Endast Vänsterpartiet stödde förslag om
samiska rättigheter
Det var endast Vänsterpartiet som i KU stödde förslagen om samiska rättigheter och
självbestämmande. Men ordföranden försäkrar att de inte har övergett frågorna.
Sameradion 2019-04-11

Svagt intresse debattera samefrågor i
riksdagen
Sameradion 2019-04-24

Det har gjorts framsteg, men mycket återstår. Det var budskapet från Socialdemokraterna
när minoritetspolitiken debatterades i riksdagen. Endast fem partier deltog i debatten enligt
Ida Karkianen (s) ledamot i riksdagens konstitutionsutskott.
Sveriges riksdag
KU ledamöter
100 12 Stockholm
2019-04-28
Samerna och svenska apartheid modellen
Elsa Laulas hälsningsanförande samiska landsmötet i Trondheim 6:e februari 1917 slår hårt
mot Sverige ” Den nation som inte försöker att följa med i utvecklingene går under. Och det
är nu en gång för alla på det sättet att små nationer som vår, ofta får stå tillbaka för andra
stora nationer”.
Sveriges riksdag och KU ledamöter oförmåga hantera utmaningar återspeglas avskyvärd
hantering av samerna. Händelser Sveriges riksdag utspelar sig föränderlig tid av
globalisering och digitalisering där mänskligheten syn på världen ej någon motsvarighet i
historien Sverige befolkning består av två folk samer och svenskar med motsvarande
rättigheter och skyldigheter. Sverige framstår alltmer befolkad av rättshaverister och rasister
fortlöpande brott regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och
riksdagsordningen enligt ändringar 2011. Konstitutionsutskottet (KU) ledamöter fortsätter
befästa exklusiv arisk rätt utan några skyldigheter mot samerna det vi ser är början
apartheidpolitikens fall och spiken i kistan nuvarande parlamentariska modell.
Svenska apartheid modellen exploatering naturtillgångar, kolonisering, rasism, etniska
utrensningar, omskolningsläger, olösta politiska mord motsvarar händelser som utspelades i
Sydafrika från 1948 till 1994. Den svensk-samiska konflikten har pågått betydligt längre tid
och främsta symbolen kampen för demokrati och frihet föräras Nobels fredspris. 1993
mottar Nelson Mandela och Frederik Willem de Klerk gemensamt fredpriset från den
raspolitik och hat som myntade apartheidpolitiken som begrepp. Apartheidpolitikens framväxt
och dåtida fall anses fortsatt aktuellt begrepp olöst konflikt Europas ursprungsbefolkning och
samernas situation Sverige- Norge- Finland. Från samiskt perspektiv är samernas ställning i
Norge decennier före samernas underordnade positioner i Sverige. Sveriges Riksdag – och
Konstitutionsutskottet (KU) ledamöter har i svensk - norska sammanhang skandaliserat

demokratin, vetenskapen från Nobelprisets intentioner belöna kreativa personer som bidragit
till ”mänsklighetens största nytta ” till svensk-samisk olöst konflikt och Nobels fredspris ett
sällan skådat inrikespolitiskt svenskt svineri av historiska mått. Alfred Nobels historiska
kvarlåtenskap kommer kvarstå evinnerlig tid från högtidligheter i Stockholm till fredspriset i
Oslo lång tid efter dagens generation svenska makthavare förpassats historiens skräphög.
2019 UNESCOs år urfolkens språk är kokpunkt för århundradets inrikespolitiska skandal.
Kulturförintelsen samisk kultur och språk stora delar oförlåtlig och skandalen uppnår
härdsmälta 1 februari när Stockholm upptas som en av tre samiska förvaltningskommuner.
Stadens makthavare upprepar döda partikamraters brott mot samerna. Carl Larssons
”Midvinterblot” illustrerar rasistiskt måleriska stereotyper och förlegat ariskt formspråk av
samer som lågt hukande stående varelser. 2019 UNESCOs år för urfolkens språk pryder
Midvinterblot sin plats i Nationalmuseums övre trapphall som påminnelse kolonialismens
historia och hur nya tider förändrade världens syn på det lilla avlägsna konungariket Europas
utkanter.
Konstitutionsutskottet (KU) ledamöter upprätthåller historiskt arv döda partikamrater och
rasbiologins ättlingar på motsvarande sätt fördes talan mot samerna dåvarande
tvåkammarriksdagen. KU ordföranden talar i tungor och påstår sig ej övergett frågorna men
problemet ingen vet hur eller om konflikten ska lösas är låsta positioner där hat, lögner,
vänskapskorruption, girighet genomsyrar samhället. Svenska förövarna upprätthåller makten
mot samerna såsom apartheidregimen härskade till omvärlden införde sanktioner mot
Sydafrika. 12 september 2018 antar enat Europaråd historisk resolution mot Sverige
CM/ResCMN(2018)9 och samtidigt befinner sametinget besvärande jävsituation politiska –
och ekonomiska särintressen Stockholm.
Arbetarrörelsens vita män försatt samiska kvinnor särdeles svår situation saknar historisk
jämförbar utsatthet inrikespolitikens svenska kvinnor en skam som vilar tungt Riksdagens
förmätna högdragna ledamöter och svenska kvinnor som upprätthåller förtryck och rasism
mot samerna. Reformering och modernisering av sametinget lika angeläget som reformerad
riksdag en blödande demokrati från norr till söder.
Samerna är svenskarnas förbannelse för sällan har nationens rykte varit så skamfilat
internationellt som Europavalet 2019 bl.a. har antal investeringar utgått ytterligare
motåtgärderatt vänta. Internationella sanktioner mot Sverige sannolikt enda lösning.
Kommittén för Elsa Laula Renberg minne: 2016 samlades fem samer i Sverige med syfte
instifta Elsa Renberg årliga minnesutmärkelse samernas hundraårsjubileum och nationaldag
6 februari 2017 - 2018. Sanktionerade etniska utrensningar under mars månad 2019
lämnade två av fem samiska representanter svensk mark. Kommittén för Elsa Laula Renberg
minne välkomnar Anne Nuorgam från Utsjok i Finland leder mötet FNs permanent forum för
ursprungsfolk 22 april – 3 maj 2019.
Enligt uppdrag Kommittén för Elsa Laula Renberg minne
” Den nation som inte försöker att följa med i utvecklingene går under. Och det är nu en gång
för alla på det sättet att små nationer som vår, ofta får stå tillbaka för andra stora nationer”.

