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Kjære statsminister Erna Solberg
En representativ - samisk - røst fra Finnmark
I tilknytning til statsministern's nylige møte med sametingspresident Keskitalo i Tromsø og
besøk i Alta, ber jeg henne – vennligst og instendig - om å lese et debattinnlegg i
Altaposten 20.01.14. Det er ikke ofte man blir glad når en leser / engasjerer seg /
kommenterer under slike debatter – heller ikke når en selv synes at man hadde lykkes med
å skrive en bra kommentar.
Men så skjedde det altså et gledelig unntak forleden dag under artikkelen i Altaposten
- 'Støtt over å bli prakket på at man bor i sameland'.
http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article8985555.ece
Jeg tillater meg å gjengi kommentaren her - skrevet av Johann Eira. Etter det jeg kan forstå
er han reindriftsutøver, opprinnelig fra Kautokeino, bosatt i Alta.
Johann Eira Enig med Rut Olsen. Det er ikke bare du som føler deg støtt. Som
samisk, så opplever jeg det samme. Jeg føler meg dypt støtt fordi jeg settes i
samme bås, eller samebåsen, om du vil det. Dette er den ekstreme
samepolitikken som har gjort det. Jeg ser på Nyhetssendingene på NRK, hvor
ordet Sapmi blir helt bevisst blir brukt. Ikke høre jeg Finnmark, ikke høre jeg
Nord-Kalott. Jeg føler meg dypt krenket av at disse ekstremenister skal bruke
bl.a. en statskanal for å fremme en politikk som mange samer tar avsstand fra.
Det er det galskapet jeg har skrevet om før på FB. Finnmark skal stå frem som
mangfoldets fylke, hvor det samiske og det norske lever hand i hand. Jeg ER
norsk, jeg ER samisk. Jeg har funnet en balanse som smått begynner å bli
akseptert i den konservative reindriftsmiljøet. Ordet Sapmi brukes helt bevisst
for å hjernevaske Regjeringen og Stortinget. Den ekstreme CSV er like ille som
konservatismen. Ja, jeg er klar over at noen vil reagere. Trolig vil det komme
fra disse fanatikere som ikke liker det jeg skriver. Tross alt, er jeg samisk og
vet hva dette vil si. Jeg kjenner galskapet i den ekstreme politikken. Man burde
heller samarbeide for å få bruke det unike vi har i Finnmark, feks innen
turismen. Og det bor IKKE flest samiske i Oslo !!
Bjørn E Hansen JOHANN EIRA: Jeg har fulgt med på noen av
dine tidligere kommentarer. Du våger å sette ord på det mange
av 'dine' ikke tør. Du treffer spiker'n akkurat med senter på
hammerhodet. Du fortjener 1000 Fremstemmer/Liker - og
enda mer - bare for dette innlegget. Du er en brobygger som
vil gjøre det mye lettere å akseptere hverandres ulikheter og
meningsforskjeller. Jeg tipper at minst 85% av Finnmarks
befolkning bifaller dine synspunkter - når de tenker seg om.
Stå på - og spre budskapet - for bedre gjensidig forståelse,
sameksistens og livskvalitet!
Johann Eira's kommentar sammenfatter det meste av årsakene til problemene vi kaster
bort verdifull tid av livet på.
Takk - Erna Solberg - for at du tok deg tid til å lese dette!

