Vi er en gruppe rasister
Vi tilhører det 'øvre' sjiktet i kommunen / kommuneadminstrasjonen, med flere tilhengere i deler av den
øvrige befolkningen. Bygda – med ca 2700 sjeler - er oversiktelig. Vi vet hvem som 'kommer og går'.
Vi er spesielt imot samer - og når vi fikk nyss om at en slik har dukket opp i bygda vår, blir vi ekstra på
vakt. Spesielt når ryktene nå sier han har planer om å finne en tomt her, hvor han vil bygge eget hus.
I slike - og andre sammenheng - samler vi rasister den indre kretsen av gruppen, for rådslagning.
Vi skal faen ikke ha noen helvetes same i vår bygd. Derfor har vi – og legger vi opp - en strategi for
hvordan vi skal hindre samen i å bosette seg her, og avtaler en arbeidsfordeling oss imellom.
Forespørslene samen retter til kommunen i form av råd om bygging og tomtesøknader, trenerer vi for å
trette ham ut. Vi hindrer ham, på flere måter, ved flere tomtetildelinger - der han blant annet taper i
loddtrekning mot våre norske innbyggere. Hittil har vi holdt ham ekskludert fra flere tildelinger.
For 'syns skyld' - og for å få ham til å gi opp - tilbyr ham en våt myrtomt, der andre før ham har måttet gi
tapt, og rester står igjen. Men samen er ikke dum, han - han avslår tilbudet.
Men nå viser det seg at den helvetes samen er en som ikke gir seg - og påberoper seg rettigheter som
norsk borger. Frekt insisterer han på å være til stede under ett av våre bygningsrådmøter - hvis hans
inneliggende tomtesøknad ikke resulterter i tildeling. Han godtar ikke at han taper i enda en loddtrekning
- denne gang mot søster til en av våre bygningsrådmedlemmer.
Bygningsrådet ser, beklageligvis, ingen annen utvei enn å la ham få legge frem sin sak 'der og da', og han
viser en liste over flere ledige kommunale tomter i samme området han tapte den siste loddtrekningen.
Et splittet bygningsråd må dessverre medgi at samen har rett - og gir ham anledning til å velge mellom
6-7 tomter, og tildeler ham tomten han velger.
Han tinglyser den, betaler festeavgift og søker om byggetillatelse, som kommunen nå må innvilge. Han
gjør avtale om levering av byggematerialer fra Statens Trelastbruk i bygda vår - som lover ham samme
rabatter som flere andre av oss har fått.
Dette opprører oss rasister kraftig - og spesielt rådmannen i kommunen, også i gruppen vår - siden
handlingen er stikk i strid med hans instrukser om tildeling av tomter til samer.
Samen og ansvarshavende igangsetter arbeidet med grunnmuren. Samen driver eget firma som han må
ivareta, og reiser fra bygda, for en kortere periode. Han er - tross alle hindringer vi forsøker å legge i
veien for ham - så naiv at han tror alle formaliteter og praktiske saker nå er i orden i henhold til norsk
lov. Men han kjenner ikke rekkevidden av våre metoder, virkemidler og innflytelse.
I et formannskapsmøte - der vi selvfølgelig har representanter og sterke påvirkningsmuligheter - beslutter
vi å frata samen tomta, og ber ham å søke om annen tomt. Finnmarks-pressen har vi grei tilgang til - og
der slåes det opp 'Same jages fra norsk boligfelt'.
Samen tar da kontakt med rådmannen vår og forteller at hvis denne handlingen er korrekt, må han søke
juridisk bistand. Rådmannen synes dette er en så frekk antydning mot ham, fra en same, og understreker
helt korrekt, og agressivt, at samen da aldri noen gang vil få verken tomt eller byggetillatelse i bygda.
Den frekke samen står på sitt - og etter et par uker måtte formannskapsvedtaket vårt omgjøres. Den
tinglyste festetomta forblir - svært beklagelig - i samens eie, og byggearbeidene fortsetter.
Nå er vi virkelig sinte - vi er ikke vant til å tape, med den innflytelsen vi har i vår kommune. Nå skal vi
lage bråk. Vi skal vise samejævelen hvilket register vi kan spille på.
Vi - 4 av oss inkludert rådmannen - begynner med å true samen med juling hvis han ikke frasier seg
tomta han er tildelt, har tinglyst og startet bygging på. Ellers fikk han også beskjed om at vi hadde andre
metoder for å få ham til å flytte.
Men samen er ikke lettskremt, han. Han ber oss gå hjem å ta av oss knebuksene - og slutte å leke i
sandkassa.Til alt overmål irettesetter han oss, siden 2 av oss var offentlige tjenestemenn og 1 disponent i
kommunal bedrift. Maken til frekkhet!

Nå skal vi slå tilbake med alle midler og metoder.
Sosialsjefen - også rasist i gruppen vår - beskylder samen for å være pedofil. Det skal innrømmes at en
riktig saksgang ville være at sosialsjefen anmeldte samen for dette forholdet. I steden anmelder samen
sosialsjefen - men lensmannen henlegger saken. Bra - den omgangen vant vi, delvis.
En annen i gruppen beskylder samen - offentlig - for å være homofil. Samen later ikke til å bry seg så
mye om akkurat den beskyldningen, ellers ville han vel tatt mannen i nakken.
Kommunelegen - også en av rasistene våre - truer samen gang nummer to med juling, ved at vi nå
kollektivt skal banke ham opp. Da svarer samen på tiltale - og sier han gjerne møter oss og
kommunelegen 'utenfor', med en gang. Vi beklager at kommunelegen ikke var kar nok – det ble bare med
‘kjeften og bakbeina’, til tross for at han har sort belte i karate.
Vi prøver oss deretter med vår næringssjef - også i rasistgruppen vår - og oppmuntrer ham til angripe
samen. Men - han kan bite fra seg, han. Til næringssjefens forsvar må vi innrømme at han var så påvirket
av alkohol - at det også ble fiasko. Dessverre ble han kastet ut av lokalet.
Hvordan - i helvete - skal vi få bukt med der jævelige samen? Jo, vi snur saken på hodet, og går ut med
enda et usignert avisinnlegg - 'Same-Rambo har gått berserk på utested i bygda'.
Vi fortsetter, ufortrødent, med svertekampanjen i Finnmarks-pressen - hovedsakelig med usignerte
innlegg. Vi får også god hjelp av ordføreren – også en av våre. Vi poengterer - klart - for redaktører at
samen ikke må slippe til med motinnlegg - da vi fra kommunens side ellers vil slutte med annonsering, i
hans avis. Det gjorde vi også alvor av i en periode - etter at samen omsider måtte slippes til med
motsvar.
Men samen er tydligvis av det hårde slaget, han. Før han slipper til i pressen, forfatter han et brev som
distribueres til samtlige husstander i bygda vår, med titlen 'Kameraderi og dobbelmoral i vår kommune'.
Da får vi en alvorlig knekk. Han treffer et svært ømt punkt hos oss der - som vi for all del må tilbakevise
på det sterkeste, for å opprettholde vår ukrenkelige maktposisjon i bygda. Ordføreren er igjen på vår side
- og får førstesideplass, med krigstyper, i Finnmarks største avis. Han tar i bruk alle tenkelige
formuleringer - sant og usant. Vi / kommunen anmelder saken. Anmeldelsen ble dessverre avvist av
myndighetene.
Det var som faen - men vi gir oss ikke!
Kommunelegen vår - som 2 ganger tidligere truet samen med juling - slipper følgende bemerkning under
lunchpausen på helsesenteret i bygda: 'Han (samen) blir vi nok ikke kvitt - uten å ta ham av dage'.
Nå er vi litt frustrerte - men fortsetter ryktespredning om at samen er kvinnemishandler, narkolanger,
spion osv.
Vi setter Statens Trelastbruk under press - slik at disponenten der annulerer rabattavtalen med samen.
Men den jævelen skaffer seg en utenbygds materialleverandør, og etter det vi hører, til gunstigere priser
enn tilbudet vi benytter oss av.
Flere av oss skal ha torvtak på nybyggene våre - og vi bestiller veksttorv fra Andøya. Samen - som gjerne
ville være med på det lasset - ignorerer vi, selvfølgelig. Men hva i helvete ser vi så - han allierer seg med
en bonde i bygda med engtorv / gress, og i løpet av et par dager er taket hans dekt med grønn torv.
Enda mer forsmedelig ble det for oss når vi får noen dager med kraftig vind - og veksttorva blåser bort,
og etterlater seg snaue ørkentak.
Etter huset hans nå er bygget fortsetter vi å spre usannheter om ham - via NTB - til landets aviser.
Men, han er seiglivet den samen - det ser ikke ut til at vi skal få ram på ham.
Vi gir imidlertid ikke opp - og endrer angrepspunkt - for ramme ham skal vi! Vi, kommunelegen sammen
med rådmannen - antaster og sjikanerer samens norsktalende venninne fra bygda, med slibrigheter, på
et utested.

Enda har vi mer på lager - vår lokale rasistiske avis 'Vår tid'. Her får vi redaktøren - også rasist - til å
vinkle uttalelser om samens inntektskilder til å fremstå som mistenkelig.
Men vi er litt slitne nå - etter alle bestrebelsene og nederlagene - for å få has på denne helvetes samen
- Flere av våre familier har gått i oppløsning
- Naboskap - oss rasister mellom - har endt i motsetninger
- Vi er ikke lenger naboer
- Vår kommune er konkurs
- Vi er alle blitt forhenværende som fhv Ordfører, fhv Rådmann, fhv Kommunelege, fhv Næringssjef, fhv Sosialsjef,
fhv Tingsrepresentant, fhv Disponenter og fhv Redaktør
Det er farlig – for oss norsktalende – å uttrykke oss eller handle rasistisk, og vi vil nok bli straffet for det.
Spesielt hvis vi tar i bruk ovennevnte midler som trusler, trakassering, mobbing, personforfølging,
maktmisbruk, legemsfornærmelse, forfordeling og korrupsjon – for å motarbeide og ramme samer.
La oss derfor ile til med en innrømmelse og oppklaring når det gjelder historien som er beskrevet ovenfor.
*
Vi har vridd på personens opphav i saken. Vi er ikke norske rasister - men samiske. Der vi har skrevet
'helvetes/jævlige same' skal uttrykket erstattes med 'biro daza' (helvetes/jævlig nordmann).
Nå er historien sann og korrekt!
Men samme lover og spilleregler gjelder ikke for sameaktivistiske rasister som oss – så vi er ikke redde.
Vi maktet ikke å stenge nordmannen ute fra bygda vår – og det var mange små, og samlet et stort
nederlag for oss. Tilsynelatende bodde han – lykkelig – der i 20 år, hvor han også bygget enda et hus, og
fremdeles har en flott, privat, eiendom.
Men – sammen med likesinnede har vi lykkes i vårt overordnede mål
Å få ratifisert ILO 169 (om urfolk), etablert Sametinget – der vi hedrer dømte terrorister, Finnmarksloven
m.m
og å undergrave det norske samfunnet samt straffe Staten så det svir
Nei vi samer er ikke et urfolk – når sant skal sies. Vi har jo blitt løftet frem og opp i takt med
velstandsutviklingen i Norge. Vi bor ikke lenger i jordgammer eller lavvu – selv om vi fremdeles oppfører
oss usivilisert – men i hus / villaer som den øvrige norske befolkning. De av oss som er reindriftsutøverne
har gjerne 2 hus + hytte - og kan spise av eget kjøtt, skattefritt. I tillegg får vi store subsidier fra den
norske stat.
Naive politikere er våre trofaste følgesvenner - som ratifiserer, godkjenner, subsidierer og skjermer vår
folkegruppe, selv om vi bevisst og utspekulert undergraver det norske samfunnet.
For å skape / opprettholde myten om at vi samer er et urfolk, dyrker / propaganderer Sametinget vårt, og
noe samisk presse, vår flittige kontakt med virkelige urfolk i Asia, Oseania og Amerika. Skal vi være
oppriktige, burde nok vi, Sametinget - og andre av våre sameaktivistiske institusjoner - vise mer
samfunnsansvar, og i steden bruke tiden, energien og pengene til å skape et godt klima for
best mulig sameksistens med våre norsktalende landsmenn.
Men hva da med særrettighetene og den naive sympatien vi uhemmet kan høste av i årene som kommer?
*
Historien høres utrolig ut – spesielt når en merker seg hvilke stillinger rasistene har
og metodene de tar i bruk
Beskrivelsen er imidlertid 100% sannferdig
*
Godt Nytt År – 2012
***
PS
Lurer du på hvor ovennevnte hendelser fant sted?
Jo – i samenes hovedstad, Karasjok

