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Til:

Jens Stoltenberg, Thor Gjermund Eriksen (NRK), Helga Pedersen, Rigmor Aasrud,
Inga Marte Thorkildsen, Hadia Tadjik
Kopi: Raymond Johansen, Audun Lysbakken, Bengt Stabrun Johansen, Erna Solberg, Knut Arild
Hareide, Siv Jensen, Trine Skei Grande, Vegard Martinsen, Kari Helene Partapuoli, Sunniva
Ørstavik, Egil Olli og diverse sametingsrepresentanter

Skamlige samiske løgner repeteres av vår regjering
- og NRK til de oppfattes som sannhet
- slik skapes ’samiske superhelter’ og landet vårt settes i vanry Til tross for at flere av ovennevnte vet bedre, får løgnene næring med fortsatt publisitet
– og etterlater seg inntrykk av ’sannhet’
De som er ansvarlige for at rykteflommen fortsetter, gir landet vårt et dårlig rykte
Undertegnede har ved flere anledninger – direkte til ytterliggående sameaktivister – etterlyst
konkrete, troverdige eksempler på ’samehets og rasisme’, av nevneverdig betydning
Ingen svar er avgitt.
Det er på tide at ansvarlige åpner øynene for bevisste samiske løgner om ‘vold og rasime’!

- Bevisst Samisk løgn om Vold og Rasime '1' -

http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article7165695.ece

- Bevisst Samisk løgn om Vold og Rasisme '2' -

- ELI ANNE NYSTAD: "Det var forferdelig å oppleve slik aggressiv nedrakking av det samiske, og jeg
skjønner ikke hvorfor disse menneskene har så negative holdninger mot samer, forteller Eli Anne
Nystad". (NRK Sapmi 08.10.12)

- ANTIRASISTISK SENTER: "Dette er en veldig grov sak, og Kari Helene Partapuoli reagerer sterkt
på at en samejente ble forsøkt påtent på grunn av etnisitet". (NRK Sapmi 08.10.12)

- JENS STOLTENBERG: "Det er uakseptabelt at mennesker mobbes og trakasseres på grunn av etnisk
tilhørighet, sier statsminister Jens Stoltenberg. En jente opplevde i forrige uke at hun ble satt fyr på
fordi hun var same". (NRK Sapmi 09.10.12)

Politiet's konklusjon om hendelsen med Eli Anne Nystad:
"Politiet har ikke funnet grunnlag for å si at det er en guttegjeng som har trakassert henne på
grunn av hennes samiske bakgrunn. Vi mener heller ikke at det lå rasistiske ord og uttrykk bak.
Her er det én person som har fått et forelegg på 8000 kroner for å ha tent på kragen hennes.
Denne boten har ikke noe med rasisme å gjøre, sier politiinspektør Alf Rune Nilsen ved SørTrøndelag politidistrikt".

21.09.12 HADIA TAJIK (AP) utnevnes til kulturminister

05.10.12 ELI ANNE NYSTAD forulempes i Trondheim

06.10.12 HADIA TAJIK (AP) tildeler Mari Boine statsstipend
Tajik - med svært kort fartstid - hadde det svært travelt med å tildele en svært overrasket Boine (se datoer)

07.10.12 ELI ANNE NYSTAD
"Den av guttene som var mest aktiv i å lange ut verbalt med eder og galle mot alt det samiske, snakket
oslodialekt, sier Nystad"
- NRK Sápmi http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.8349259

07.10.12 MARI BOINE uttaler seg på NRK Dagsrevyen om Eli Anne Nystad
Se 10.10.12 Boine supports harassed Sami woman
Ved å spre usannheter "takker" vår 'ambassadør' Boine det norske folk for uberettiget/ naiv tillit,
utmerkelser og statsstipend

08.10.12 KARI HELENE PARTAPUOLI - Antirasistisk Senter - om Eli Anne Nystad
"Dette er en veldig grov sak, og Kari Helene Partapuoli reagerer sterkt på at en samejente ble forsøkt
påtent på grunn av etnisitet".
- NRK Sápmi http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.8350580

08.10.12 GÁLDU sprer rykter - verden rundt med engelsk versjon - vedrørende Eli Anne Nystad
"Exposed to racist violence. Mocked for her indigenous background and attempted to be lit on".
"Utsatt for rasistisk vold. Hånt for sin samiske bakgrunn og forsøkt tent på".
- Galdu - racist violence http://www.galdu.org/web/?odas=5881&giella1=eng
- Galdu - rasistisk vold http://www.galdu.org/web/index.php?odas=5881&giella1=nor

09.10.12 JENS STOLTENBERG (AP) - statsminister - uttaler seg om Eli Anne Nystad
"Det er uakseptabelt at mennesker mobbes og trakasseres på grunn av etnisk tilhørighet, sier
statsminister Jens Stoltenberg. En jente opplevde i forrige uke at hun ble satt fyr på fordi hun var same".
- NRK Sápmi http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.8352363

09.10.12 RIGMOR AASRUD (AP) - sameminister - uttaler seg om Eli Anne Nystad
"En form for rasisme vi ikke kan akseptere, sier Rigmor Aasrud".
- NRK Sápmi http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.8351500

09.10.12 SVT og EXPRESSEN samt Finske media om Eli Anne Nystad
- SVT.se http://www.svt.se/nyheter/varlden/trakasserades-for-att-hon-ar-same
- Expressen http://www.expressen.se/nyheter/eli-anne-trakasserad-for-att-jag-ar-same/

10.10.12 MARI BOINE's uttalelser om Eli Anne Nystad spres verden rundt
"Mari Boine, one of Norway’s most respected musicians, went on national TV this week to speak out
against an ugly incident of harassment against a fellow Sami woman in Trondheim over the weekend. Such
discrimination must not be tolerated, Boine told Norwegian Broadcasting (NRK) on its nightly TV newscast
Dagsrevy".
- Boine supports http://www.newsinenglish.no/2012/10/10/boine-supports-harassed-sami-woman/

10.10.12 SUNNIVA ØRSTAVIK - likestillings- og diskrimineringsombud
uttaler seg om Eli Anne Nystad
LDO http://www.ldo.no/no/ombudet/Nyheter/Arkiv/Nyheter-i-2012/Diskrimineringens-stygge-stygge-ansikt/

11.10.12 EGIL OLLI (AP) – sametingspresident
uttaler seg om Eli Anne Nystad
- NRK Sápmi http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.8355368

18.10.12 SUNNIVA ØRSTAVIK - likestillings- og diskrimineringsombud
planlegger fagseminar med Eli Anne Nystad
- NRK Sápmi http://nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.8362757

27.10.12 RAYMOND JOHANSEN (AP) - partisekretær
"Jeg blir helt opprørt når jeg har sett trakasseringen av enkelte samer som samer har fortalt om de siste
månedene".
- NRK Sápmi http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.8374217

31.10.12 PÅL HIVAND - informasjonsrådgiver i Sametinget –
uttaler seg om Eli Anne Nystad
"Eli Anne Nystad er et eksempel til etterfølgelse. Hun bestemte seg for å trosse ubehaget med å stå åpent
fram som voldsoffer, hun frontet saken og hendelsen i mange medier og ble på den måten en bærer av et
håp for alle samer og andre som utsettes for vold, trakassering og diskriminering. Hun fant seg ikke i å bli
behandlet som annenrangs borger, og hun nektet å forbli taus".
- Finnmark plankontor http://finnmarkplankontor.no/eli-anne-nystad-en-samisk-superhelt/

01.11.12 PÅL HIVAND - informasjonsrådgiver i Sametinget –
uttaler seg om Eli Anne Nystad
"Jeg synes det var trist at vi i det samiske samfunnet lot anledningen gå forbi oss, sier blogger Pål Hivand
om det han mener er manglende debatt i etterkant av hetsen i Trondheim".
- NRK Sápmihttp://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.8380229

08.11.12 ELI ANNE NYSTAD uttaler seg om det forestående fagseminaret med Sunniva Ørstavik
"Jeg hadde veldig lyst til å delta for å høre hva de har å si, jeg skal også fortelle om hendelsen min.
Jeg håper at vi kan få til en forandring så samer slipper å gå gjennom dette, sier Nystad".
- NRK Sápmi http://nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.8389732

16.11.12 VIBEKE LARSEN (AP) – presidentkandidat for sametinget
uttaler seg om Eli Anne Nystad
"Det må være slutt på at helter som Eli Anne Nystad står alene når rasismen viser sitt sanne ansikt".
- Mitt Sápmi http://sapmi.arbeiderparti.no/-/sandbox/archive/254870_mittsapmi/2012/11?page=3&ref=checkpoint
20.12.12 (ca) Studenten som forulempet Eli Anne Nystad bøtlegges

01.01.13 JENS STOLTENBERG (AP) - statsminister
holder nyttårstale og hedrer Eli Anne Nystad
"Jeg er enig med Eli Anne og Juliane. Ingen fortjener å bli mobbet. Og ingen skal få true andre uten
konsekvenser. Derfor vil regjeringen at hatefulle ytringer på nettet skal straffes. Til våren vil vi fremme et
lovforslag om dette til Stortinget. Men husk - vi har alle et ansvar for å ta et oppgjør med mobbing".
Se også statsministerens uttalelser 09.10.12
Statsministerens nyttårstale 2013
http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/aktuelt/taler_og_artikler/statsministeren/statsminister_jens_stoltenberg/2013
/statsministerens-nyttarstale-2013.html?id=710868

02.01.13 OLE HENRIK MAGGA (NSR) - fhv sametingspresident
uttaler seg om Eli Anne Nystad
"Til Eli Anne Nystad vil jeg si: Tusen takk for at du sto fram, selv om det sikkert ikke har vært lett.
Til andre samer vil jeg si: Ikke aksepter slikt. Det må komme fram, ikke bare for din egen del, men også
for alle andre".
- NRK Sápmi http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.10858553

03.01.13 ADRESSEAVISEN
"Politiet har ikke funnet grunnlag for å si at det er en guttegjeng som har trakassert henne på grunn av
hennes samiske bakgrunn. Vi mener heller ikke at det lå rasistiske ord og uttrykk bak. Her er det én
person som har fått et forelegg på 8000 kroner for å ha tent på kragen hennes. Denne boten har ikke
noe med rasisme å gjøre, sier politiinspektør Alf Rune Nilsen ved Sør-Trøndelag politidistrikt".
- adressa.no http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article6896303.ece

03.01.13 NRK SAPMI / Oddasat velger å overse politiets konklusjon
- Oddasat http://tv.nrk.no/serie/oddasat-tv/sany70010313/03-01-2013#t=3m

07.01.13 NRK2 'Aktuelt' - Eli Anne Nystad
får igjen uttale seg
Spol frem til 19.46 på følgende klipp
- NRK TV http://tv.nrk.no/serie/aktuelt-tv/nnfa50010713/07-01-2013

09.01.13 ELIN ØRJASÆTER
uttaler seg om statsministerens nyttårstale
"Husker du statsministerens hyllest av den samiske jenta som ble forsøkt påtent i Trondheim? Jens
Stoltenberg roste Eli Anne Nystad for å ha stått opp mobbing. I NRK har han senere indirekte bekreftet
NRKs versjon: At det handlet om samehets, altså en variant av rasisme".
Jens diktet om samehets http://blogg.orjas.no/jens-diktet-om-samehets/
-

06.02.13 INGA MARTE THORKILDSEN (SV) - barne-, likestillings- og inkluderingsminister
uttaler seg om Eli Anne Nystad, tross politiets konklusjon 6 uker tidligere
"Hun sier at hun vet at det fortsatt finnes samer som blir utsatt for diskriminering. Blant annet sikter hun
til samejenta Eli Anne Nystad som opplevde å bli utsatt for hets i Trondheim".
- NRK Sápmi http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.10901330

- Bevisst Samisk løgn om Vold og Rasisme '3' -

19.01.13 NRK1 'Lindmo' – Sverre Porsanger
fremsetter direkte løgner
- NRK http://tv.nrk.no/serie/lindmo/muhu11000213/19-01-2013#t=35m6s
- «Løy til 100-tusener» http://www.finnmarkdagblad.no/nyheter/article6456106.ece
- NRK TV - Distriktsnyheter Nordnytt - 21.01.2013 http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheternordnytt/dktr99012113/21-01-2013#t=12m5s
- ooo000ooo -

26.04.13 NRK Sapmi – Kari Helene Partipuoli / Antirasistisk Senter
“Antirasistisk senter reagerer på de hatefulle debattene om samiske spørsmål ved å lansere en internett
side som skal ta livet av mytene om det samiske”.
NRK Sapmi http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.11002661

Så venter vi på flere samiske løgner

---Ovennevnte 3 eksempler kan være av interesse for Pressens Faglige Utvalg
– som NRK’s reportasje om ‘rom-kvinnen’ -

03.05.2013

---Et PFU - ‘Politikerenes Faglige Utvalg’ - bør opprettes

-

PS
Tvungen kringkastingsavgift er vedtatt av Stortinget
Men, når NRK er så lemfeldige med sine reportasjer og program
- og ikke vil beklage sine innslag i nettaviser og tv-sendinger motsetter undertegnede seg å betale avgiften, inntil beklagelser er gitt med behørig dekning

