SAME MOT IKKE-SAME – fra min synsvinkel

Dette er et innlegg på FaceBook 21.11.2011 – som er forsøkt fjernet, men gjenopprettet.
Hvem ‘fjerningsmannen’ er kan man bare spekulere i ……..?
Brennpunkt 15.11.2011 - 'Førsteretten' - NRK Nett-TV
http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/803847/
Same mot ikke-same / reindriftssame mot sjøsame
Sitat: 'I Finnmark er jurister i gang med å kartlegge hvilke områder samene har krav på, som urfolk.
Urfolksretten bygger på at samene er et opprinnelig folk i nord. Nå kan forskning gi mer sikker
kunnskap om dette, gjennom å sammenlikne DNA fra tusenårgamle skjeletter med DNA fra nålevende
befolkning. Men Sametinget vil ikke ha slik forskning på samiske skjeletter'.
Storting og Regjering så ikke konsekvensene når de ratifiserte ILO-konvensjonen 169 i 1990
http://www.regjeringen.no/mobil/nb/dep/jd/dok/rapporter_planer/rapporter/2004/folkerettsligvurdering-av-forslaget-til/3.html?id=278380
(hør førsteamanuensis Anne Julie Semb mot slutten av programmet Brennpunkt 15/11),
og innføringen av Finnmarksloven 2005
http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Brosjyrer/finnmarksloven_web_lettere.pdf
Regjering og Storting gjorde ikke hjemmeleksen sin. I stedet for å være fremsynte, lot de seg påvirke
/ føre bak lyset av bla 'soft speaking' sameaktivister med splittet tunge - som, tildels, er både
rasistiske og voldlige.
En av Norges fremste jurister, professor dr. juris Carl August Fleischer, har uttalt at Stortinget ble
villedet under behandlingen av Finnmarksloven, og at loven er tuftet på tre meget alvorlige feil.
ILO 169 og Finnmarksloven - er en tragedie for landet vårt, og for Finnmarks befolkning i
særdeleshet.
Lesverdige avisinnlegg - for mange:
- http://www.ranablad.no/debatt/article2559321.ece
- http://www.suonttavaara.se/dokument/ILO%20169.html
- http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.7879378
- http://www.sagat.no/kommentarer
ILO 169 / Finnmarksloven har skapt skarpe motsetninger / fronter i den norske befolkning (les 2
befolkningsgrupper) - og stort konfliktpotensiale i mange, mange 10-år fremover. Jeg våger å påstå
at vi alle ville levd mer harmonisk sammen i fremtiden, ved den utviklingen som sakte men sikkert
gikk i positiv retning for ca 30 år siden - med mer gryende aksept / respekt for hverandre - før ILO
169 og Finnmarksloven, og kanskje, Sametinget.
Debatten 17.11.2011 - 'Særbehandles samene' - NRK Nett-TV
http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/804957/
Sitat: 'Særbehandles samene - og er det viktig at de skal ha rettigheter basert på at de er samer.
Og bør Tromsø og andre byer i Nord-Norge bli en del av forvaltningsområdet for samisk språk?

Vi tar debatten, direkte fra Fiskerihøgskolen i Tromsø.
Deltakere er Per Willy Amundsen, Jens Johan Hjort, Egil Olli, Tove Karoline Knutsen, Ande Somby,
Anders Opdal, Turid Bjørnstrøm og Thor Thrane'.
Mine FB-'venner' fordeler seg ca 50/50 mellom norsk- og samisktalende. Ikke én av førstnevnte
språkgruppe har uttalt seg negativt (ingen kommentarer) om den andre, etter programmene.
Derimot har flere samisktalende 'venner' (og deres venner) ytret seg nedsettende om norsktalende, i
forbindelse med ovennevnte tv-program. Det er 'Same mot ikke-same' - og forteller litt om hvem
som hetser hvem - og holdningene. Hva de våger å sette tekst på er nok bare en liten fjert fra en
sterkt oppblåst mage - som de bare tør la få full blås i samvær med likesinnede.
Samiske aktivister utnytter dette 'vakum' til å bli hørt, uten større fare for å bli imotsagt - og fremmer
sine saker, uhemmet. Det er i dette tomrommet de 'fisker'.
Har jeg hørt 500 rasistiske / nedsettende ytringer de siste 50 årene (uten at de nødvendigvis har
vært personrettet) - kommer 450 av disse fra samisktalende. Min erfaring er at de langt fleste
rasister kommer fra samisktalende befolkning. Når disse kommenterer 'Førsteretten' og
'Særbehandles samene' avspeiles holdningene ved enøyd sneversyn, med hatsk undertone mot
norsktalende - og ynkeliggjøring av egen befolkningsgruppe.
I Debatten 17.11 fremsto Jens Johan Hjort på en verdig måte - selv når han ble hårdt presset. Per
Willy Amundsen's politiske syn på ILO 169, Finnmarksloven og Sametinget støttes av en meget stor
del av Norges befolkning (også langt utenfor FRP) - uten at oppfatningen dermed har kommet til
diskriminerende / rasistisk uttrykk fra andre enn en liten brøkdel. Han fikk vel også i mindre grad enn de andre - uforstyrret, redgjøre for sine synspunkter.
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…. '
Pål Hivand's innlegg i debatten 'Følelsen av å være hatet…' (18.11.2011)
http://www.hivand.no/2011/11/18/folelsen-av-a-vaere-hatet/ er nettopp ynkelig og spekulativt,
og føyer seg inn under '.... retten til å bli krenket, diskriminert og hetset .... '.
Jeg vil avslutte med delsitat fra ovennevnte avisinnlegg i Rana Blad 31.01.2007, som langt på vei
dekker mitt syn (selv om jeg ville rettet litt på enkelte setninger):
Sitat: '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'.
Når enkelte vil bruke livet sitt til å mane til strid / splid og ynkeliggjøre seg selv og folkegruppen de
tilhører - til tross for vi alle kan ha det godt, sammen - er det trist, høyst uansvarlig og svært
ødeleggende for samfunnet vårt. Sympatien for det samiske folket har vært gradvis synkende med all
bæsinga. Det rammer alle i denne folkegruppen - også de som ikke ønsker / har behov for å markere
seg. Det er samene selv som kan / må arbeide for å få allmen aksept / respekt i det norske
samfunnet. Det får samene ikke med bæsing og hatske / rasistiske utfall mot sine landsmenn. Jeg vil
anbefale at de anstrenger seg for å være brobyggere og gjøre sitt beste for å leve i samhørighet med
den øvrige befolkningen. Da først vil den samisktalende befolkning bli møtt av den norsktalende med
langt mer positive holdninger.
Fremtiden er der vi, og etterslekta, skal leve.
Jeg skal ikke bruke mer energi på dette emnet - tror jeg - og vil ikke inngi meg på en videre polimikk
med ivrige samaktivistiske debatanter / forstå-seg-påere.
-Fra min synsvinkel - og takk for oppmerksomheten. (Bjørn E Hansen)

