
           

   
 

Man skal ikke godta at en gruppe fanatikere i samfunnet vårt fremsetter 
drapstrusler, truer med vold, driver systematisk og organisert bakvaskelse, sjikanerer, korrumperer, setter løgner i system mm 

og får benytte vår statskanal (NRK), og delvis andre media til å rope ut usannheter slik at den vinner frem med 
ytterliggående, umoralske og udemokratiske virkemidler og når sin fanatiske målsetting - på andres bekostning. 

 
Slik gikk denne gjengen sameaktivister frem - før sametinget ble etablert - og slik har den forsatt siden 

 
Grupperingen opererer langt utenfor etiske / moralske normer - så mafiametoder er kanskje passende beskrivelse 

 
Hvem er så denne uoffisielle gjengen - undergrunnsbevegelsen - som anslagsvis teller 500-1000? 

Noen kaller dem 'supersamer' 
Undertegnede velger å bruke deres egen benevnelse - ČSV-ere 
ČSV  står for Čohkke Sámiid Vuitui - 'Samle samene til seier' 

Denne ytterliggående bevegelsen er hovedsakelig tilknyttet - og utgjør stor del av - NSR (Norske Samers Riksforbund) 
Den har vært aktiv siden 1970-tallet 

NSR hadde nylig et opprop for å skape enda større oppslutning - om denne fanatiske fraksjonen av samefolket 
 

Det er også NSR som driver de fleste sameforeningene rundt om i landet - ca 30 steder fra sør til nord 
Dette er klekkeriene for disse ekstremistene - hvor angrepsstrategiene planlegges   

Det er disse som har lykkes med å sette landet vårt i ubalanse – og folkegrupper opp mot hverandre 
 

Er det slik vi vil ha det i landet vårt? Kanskje ikke merkbart i ditt distrikt – enda – men det kommer!  
Skal vi fortsette å være passive tilskuere til at slike fraksjoner vinner frem - og undergraver samfunnet vårt? 

 
For de som nå vil rope opp om at undertegnede farer meg løgner, er samehater og rasist 

- er svaret til disse ‘ingen av delene’ 
Vennligst les undertegnedes 5 hjemmesider om samesaker 

Her finnes ingen løgner - andre enn de som vises fra ČSV-ere 
 

Bakgrunnen for undertegnedes engasjementet er at 
Elementer/grupperinger med slike metoder må ikke vinne frem 

Passivitet i dag skyver problemene over på neste generasjoner - Likegyldighet er ikke et alternativ 
 

Tiltak for å ta til motmæle - er høyaktuelt - og det haster med et massivt engasjement 
At til dels voldsom kritikk kommer fra de med andre meninger / hensikter - rent mel i posen eller ikke - må man tåle  

Det skal bare spore til ytterligere innsats! 
 

Det er lagt vekt på at kommentarer gitt under "samesaker" er korrekte - og at de kan dokumenteres 
 

Kommentarene på disse sidene er ikke rettet mot samefolket i sin alminnelighet 
- som med overveldende flertall klart tar avstand fra disse utskuddene 

 
Det er ingen hyggelig eksersis å bruke tid på slike 'skit nyheter'- men det er og forblir en samvittighetssak 

 
Ytterliggående sameaktivister må ikke få stå uimotsagt 
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