselig ble helt borte fra Facebook var Nils Aslaksen Somby
(Har han gjort nytt forsøk med dynamitt – og denne gang gått opp i røyk?)
Hensikten med nettverkslisten var å informere myndighetene om nøkkelpersoner som
inngikk her
Når man kjenner merittene til disse ytterliggående elementene (Rasisme, Drapstrusler,
Trusler, Vold, Trakassering, Sjikanering, Personforfølgelse, Korrupsjon mm - og at de
hittil har gått ustraffet), og til sist når sameaktivisten og juristen Ande Somby søker,
globalt, etter hackere (se hans oppfordring av 03.11.2011 på engelsk nedenfor), for å
bryte seg inn i media, organisasjoner og partier som har divergerende syn på
ekstremistenes politikk og fremgangsmåter - da er denne listen mer enn berettiget.
På vennelisten står personer som burde tatt klar avstand fra terror og ovennevnte
metoder. Men, nei, de skammer seg ikke. Hensikten helliger midlene. Sammen med
sametinget hedrer de personer som i dag vil bli betraktet som terrorister
Blant mange andre i det sammenvevde nettverket finner vi
2 tidligere sametingspresidenter og 1 nåværende
Sametingsrepresentanter og sametingsmedarbeidere
NRK ledelse og journalister
Avisredaktører og journalister
3 ordførere og rådmenn
3 jurister
2 leger
2 statsekretærer
+ ca 50 andre
“Sameland for Samer". "Den snikende underdanigheten".
"Vi som gjør krav på å være hetset"
Slik skal sameland bygges

For utenforstående må dette være sjokkerende
For undertegnede - som 'kjenner' dem - en bekreftelse
Er det disse - og deres avleggere - vi vil skal regjere Finnmark, Troms, Nordland,
Trøndelag, Hedmark osv?
_
"NEI TIL SAMELAND" - enda en gang!

Her er Ande Sombys Facebook-status gjengitt i bladet Nordlys 03.11.2011
http://www.nordlys.no/nyheter/article5794232.ece
"Dear all my friends out there - either you are indigenous peoples or people who are
sympathetic to the idea of human dignity for all humans - indigenous or not. Hate
speech seems to be a phenomenon that is emerging more and more on the net against
indigenous peoples. Here in Norway the main proponent seems to be the Progress
party (Fremskrittspartiet). And the two main channels are the north norwegian
newspapers Nordlys and iTromso. It is disheartening and saddening to be exposed for
such speech, but there must be a time when we quit being sad. We need to unite
forces. We need to monitor and expose those who do or contribute to hate speech. I
would like to know if there are indigenous hacktivist groups out there. If there aren't,
are there people out there who would be interested to talk about such issues - message
me in private please."
_____
HUFF

Norge må bekjempe NSR - 19.10.2007
http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.3789335
Sametinget - et senter for samisk nasjonsbygging, men ikke demokrati - 20.06.2007
http://edl.no/content/view/70/61/
Samenes nasjonaloppbygging - 06.11.2007
http://www.nordlys.no/debatt/ytring/article3107151.ece
Den samiske nasjonalismen - 10.11.2007
http://www.nordlys.no/debatt/kronikk/article3117409.ece
Presses til å bli NSR-medlem - 20.05.2008
http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article156371.ece
Man behøver ikke å være FRP'er for å si seg enig - 08.12.2011
http://www.stortinget.no/no/Saker-ogpublikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2011-2012/inns-201112-134/?lvl=0
Les enda mer her
http://edl.no/content/category/1/1/62/
______
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