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Til : Statsråd Rigmor Aasrud
Kopi : Ledere i alle politiske partier / Kringkastingsjefen

- SAMESAKER Jeg vil be Statsråden sette seg godt inn i de faktiske forhold når det gjelder samisk- vs norsktalende - ved hjelp av
sin nye statssekretær (R.Vassvik Kalstad). Hun har førstehånds kjennskap til hva som har foregått / foregår i begge
leire. Statsekretæren og jeg kom til Karasjok omtrent samtidig. Hun har beveget seg forholdsvis friksjonsfritt i begge
befolkningsgrupper og har relativt stor kontaktflate. Hun har studert i Tromsø, innehatt verv i AP og arbeidet i Karasjok
kommune, mm.
RVK vil kunne bekrefte riktigheten av innholdet på mine hjemmesider http://www.bjornhansen.com/ om samesaker og hvordan det sameaktivistiske miljøet fungerer på ulike plan / områder, herunder også NRK i Karasjok. (Jeg regner
med - og tror - hun vil være lojal og oppriktig mot sin sjef).
Nettopp pga at RVK tilsynelatende har et åpent sinn - med venner i begge befolkningsgrupper - vil hun nok ha
meninger om det ensrettede kjøret sameaktivistene / NRK Karasjok driver frem når det gjelder for eksempel mobbing
/ samehets. Jeg tror hun har fanget opp langt flere tilfeller av samisk hets rettet mot norsktalende, enn omvendt.
Sameaktivistene - med sin servile fremstillinger - vinner gehør de ikke fortjener. De har lobbykontorer flere steder i
landet og andre talerør som Sametinget, NRK Karasjok og samiske aviser. Disse kan si, skrive og vinkle som det
passer dem best - uten å bli imotsagt.
Øvrig befolkning har ikke motsvarende kanaler til å komme frem med sin mening – eller korrigere - annet enn i
kommentarfelt til enkelte artikler. Dette fører til frustrasjon. Sympatien til det samiske vil gradvis forta seg – i det
norske folket. Det nytter ikke å ‘tvinge frem’ sympati for en folkegruppe – når deres aktivister farer med løgn / bedrag.
Når det fra samisk hold tas i bruk uredelige / grove fremgangsmåter for å fremme 'sin sak' - som bevisste løgner,
drapstrusler, sjikanering, rasime og flere andre ufine virkemidler - må man ta til motmæle i de begrensede kanaler som
finnes. For eksempel ved å henvende seg direkte til våre regjeringsmedlemmer og politiske ledere, som i dette tilfellet.
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Fra KARTNAVN til RASISME? Den råeste, mest uetiske og løgnaktige rasismen springer ut i fra SAMEAKTIVISTER
og NRK Karasjok. (Hendelsen i Trondheim nylig er imidlertid et uakseptabelt / enkeltstående tilfelle – av slik alvorlig
karakter). Sameaktivistene benytter enhver anledning til å blåse opp / fabrikkere – og får stå uimotsagt (uten
kommentarfelt i NRK Karasjok) – når det gjelder påstått ‘rasisme mot samer’. Aktivister med egen blogg fremsetter de
groveste beskyldninger. For dem finnes ingen terskel – de tar i bruk alle tenkelige virkemidler som sverting, trusler
og grunnløse beskyldninger av enkeltindivider og grupper – som vi norsktalende i alminnelighet ikke kan tenke
oss å gjøre bruk av. Lederen i Antirasistisk Senter – med samisk ‘slagside’ / tvilsomme motiver og inhabilitet –
misbruker sin stilling til de grader (uttalelser på NRK Karasjok). I hennes stilling burde hun avstått helt fra å uttale seg
om samesaker! Når jeg idag oppdaterte hjemmesiden – www.bjornhansen.com – etter hackingen fra
SAMEAKTIVISTER – skal den være godt lesbar.
Bjørn E Hansen
Jeg forsøkte deretter å legge dette inn - med overskrift RASIME - under http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.8353294
og http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.8353357
Der ble det i begge tilfeller avvist.
Les gjerne kommentarene som har sluppet til.
Les også kommentarene på NRK Karasjok's Facebook http://www.facebook.com/pages/NRK-Sápmi-offisiellside/173136639383680
Her skal ingen kritiske røster høres - bare de som har meninger sammenfallende med sameaktivistenes.
Med hilsen

