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Dette er ei debattbok som er kritisk til den samepolitikken som føres og forfektes av norske myndigheter,
Sametinget, Norske Samers Riksforbund (NSR) og deres støttespillere.
I tillegg inneholder boka en rekke opplysninger og fakta om samer og samepolitiske spørsmål.
I boka «Stortingsliv» skrevet av tidligere stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo, forteller han at når han i
2005 henvendte seg til tidligere statsminister Jens Stoltenberg og fortalte at «finnmarksloven skaper etniske
skillelinjer i Finnmark» så svarte Statsministeren «Forvirr meg ikke med fakta.» og gikk videre.
En del lesere som over flere tiår er blitt påvirket av og trodd på den samepolitisk, motiverte fortellingen eller
det narrativet som den toneangivende samepolitiske bevegelsen møysommelig har bygget opp, vil nok bli
forvirret når de leser boka.
Boka tar et oppgjør med myter og vrangforestillinger, når den blant annet kommer inn på samenes historie,
folkerettsspørsmål som i Norge blir knyttet til samene og hva som er samenes situasjon i Norge i dag. I boka
tar forfatteren også opp prinsipielle, verdipolitiske spørsmål knyttet til den samepolitikken som føres og
forfektes i dag.

Læreren deler elevene i inn grupper og ber dem om å sette seg inn i emnet samisk kultur. Gruppa velger et
tema innenfor emnet som de vil fordype seg i, enten fra. V i samer får hele tida høre at vi har rett på masse
goder som ingen andre i Norge får nyte godt av. Vi lurer ofte på hvor vi skal gå for å cashe inn alle. Likeverd
og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse
opp i det fremtidige Norge. Sámediggi bargá dan ala ahte sápmelaččat galget beassat sihkarastit ja ovddidit
gielaideaset, kultuvrraset ja servodateallimiiddiset.

