Det forundrer undertegnede at Antirasistisk Senter ikke har satt seg bedre inn i innholdet på siden(e) - før
det kommer med anmodning om at dets logo skal fjernes fra hans hjemmeside. Hadde leder Berglund
Steen gjort det, ville han kunne lese at undertegnede verken er rasist - eller samehater. På disse sidene
finnes ingen løgner - eller feiltolkninger - kun fakta, som kan ettergåes.
Kommentarene retter seg, tydelig uttrykt, til et lite segment av den samiske befolkning - ytterliggående
sameaktivister.
Det er disse som er de virkelige rasistene!
Logoen ble i sin tid satt inn der - sammen med andres - da oppfatningen var at de representerte noe godt
/ positivt, i håp om at de kunne være et budskap / en tankevekker. Derfor burde logoen blitt stående også som en påminnelse til nevnte gruppe, den som åpenbart har klaget hjemmesiden inn for AS på
falske forutsetninger.
Disse aktivistene - et høyrøstet kor - er på ingen måte representative for den samiske befolkning i sin
alminnelighet. En overveldende stor del av denne befolkningsgruppen - på linje med storparten av øvrig
norsk befolkning - tar avstand fra dette hylekoret som AS, ved ny leder Berglund Steen, fortsetter å være
talerør for.
Antirasistisk Senter v/Kari Helene Partapouli, selv en ytterliggående sameaktivist som blandet kortene i
stillingen hun hadde, har kjørt flere målrettede kampanjer / uttalelser mot samehets - men de har vært
svært dårlig funderte, og burde karakteriseres delvis som løgner, og misbruk av stilling. Slikt skaper
uønskede reaksjoner / holdninger.
Undertegnede - født 1939 - har gjennom mer enn 50 år hatt bred kontakt i alle samfunnslag i alle
avkroker av landet vårt. Negative uttalelser om samer i sin alminnelighet har han nær sagt aldri vært
vitne til. Samehets - aldri!
Antirasistisk Senter handler / opptrer på totalt sviktende grunnlag - etter å ha blitt tutet ørene fulle av
nevnte enkeltperson / gruppe - uten å sette seg grundig inn i sakene.
Senteret fyller ikke funksjonen det er satt til - i denne sammenheng - og dets engasjementet må bare
betegnes som en serie av skivebommer.
Forhåpentlig er AS mer treffsikkert / korrekt når det velger andre målområder.
/ Bjørn E Hansen
PS. Logoen vil bli fjernet - og erstattes på samme side med henvisning / lenke til disse epostene.

14. jan. 2014 kl. 12:03 skrev Rune Berglund Steen <rbs@antirasistisk-senter.no>:

Hei,
Vi må be om at Antirasistisk Senters logo fjernes fra deres side
(http://bjornhansen.com/www/VELKOMMEN.html).
Vi har som kjent ingenting med siden å gjøre, men slik det nå er fremstilt kan det oppfattes som at vi
sponser den. Hvis man ønsker å lenke til oss, gjøres dette normalt på en ordinær lenke-side.
På forhånd takk!
Med vennlig hilsen,
Rune Berglund Steen
leder
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