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STOPP CARL.I HAGEN 
OG FRP'S 

HERREFOLKSTENKNING 
OG SAMEHETS! 

CARL I. HAGEN HAR SAGT: 
- Bort med sametinget 
Det offisie ll e Norge har til dels bedt om unnskyldning for sin 
diskriminering og undertrykking av samene. Dette gjennom 
språkreform, kulturtiltak og vedtak 0111 politiske 
reformer(grunnlovsendring, oppretting av sameting og godkjenning av 
ILO-konvensjon om urfolk). Det er ingen tvil om at tidligere onisiellc 
holdninger var et uttrykk for herrefo lkstenkn ing i forhold til samene, 
både her i landet og i andre land. I dag er vi et stykke på rett vei, så 
LA IKKE CARL I. HAGEN FÅ G.JENNOPPTA GAMLE 
SYNDER! 

CARL I. HAGEN HAR SAGT: 
-Nei til samisk grunnforvaltning og Nei til samisk 
forvaltningsområde 
Under kampen mot utbyggingen av Mauken-13låtind leitet ble det 
hygd sterke allianser mellom bønder, miljøbevegelsen og reineiere . 
Dette er allianser vi trenger i de utallige forsøkene pli li splitte og selle 
folk og grupper opp mot hverandre. 
Tromsø Frp bruker en annen vinkel på sin rasistiske tankegang ved å 
love i partiprogrammet at de skal arbeide for å gjnrc Tromsø kommune 
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til et område(det eneste i Nord-Norge) hvor frilullsilltercsser blir salt 
foran reindrillsinteressene. De vil på denne måten t,{ .. ii·,i samene den 
viktigste tradisjonelle næringsvirksomheten de har. · 
LA IKKE CARL I. HAGEN OG FRP DRIVE MEH SPLITT OG 
HERSK!! 

CARL I. HAGEN HAR SAGT: 
-retten til å lære samisk språk, er et privat anlig~cmlc. 
Siden vikingtiden har høvdinger, seinere danske emhctsmenn, russiske 
tsarutsendinger og svenske skatteoppkrevere, nessckonger,tralrciere 
og internasjonale gruveselskap rana til seg av naturrike.lommene i 
sapmi, sameland. Drivkrana har vært økonomisk , ·inning , lover og 
politikk har vært lagt opp ut i fra det, i tillegg har s\' indel og bedrag 
og i noen tilfeller åpen makt blitt brukt. 
Men hovedsaken har vært å ta fra samene kulturen, spri1kd, identitden 
og trua på seg sjøl. 

CARL I. HAGEN OG FRP'S SANNE ANSIKT: 
Det er i dette svarte selskapet Carl. I Hagen horer hjemme. Det er 
denne herrefolktenkninga som skinner så altfor klart igjennom i hans 
angrep på ofrene for <liskrimineringen og undertrykkingen i 
samespørsmålet så vel som i innvandring og flyktningepolitikk. 
Det er ikke nok å selle skylden for rasistiske utspill på Kleppe og 
I ledstrøm, <lisse rasistiske grunntankene er en sll1r · del av Frp ' s 
politikk. Denne gangen var det partiformannen sjol som utrykte Frp· s 
rasistiske politikk . 

VI HAR ALLE ET ANSVAR FOR Å STOPPE DISSE 
RASISTISKE KREFTENE SOM FRP FREMMER!! 

STEM RV! 
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