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Står Europa for fall – blir vi alle afrikanere igjen?
For cirka 70 millioner år siden strømmet homo sapiens fra det indre Afrika over og rundt Middelhavet og erstattet de menneskene som allerede bodde der. Kan noe lignende skje igjen?
Europa har kun 740 millioner innbyggere og Afrikas befolkning øker fra 1 til 4 milliarder innen 85 år og Afrika
har ingen infrastruktur til å absorbere en slik gigantisk
befolkningsvekst. Ergo vil milliarder av desperate afrikanere flomme over Middelhavet allerede i vår levetid om
ikke Europas innvandrings- og asylpolitikk dramatisk
omlegges til samme restriktive nivå som dagens Japan,
Sør-Korea og resten av Øst-Asia.
Masseinnvandring fra det indre av Afrika kan føre til
utryddelse av det Europa vi kjenner, advarer Ungarns
omstridte statsminister i juli 2015. Han mener den virkelige trusselen mot Europa stammer ikke fra krigssonene, Statsminister Erna Solberg. Foto: Statsministerens kontor.
men fra hjertet av Afrika. Tidligere har de nordafrikanske
landene fungert som en forsvarssone for Europa, ved å absorbere folkemassene fra Afrikas indre, men med oppløsningen av de nordafrikanske statene har denne forsvarslinjen på spektakulært vis rast sammen, og Nord-Afrika er
ikke lenger i stand til å beskytte oss mot en flodbølge av folk.
Hvem skulle trodd:
• Hvem skulle trodd at Europa ville bli ute av stand til å forsvare sine egne grenser, selv mot ubevæpnede flyktninger?
• Hvem skulle trodd at det skulle gå så langt at lederen for en islamsk menighet i Frankrike offentlig skulle foreslå at
den franske staten skulle overlate overflødige kristne kirker til dem fordi det var behov for å omgjøre dem til moskeer?
Bølgen av massemigrasjon vi nå ser, er bare begynnelsen. Det er omtrent 1,1 milliarder mennesker i Afrika i dag.
Over halvparten av dem er under 25 år. Hundrevis av millioner mennesker vil ikke ha noe sted å leve og ikke ha nok
mat og vann og de vil følge i fotsporene til dagens migranter og forlate sine hjemland.
Så det som står på spill i dag er Europa og europeisk livsstil, overlevelsen eller utryddelsen av europeiske verdier og
nasjoner – eller for å være mer presis, en forvandling utover all fatteevne.
Ifølge uttalelser i august 2015 fra den regjerende britiske utenriksministeren så truer den pågående tilstrømningen av
flyktninger fra Afrika, Europas levestandard og sosiale grunnstruktur.
Den britiske utenriksministeren fra det sittende regjeringspartiet Tory, har nå offentlig uttrykt hva mange EU-borgere
lenge har tenkt om den ukontrollerte tilstrømningen av økonomiske flyktninger fra Afrika: Den europeiske union har
ikke plass til millioner av mennesker som er på utkikk etter et nytt liv. Dette kan vi ikke fortsette med. Europa kan
ikke beskytte og opprettholde sin levestandard og sin sosiale struktur, og samtidig absorbere millioner av innvandrere
fra Afrika.
Den ungarske utenriksminister brukte i midten av september 2015 tallet 35 millioner for å vise omfanget av den
folkevandringen som er på vei mot Europa.
For det er ikke snakk om flyktningbølge, det er snakk om folkevandringer og nasjoner i oppbrudd. Det kan pågå i
mange år og involvere millioner av mennesker.
For å belyse at tallet ikke er tatt ut fra lufta, konkretiserte han det ved å nevne land som i dag er herjet av krig og
oppløsning: «Libya, Yemen, Syria, Iraq and Afghanistan are all countries with a huge population and an extremely
unstable situation.»
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Ungarerne har skjønt det
Ungarn er et lite land som har måttet tåle mye kjeft fra EU
sentralt og Vest-Europa, FNs generalsekretær og tallrike
NGO’er. Hvor finner Ungarn styrken fra til å stå imot? Svaret
er: En krystallklar analyse av krisen. Ungarn har skjønt hva
som skal til for at Schengen skal fungere, det har ikke Angela
Merkel.
Første svakhet er Hellas. Hellas er yttergrense, men har ikke
ressursene til å oppfylle ansvaret og rollen. Hverken politisk,
økonomisk, boligmessig, helse, logistisk. Hellas har vært en
åpen dør, og har bare sendt menneskene videre. Ungarn har
forsøkt å fortelle Berlin og Brussel dette lenge. Først nå er
det begynt å sive inn. De Brussel- og Berlin-lojale landene
sier de må vedta kvotefordeling av migrantene for å holde
Schengen flytende. Det er totalt misforstått. Hvis ikke yttergrensene fungerer, vil Schengen kollapse.
Så utrolig det enn høres ut, er det noen som tenker annerledes. Den europeiske venstresiden, kjære venner, ser ikke
immigrasjon som en fare, men som en mulighet. Venstresiden – også i Norge – har alltid sett med mistenksomhet på
nasjoner og nasjonale identiteter. De tror at opptrappingen
av immigrasjon kan svekke, ja utrydde nasjonale grenser og
dermed føre til at venstresidens til nå uoppnåelige mål kan
oppnås.
Oddbjørn Jonstad
Oppegård, 22.9.15

Lokale kontaktpersoner
Nordland: Amund Garfors, tlf. 906 19 206
Møre & Romsdal og Sogn & Fjordane:
Kaspar J. Birkeland, tlf. 402 99 803
Vestfold, Buskerud og Telemark:
Jan Høeg (nestform. og pressetalsm.),
tlf. 33 11 44 95
Østfold: Tor Holst (styremedl.),
tlf. 901 02 910
Oslo og Akershus: Oddbjørn Jonstad,
tlf. 944 20 906
Adresseforandring
Vi registrerer at medlemmer/abonnenter flytter, og
gir ikke alltid melding om adresseforandring. For å få
tak i nye adresser, må vi kontakte Skatt Øst (Sentralt
folkeregister), og det koster penger. Derfor, vær vennlige og gi melding når dere har nye adresser.
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Kontaktperson i
Akershus og Oslo
Oddbjørn Jonstad fra Oppegård har tatt på seg vervet
som kontaktperson i fylkene Akershus og Oslo. Oddbjørn
Jonstad ble født i 1944 og vokste opp på gård i Naustdal i
Sunnfjord. Etter eksamen på Firda Gymnas på Sandane og
avtjent militærtjeneste i Vardø, utdannet han seg som sivilingeniør på NTH i Trondheim. Jonstad har arbeidet i NVE,
Kværner, Aker, OSL, Siemens etc. med alt fra vannkraftverk, kjernekraftverk, kullkraftverk og oljeplattformer til
smelteverk og nødkommunikasjon i Sverige, USA, Mosambik, India og Svalbard. Jonstad har skrevet 8 bøker, er nå
pensjonist, gift med Gunn, har 6 barn og 7 barnebarn. Hans
store hobby er å designe og arbeide med internettsider.
Jonstad kan kontaktes på telefon: 944 20 906
E-post: jonstad@online.no
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Leder...
Nådestøyten for Europa?
Det er 28 år sidan FMI vart stifta av patriotar som ville slå
ring om Norge. Landet var blitt eit attraktivt mål for asylsøkjarar og innvandrarar frå den 3. verda. Etter som åra gjekk
med hets, trakassering og vondskapsfulle løgner frå media
og den «politisk korrekte» eliten mot dei som kunngjorde at
dei ville «bevare Norge norsk», er FMI framleis ein oppegåande organisasjon.
No er situasjonen for fedrelandet verre en nokon gong. Ein
kan spørje seg om kampen for å stogge masseinnvandringa
har vore til inga nytte? Ein kan i alle fall ha godt samvit
mange av dei som har vist «nasjonal holdning» og prøvd å
gjere noko for å hindre invasjonen av fedrelandet. Verre er
det med dei som lener seg godt tilbake i stolen og stemmer
på dei gamle tradisjonelle partia ved val og gjev blaffen i
komande generasjonar nordmenn i framtida – for å ikkje
snakke om verre «svikarar» som ønsker enno meir innvandring av det mest uintegrerbare slaget. Befolkningseksplosjonen, vanstyre, krig og fattigdom, særleg i dei muslimske
landa har sett fart på folkemassane som ønsker seg ei betre framtid i Europa. Ein kan med rette stille spørsmålet:
Er dagens sterke auke i masseinnvandringa der media har
fokusert mest på Syria, nådestøyten for den Europeiske
høgkulturen? I staden for ein kraftig styrking av grensevakthaldet – har dei fleste av Europas regjeringar mist fullstendig hovudet. Velferdsstatane i Europa har utvikla velferdsordningar primært med tanke for eigne innbyggjarar. I mange
av desse landa er velferdsordningane allereie havarerte – der

katalysatoren nettopp skuldast innvandring. Men propagandaen frå dei samkøyrde venstrevridde i media er likevel at
innvandringa vil «berike» oss. Eit lyspunkt i den norske
medie-floraen er Finansavisen som har rekna på kostnadane,
og åtvarer mot økonomisk kollaps.
Noko vi høyrer om nesten til dagleg i media og frå den
politiske «eliten» er gnålet om «vekst og berekraftig utvikling» i bygd og by. Og slik som dei terpar på dette skulle
ein neste tru at «dommedag» står for døra om «veksten»
avtok. No er det nok «veksten» som skuldast innvandringa
som vil vere den kortaste vegen til «dommedag» på våre
breddegrader. Når det gjeld den soleklare samanhengen
mellom folketilvekst og miljøvern – er det stilt frå dei som
påropar seg å vere i brodden for å bevare naturmiljøet. Slike
såkalla miljøvernarar som til dømes Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne er noko av dei verste hyklarar i vår tid!
Om folketalet gjekk noko tilbake hadde det vore ein fordel,
ikkje berre i U-land, men også i I-land for å lette trykket av
beskatninga på naturens ressursar og forureininga av naturmiljøet.
Etnisk samhøyrigheit i dei europeiske nasjonalstatane har
inntil vår tid hatt svært mykje å seie for den sosiale livskvaliteten, her under kjensla av nasjonalt fellesskap, identitet,
tryggleik, solidaritet og samhald i våre land. Vi som vil slå
ring om desse dyrebare verdiane får berre prøve å halde
fram å kjempe for det vi trur på, og meiner er det beste for
vårt folk og land. Og gjere det vi kan for at dei verste landssvikarar i landets tusenårige historie ikkje får dominere arenaen i skrift og tale aleine.
Magnar A. Bakke
Redaksjonsmedarbeidar

Kontaktperson i Møre & Romsdal og Sogn & Fjordane
Kaspar Johan Birkeland fra Ålesund har tatt på seg
vervet som FMIs kontaktperson i fylkene Møre & Romsdal og Sogn & Fjordane. Birkeland er 64 år, og har hatt
forskjellige engasjement og verv i bl.a. Demokratene i
Norge. Ved siste fylkestingsvalg stod han på plass num-

mer to for Demokratene. Birkeland har tidligere vært
selvstendig næringsdrivende som murer og maler.
Birkeland kan kontaktes på telefon: 402 99 803
E-post: kasparjohan@gmail.com
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FMI har ingen ansatte, vi er avhengig av frittstående skribenter som av og til gir uttrykk for
meninger utenfor området masseinnvandring. Vi krever derfor ikke at alle ytringer i medlemsbladet
skal være uttrykk for FMIs holdninger.

Frp valgte feil
Engang hadde vi ikke oljen,
men vi hadde landet vårt!
Jeg tenker mye på det som skjer i Norge og Europa i disse tider. Jeg mener at Frp valgte feil ved å garantere en
borgerlig regjering hvis det ble «borgerlig» flertall. Slik
hadde Frp ingen retrettmulighet. Resultatet i dag er at Frp
må føre en politikk som er bestemt av KrF og Venstre og
som støttes av Høyre.
Frp har en rekke gode statsråder som trolig ikke vil gi
slipp på sine taburetter, det spørs bare hva det koster og
om det blir noen nye taburetter ved neste valg? Jeg håper
at Frp kan gå ut av regjeringen ved høstens budsjettforhandlinger, eller revidert. Det het så vakker at Frp skal
fornye Norge. Ja, det er ingen tvil om at det er «fornyet»
og at det blir stadig mer «fornyet».
Vi levde i lange tider i et land uten olje, i tider med et
fattig land økonomisk, men vi hadde landet vårt, og vi
elsket vårt Norge. Oljerikdommen skulle forandre mye,
og det ble så en så stor rikdom at vi nå er i ferd med å
miste landet vårt. Fedrelandskjærlighet og nasjonalfølelse
er et fy-ord. Da innvandringen skjøt fart på 1970-tallet ble
det innført fri abort der det årlig er blitt fjernet 15 00016 000 barn fra våre slekter, dette sammen med at vi har
blitt verdensmestre i å ta vare på barn rundt om i den vide
verden – og aller helst få dem til Norge! Det er bløffen
om mindreårige asylsøkere, asylbarn og høygravide som
kravler seg til grensen for å føde i Norge eller i Europa. Å
føde i Norge eller Europa er Bingo!

Migranter og såkalte flyktninger flommer over Middelhavet, med europeernes hjelp, og viser oss stolt V-tegnet
som betyr seier. Ja, det ligger vel en sterk symbolikk i
nettopp dette. Det blir som den tidligere presidenten i Algerie skal ha uttalt i FNs Hovedforsamling i 1974: «En
dag vil millioner bryte opp fra de sørlige områder og dra
mot nord. De kommer ikke som venner. De vil trenge seg
inn for å erobre. Våre kvinners livmor vil gi oss seieren.»
Hvorfor viser ikke disse «modige» menneskene V-tegnet
i sine hjemland og mot sine ledere? Europeiske politikere
og regjeringer har heist det hvite flagget som betyr overgivelse. I stedet fører de krig mot de av eget folk som protesterer mot selvutslettelse. Slik har det engang så stolte
europeiske demokratiet «fornyet» seg.
Jeg tror ikke at storparten av disse som nå står fram for å
hjelpe migranter og «flyktninger» tilrette er Europas egne,
men de millioner av fremmede som har kommet seg hit
og som nå utgjør en mektig femtekolonne sammen med
europeiske 68-ere og kyniske profitører og andre svikere.
Muslimske krigere sender sine undersåtter mot Europa i
sin plan om erobring. I dag er det ingen som kan eller vil
forsvare oss slik det var i 1683.
Er det islam sin hevn for nederlaget
den gangen som vi opplever nå?
Norvald Aasen
Kvammen, 8.9.15

Meiningsmåling på Firda.no
Frå «Dagens spørsmål» 7. september 2015 på Firda.no
(resultatet gjengitt i papirutgåva 8. september):
Er du siste året blitt meir innstilt på å hjelpe flyktningar?
• Ja 40 %
• Nei 60 %
Antall røyster: 1206

Frå «Dagens spørsmål» 20. september 2015 på Firda.no
(resultatet gjengitt i papirutgåva 21. september):
Kunne du tenke deg å dra til Hellas for å hjelpe flyktningar?
• Ja 21 %
• Nei 79 %
Antall røyster: 1635

Spør etter «Norge Er Vårt» på biblioteket.
Etterlys «Norge Er Vårt» på ditt lokale bibliotek.
Da bidrar du til å spre våre synspunkter og vårt budskap.
Side 4
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Skal vi lukke opp eller våkne opp?
Siden det kommunistiske Arbeiderpartiet forkynte, på
det norske folks bekostning, å ta i mot 8 000 flyktninger har det bruset opp litt i innvandringsdebatten. Ingen
tør protestere. Derfor har «debatten» blant våre politiske
ledere for det meste handlet om å overby hverandre med
tilrettelegging, innkvartering, boligstandard, integrering, jobbmuligheter og den slags praktiske forhold. EU
åpner grensene og pålegger medlemslandene å ta i mot
stadig flere innvandrere, flyktninger og asylsøkere. EU
er en fiende av frie nasjonalstater. Alle land som vil bli
«medlem» må som kjent gi fra seg sin selvråderett og nasjonale valuta.
Men ingen har ennå berørt kjernen i det fatale hysteriet som utspiller seg rett foran øynene på en måpende
befolkning. Ikke bare den norske, men Vest-Europas,
Skandinavias og de Britiske øyers hvite befolkning,
Europas hvite folkestammer, den germanske familie. Disse
nasjoner som i dag ennå kan betegnes som de vestlige,
hvite, kristne demokratier. At dette «flyktning-hysteriet»
er en krig med etniske våpen mot den germanske familie.
Hvorfor drives de ellers helt hit? Gjennom de mange land
hvor det ikke er noen kriger? Til det kalde nord? Hvorfor
skal de absolutt hit? Og hva, eller hvem har skapt denne
katastrofen og driver dem?
Se bare: Fremmede folkeslag drives mot oss, med kultur
og religion som aldri lar seg «integrere» i vårt, som de
uforstandige lar seg innbille, men tvert i mot vil destabilisere de land de innvandrer til og ved raseblanding og

bastardisering bryte ned homogeniteten i befolkningen.
Les Sal. 83,3. Denne elven av fremmede lar seg ikke
demme opp, som et profetisk innlegg beskriver forleden,
består av folkeslag som aldri har vist seg i stand til å etablere stabile rettssamfunn. Våre feige politikere fører oss
mot etnisk selvmord. De aner det nok, men våger ikke
opplate sin røst. De borgerlige og kristne politikere har
kastet sin nasjonale bevissthet over bord. Hos. 4,6.
Etter at den fiktive jødestaten med det blasfemiske navnet
Israel ble opprettet av deres verdensregjering FN, har
det vært kriger, revolusjoner og borgerkriger i dens omkringliggende land. Nå tappes disse landene for folk som
sendes langt bort til Nordvest-Europa. Dermed kan Israel
med verdens mest avanserte krigsmaskin, betalt av USA
og det kristne Vesten, ekspandere, fordrive befolkningen
og underlegge seg hele landet mellom Eufrat og Tigris. Som Gud lovet Israelsfolket, Sitt utvalgte folk, ikke
jødene. Men jødene bemektiger seg det. Under dekke av
løgnen om at de er Guds utvalgte folk. Og kristenfolket
i sin bastante uforstand tror på, trass i at Bibelen kaller
jødene for Satans synagoge. Se Åp. 2,9. Det norske folk
er et stammefolk, tilhørende de nordiske folkestammer i
Vest-Europa, Skandinavia og Britiske øyer. Vi har likt utseende og felles språk av ulike dialekter. Det hvite folket.
Det sanne Israelsfolket.
Stig Bergmann, Boktrykker
Ørsta, 26.9.15

Somaliere demonstrerte i Oslo
På bakgrunn av en episode på Grønland i Oslo 18. september, der en somalisk negresse var i ferd med å knivstikke et barn og politiet måtte gripe inn, ble det i regi av
Somalisk velferdsforening og Nye Sos Rasisme arrangert
en demonstrasjon mot politivold og såkalt rasisme, fredag 9. oktober.
Under parolene: «Nei til politivold», «Nei til rasistisk
politistat» og «Kamp mot politivold og rasisme», marsjerte cirka 700 demonstranter – i hovedsak somaliere – i
Oslos gater fra Grønland Torg til Stortinget.
En lignende demonstrasjon ble av samme arrangør gjennomført fredag 2. september.
Tidligere informasjonssjef i Høyre, lokalpolitiker og styremedlem i Grønland beboerforening, Pia Prestmo, har reagert kraftig på budskapet som demonstrantene fremmer,
og hevder at Nye Sos Rasisme spiller på motsetninger og
polariserer. Hun sier også at det ikke er rasisme å uskadeliggjøre ei kvinne som prøver å knivstikke et barn.

Kommentar: Slike demonstrasjoner gir en smakebit på
framtidens Norge – hva vi har i vente: med fremmede
etniske folkegrupper som demonstrerer mot samfunnet
de selv har valgt å komme til, tilsynelatende for å få
en tryggere hverdag. Mange husker sikkert demonstrasjonen i Oslo i 1989 mot Salman Rushdie og hans bok
«Sataniske vers», da cirka 3 500 (hovedsakelig) pakistanere marsjerte i takt med krav om at Rushdie måtte
drepes. Opptøyene i Oslo på nyåret i 2009, der konflikten
i Midtøsten for noen dager var flyttet til vår hovedstad.
Med masseinnvandringen følger ikke bare hverdagskriminalitet, fortrengning av norsk kultur og befolkningsutbytte, men også import av konfliktene som
innvandrerne har flyktet fra.
Kilde: Aftenposten (papir s. 2) 12. oktober 2015.
Osloby.no – http://goo.gl/bwO1uY
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Undergang for aftenlandene
Så skal vår generasjon, og den nærmest etterfølgende,
måtte oppleve Europas undergang. Talløse generasjoner,
fra oldtidens grekere i øst til frankerne i vest, til spanjolene i tapper strid for å befri sitt land fra sju hundreårs
maurerstyre, til polske kavalerister som drev tyrkerhæren
vekk fra Wien, Europa måtte alltid kjempe for å overleve.
Særlig ille ble det etter at en pedofil røverhøvding fikk
hallusinasjoner og skapte en «religion» som overgår de
verste ideologier menneskeheten har måttet stå opp i mot
i århundrenes løp.
I dag gir vi opp, gir alt på båten, alt som er skapt av åndelige og materielle verdier i vår verdensdel til mennesker
som ikke noe sted, til noen tid, har maktet å skape levelige
kår for eget folk, i eget land, men trøstet og motivert dem
til aggresjon og drap med løfte om martyrglorie og talløse
jomfruer i det hinsidige.
Vi som har sett forholdene befolkningene i Midtøsten og
Afrika lever under, og hvordan de ter seg i de land de har
infiltrert eller invadert, er fortvilte og fylt av innett harme
mot de av våre ledere som slipper disse menneskene løs
på oss. Det har ikke manglet advarsler, til tross for alle
forsøk på å kneble oss. Trusler har heller ikke vekket våre
ledere av Tornerosesøvnen, ristet dem ut av hypnosen.
Det er årtier siden den algeriske presidenten varslet at de
kommer, som erobrere og røvere, og Frankrikes president
pekte på det soleklare faktum at et land kan reise seg igjen
etter en invasjon med stridsvogner, disse kunne stanses og
drives tilbake, men en invasjon med barnevogner vil bli
varig, evigvarende. I disse dager kommer Houellebecqs
fabelaktig realistiske bok om en høyst påregnelig muslimsk erobring av Frankrike på norsk, jeg har bare lest
den tyske oversettelsen, og den er skremmende. Samtidig
arbeides det for å få en muslimsk ordfører i Oslo, en pakistaner med tjenestetid i islamsk råd, og «folkevalgte» fra
Asia og Afrika er spredt over hele kongeriket.
Flodbølgen som skyller inn over Europa vil, må omskape
vår verdensdel, fra ufullkommenhet til et helvete på jord.
Modellene er tallrike, og elendigheten bunnløs, ulykkeligvis har Europa forbannet seg på at vi skal subsidiere
denne galskapen, i stedet for å la de muslimske landene
drukne i egen dritt. Vi skulle ikke sendt en krone, ikke
en matbit, leger og ingeniører bare for egen regning.
Tyskland går dessverre i brodden for å ødelegge Europa,
kristen- og sosialdemokrater slåss om å åpne grensene,
dørene og skattkistene, tross alarmropene fra forvaltningen, fra skoleverket, helsestellet, næringslivet og politi og
rettsvesen, som gir klart til kjenne at stormfloden fra øst
og sør må føre til sammenbrudd.
Så også her til lands, om enn i mindre målestokk, men
uansett ødeleggende for land og folk. Ett parti advarte ved
kommunevalget: Siv Jensen oppfordret partiets lokalt valgte representanter til IKKE å medvirke i galskapen, og
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partigründer Carl I. Hagen fulgte opp. Klar og uredd tale
midt oppe i det medieskapte hysteriet burde vært belønnet
med tredoblet, firedoblet stemmetall. I stedet ble det tilbakegang, i beste fall status quo. For oss som ser bevaringen av Norge som nordmenns fedreland som hovedsak,
som livssak, ble valgresultatet en skikkelig nesestyver. Er
det virkelig så få som vil verge vårt land? Fra sosialistene hadde vi ikke ventet noe annet, vekkelsesmøtet med
hallelujarop for ti tusen syrere var flaut, pinlig. Vinglevenstre er seg selv lik, men at det andre «mellompartiet»
som hevder å være et folkeparti våger å kalle seg «kristelig» når det med usmakelig utpressing fyller landet med
fremmede er grovt provoserende.
Vi som er gamle nok husker at det skortet mye på forsvarsviljen forrige gang vi ble invadert. Folk sto tafatte og
glodde mens bygd og by ble hærtatt, norske soldater spilte
fotball med inntrengerne i stedet for som finnene å slåss til
døden. Det var resultatet av tiårs nedbrytende agitasjon og
holdningsløs politikk, men ubehaget ved fremmedstyre og
fremmed nærvær skapte en uvilje, etter hvert et hat som
gjenreiste kampånden og motstandsviljen. La oss håpe det
skjer igjen. Moralsk støtte kan vi hente i andre europeiske
land hvor frimodig tale fortsatt er tillatt, og ikke som i
Norge belagt med bøter og straff, i et ynkelig knefall for
fremmedfolket – politimesteren i Larvik i usalig ihukommelse. Vedkommende embedsmann fant det som kjent
passende å ilegge en kjent norskdomsmann en bot på ti
tusen kroner fordi han hadde uttalt mishag over bruken av
hijab. Han var gjerne inspirert av sine kolleger som bøtela
bruk av binders i jakkeslaget forrige gang norsk politi var
løpegutter og håndlangere for inntrengerne.
Bjarne Dahl
Høvik, 26.9.15

Abonner på “Norge Er Vårt”
Du kan abonnere på FMIs medlemsblad “Norge Er
Vårt”, uten å være medlem i organisasjonen. Et abonnement koster kroner 120,- per år inkl. porto og det kommer ut to nummer i året. Bladet sendes i nøytral konvolutt. Betal til FMIs konto: 0530.40.68169.
Merk innbetalingen med “Abonnement”.
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Fra Tyskland

Facebook ønsker å sensurere innvandringskritiske innlegg
Som de øvrige europeere så reagerer tyskerne på den
voldsomme tilstrømningen av asylsøkere, spesielt syrere
som flommer inn i Europa. Tyskland, som er Europas
største økonomi, har tatt imot flest flyktninger. Bare i september har det kommet nærmere 280 000. Mange tyskere
har fått nok, og flere demonstrasjoner har siste tiden blitt
gjennomført, som i den tyske byen Dresden samlet det seg
over 20 000 demonstranter 28. september for å demonstrere mot den svært tyskfiendtlige innvandringspolitikken.
I tillegg så hagler kritikken mot tyske myndigheter på sosiale medier som bl.a. Facebook, noe som har fått forbundskansler Angela Merkel til å reagere. Under toppmøtet for
FNs utviklingsprogram tidligere i høst diskuterte Merkel
med Facebooks grunnlegger Mark Zuckerberg hva som
kunne gjøres for å sensurere innvandringskritiske ytringer
på Facebook.
Merkel skal ha hatt en fortrolig samtale med Zuckerberg
der hun konfronterte ham med alle de innvandringskritiske
ytringene på sosiale medier i kjølvannet av bølgen av
syriske flyktninger som nå strømmer inn i Tyskland. De
to ble avslørt da de trodde en mikrofon var avslått, men i
stedet gikk samtalen for åpen mikrofon. Merkel ønsker å
sensurere den tyske versjonen av Facebook.
Ansetter tidligere Stasi-agent
Den tyske regjering har reagert sterkt på den økende
folkelige motstanden mot masseinnvandringen. For å
følge med og avsløre systemkritikere på internett har
tyske myndigheter ansatt den tidligere østtyske agenten
Anetta Kahane for å lede en gruppe overvåkere. Kahane
jobbet i perioden 1974 til 1982 som informant for den

Angela Merkel.

beryktede østtyske etterretningsorganisasjonen Ministerium für Staatssicherheit (ministeriet for statssikkerhet)
bedre kjent som Stasi. Merkel var selv agent for Stasi.
De som blir funnet skyldige i å snakke negativt om flyktninger kan risikere å få en bot på opptil 5 000 euro (cirka
50 000 norske kroner), eller 120 dager i fengsel.
Kan konfiskere eiendommer
I det redaksjonen er i ferd med å sende artikler til dette
nummer av Norge Er Vårt blir vi tipset om at tyske myndigheter har vedtatt en lov som gir mulighet til å konfiskere private eiendommer for å huse asylsøkere/flyktninger.
Les mer om dette på den svenske nettsiden Avpixlat (kildehenvisningen).
Kilde: Frieord.no – https://goo.gl/WwH8Pt og
Avpixlat.info – http://goo.gl/STUIL6

BOKEN OM MYRDALSAKENE
Boken forteller om maktapparatets forsøk på å ødelegge Folkebevegelsen Mot Innvandring, FMI, ved å
anklage og dømme den tidligere lederen av FMI, Arne Myrdal, for forbrytelser som han ikke hadde begått.
Boken er skrevet av Myrdals forsvarer, Høyesterettsadvokat Erik Gjems-Onstad.

Boken koster kr. 100,- + porto kr. 70,- og kan kjøpes fra
Norvald Aasen, 6983 KVAMMEN. Tlf. 57 73 18 44.

E-post: norvala@frisurf.no
Konto nr.: 3700.08.04763
Eller fra FMI, Postboks 70, 6501 KRISTIANSUND N.
Tlf. 977 06 152.
E-post: nettred@fmi.no
Konto nr.: 0530.40.68169

Boken kan lastes ned i pdf fra FMIs internettside - «For Salg».
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Fra Danmark

Kvinder og flygtninge
Flygtningestrømmen fortsætter, men politikerne synes ikke
at ville vide, at Danmark ikke bliver større. Hvordan skal
vi få råd? Hvor skal vi være? Hvor skal vi gøre af vores affald? Og ikke mindst: Hvad skal kvinderne stille op med de
fremmede, som mener vi ligger på et tag-selv-bord. Når vi
stiller den slags spørgsmål, bliver vi beskyldt for at være
racister, men hvorfor ikke se virkeligheden i øjnene? De
fleste af os vil gerne hjælpe flygtninge, men det lader sig
ikke gøre, når flygtninge kommer i de mængder, som de gør.
Flygtningestrømmen truer først og fremmest kvinderne. Nu
har vi i årtier kæmpet for ligestilling, og kvinder i Nordeuropa er nok de kvinder i verden, der nyder den største frihed og beskyttelse, men i mange lande uden for Europa
regnes kvinder knap for det skidt, man træder på. Hvorfor
skal vi kvinder finde os at blive banket tilbage af fremmede
med et fremmed kvindesyn? Voldtægtsraten er steget markant med indvandringen, og som noget nyt har vi oplevet
gruppevoldtægt, og voldtægtskurven er steget markant siden
firserne iflg. en rapport fra indenrigsministeriet. Hvorfor gør
politikerne ikke noget ved det? Hvorfor vender de det blinde
øje til?

forsøgt at få politikerne i tale og påvise det absurde i at importere fremmede bl.a. på grund af deres hadske kvindesyn
og vi har håbet på, at vi kunne finde en dialog med de ansvarlige. Vi har demonstreret, vi har skrevet avisartikler, og
hvad har det hjulpet? Ingen har lyttet til os. Tværtimod bliver
vi kaldt racister, og det er helt forkert, men kald os bare det,
hvis I så lytter til, hvad vi har at sige. Det er ikke et spørgsmål om holdninger men et spørgsmål om sund fornuft og
viden om indholdet i fremmede kulturer, og vi kvinder vil
ikke modtage mennesker med et hadsk syn på os, og det er
ikke nok med et hadsk syn. Kvinder i fremmede kulturer kan
blive overdænget med syre i ansigtet eller helt lovligt banket
og voldtaget og levende brændt.
Den måde at behandle kvinder
på kommer til at true de nordiske
kvinder, og det er årsagen til, at vi
ikke vil acceptere mennesker med
et sådan kvindesyn her i landet.
Cand.mag. Åse Clausen Bjerg
Danmark, 1.10.15
www.aaseclausenbjerg.dk

Et asylcenter er blevet angrebet, og selv om vi tager afstand
fra vold og hærværk, så tillader vi os at spørge: Hvad havde
man ellers tænkt sig på Christiansborg? Vi har i mange år

Åpent brev: Til Statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg,
Helsedepartementet
Aftenposten 26. august 2015: «Pensjonistforbundet fikk
støtte fra Astrid Nøkleby Heiberg (H), Carl I. Hagen (Frp)
og Frode Kyvåg (Ap) da kampanjen #Slengpåengamling
ble lansert i går. – Hovedsaken er å få til et representativt
demokrati, et folkestyre som betyr at alle deler av folket
kommer til orde, sier Heiberg, som er statssekretær i
Helsedepartementet.»
Dette er velbrukte, tomme valgord for oss «gamlinger»,
statssekretær Heiberg. Dette er utslitte valgord som viser
partipolitikeres misbruk av vårt demokrati. Du vet like
godt som alle oss vanlige gamlinger at partipolitikere
kun husker Folket når de trenger støtte for å fortsette
sin ansvarsløse ego-tripp i maktens boble. Det hele kan
kun bedømmes som en meget uverdig lip-service. Hvert
annet år!
Da du ble statssekretær i Helsedepartementet for 2 år
siden, var vi mange gamlinger som faktisk gledet oss
for at du ville bruke din erfaring, din alder for vårt felles
beste. Jeg skrev følgelig et brev til deg om litt av hva vi
er opptatte av i vår hverdag. I tillegg orienterte jeg litt om
vår sterke bekymring og uro for Norges fremtid med en
folkevandring som dere politikere ikke vil, ikke våger å
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se konsekvensene av. Men det gjør vi vanlige gamlinger.
Sleng oss på for syns skyld nå i valgets ulvetider, men
lytt ikke til vår sterke ansvarsfølelse for Norge og fremtidens generasjoner?
Dessverre for deg og ditt omdømme så besvarte du aldri
mitt brev og våre varsler. Times 30. August 2015: «As
Yogi Berra beautifully said: In theory, there´s no difference between theory and practice. In practice, it is. »
Vi, de helt vanlige gamlinger, har lært verdifull praksis
på vår mangfoldige livsreise. Vi har også lært at i politikernes teori-verden er det store rom for feighet, for enorm
naivitet som grenser til noe så tragisk som dumhet – og
en tragisk mangel på respekt for Folket og for de retningslinjer som demokratiet er bygget på.
Winston Churchills ord om en politikers moralske kompass viser politiker-Norge: «He occasionally stumbled
over the Truth, but hastily picked himself up and hurried
on as if nothing had happened. »
Else Gran
Skarnes 30.8.15
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Flyktningproblemet
FMI vil hjelpe flyktninger i deres nærområder. Det synes
jeg er en moderat og fornuftig løsning, men krigspsykopatene i NATO er ikke interessert i fornuft. Her er et sammendrag av en artikkel som er skrevet av Ante Sarlijo
& Niall Bradey 7. juli 2015 på nettsiden Information
Clearing House.
Planen for NATOs antiterror-operasjon i Libya er klar, de
ønsker å bombe flyktning-terrorister som de selv skapte.
I tilfelle du ikke vet; ISIS jihadister kommer til Europa
og Storbritannia. Forkledd som flyktninger er de fast
besluttet på å begå grusomheter. Det er derfor nødvendig
å bombe de i Afrika slik at vi ikke behøver å bombe de
her. Potensielt kan alle flyktninger være terrorister.
NATO tilbyr en løsning på et problem de selv skapte.
Vil du ikke ha horder av flyktninger skal du ikke bombe
deres hjem. Det er en enkel sannhet som krigspsykopatene gir faen i. Men prisen for å drepe uskyldige mennesker er som Madeleine Albright ville sagt: «Det er
verdt det.» Særlig når du kan kalle flyktninger for terrorister og drepe de også. Og så er det viktig å ha kontroll
med oljen i Midtøsten og holde Russland og Kina borte.
Maktpsykopatene bryr seg ikke om konsekvensene av en
ny intervensjon.
I en rapport fra Guardian heter det: «EU har utarbeidet
planer for militære angrep i Libya for å demme opp tilstrømmingen av innvandrere. Det skal være målrettet mot
menneskehandel-nettverk. Det blir forsøkt å sikre et FN
mandat for væpnet aksjon i Libyas territorialfarvann.»

Bombingen av Libya i 2011 ødela det rikeste og mest
stabile landet i Afrika. Opptil en halv million døde
(ingen gidder å telle). Berettiget under «R2P»- ansvar for
å beskytte. Folket skulle beskyttes fra sin onde diktator,
fikk vi vite. Det var selvfølgelig bare drittprat (bullshit),
men det gjorde ikke noe. For det var visst en edel sak og
folk slukte det. Nå knapt fire år senere vil vestlige ledere
bombe nettopp de som de sa skulle beskyttes den gangen,
for de kan være terrorister.
Den Engelske journalisten Katie Hopkins sammenligner
flyktningene med kakerlakker og vil skyte båtene deres
i senk. «Om det flyter lik og likdeler i sjøen, det gir jeg
faen i», skal hun ha sagt. Hun har fått mye kritikk for sine
horrible uttalelser, men mange er enige.
EU er enig med seg selv om at det kan brukes militærmakt. Handlingen vil bestå av tre hovedfaser; etterretning, inspeksjon og påvisning av smugling og
ødelegging av deres båter. Russland vil nok stemme
imot å gi NATO et FN-mandat, klok av skade, men Jensemann har visstnok fått sin marsjordre.
Kilde:
Informationclearinghouse.info – http://goo.gl/gSs7ZH
Olav Sæther
Kristiansund, 14.7.15

Om grensekryssing…
Hvis man krysser den nordkoreanske grense illegalt, så
får man 12 år i en arbeidsleir.

Hvis man krysser den cubanske grense illegalt, vil du
bli satt i fengsel som politisk fange for å råtne.

Hvis man krysser den iranske grense illegalt, blir man
fengslet på ubestemt tid.

Hvis man krysser den norske grense illegalt, får man
jobb, førerkort, helsetrygdekort, velferd, matkuponger, kredittkort, penger til hus, gratis undervisning,
gratis legehjelp, en lobbyist på Stortinget som koster
millioner av kroner, offentlige papirer blir trykket på
morsmålet, retten til å bære sitt lands flagg når man
går i protesttog fordi man ikke får tilstrekkelig respekt.

Hvis man krysser den afghanske grense illegalt, blir
man skutt.
Hvis man krysser den saudiarabiske grense illegalt,
blir man satt i fengsel.

Har vi forstått situasjonen riktig?
Hvis man krysser den kinesiske grense illegalt, kan det
skje at man aldri blir hørt igjen.
Hvis man krysser den venezuelanske grense illegalt,
vil man bli stemplet som spion, og din skjebne er beseglet (forsvunnet).
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Nelson Mandela – helt eller terrorist?
restert. Under rettssaken innrømmet Nelson Mandela å ha deltatt i 156 voldelige angrep og planlegging
av terroraksjoner. En av disse var plasseringen av en
bombe på togstasjonen i Johannesburg. Men Mandela unnslapp dødsstraff, isteden fikk han livsvarig
fengsel. Mandela skal også ha hatt en finger med i
spillet under terroraksjonen mot uskyldige sivile i
det som ble kalt Church street-bombingen i 1983. 19
personer ble drept og hele 217 ble lemlestet. Mandela
skal ha gitt klarsignal til aksjonen fra fengselscellen
sin.

Nelson Mandela. Foto: Wikimedia Commons.

Mye har vært sagt og skrevet om Nelson Mandela. En
ting man kan være enig om er at det offisielle Norge,
med hele pressekorpset på slep, hyller mannen som
en av de virkelig store heltene i vår tid. Men som
ordtaket heter: «Man skal ikke la sannheten komme
i veien for en god historie.» Det er vel akkurat det
jeg tenker å gjøre med denne artikkelen; la sannheten
ødelegge det glansbildet den norske samfunnseliten
har brukt flere tiår på å bygge opp rundt Mandela.
1943
Historien om det kjente politiske livet til Mandela
startet i stor grad i 1943. Han stiftet da det radikale
kommunistiske forbundet ANCYL (African National
Congress Youth League). Forbundet fungerte som
ungdomsorganisasjonen til ANC. Mandela ble
stadig mer aktiv innen politikken og retorikken hans
ble bare mer og mer ekstrem. Det hele kulminerte i
en massakre i 1960 der radikale demonstranter ble
skutt av politiet.
Fra ord til handling
Massakren ble startskuddet på mange år med grotesk
terror fra den væpnede fløyen i ANC, «Umkhonto
we Sizwe» også kalt MK. Målet for terroren var i
stor grad hvite sivile, men også «forrædere» i egne
rekker. Hvite streikebrytere og antikommunister
ble utsatt for målrettede og dødelige angrep. I 1963
avslørte sikkerhetspolitiet detaljerte planer for et
bombeangrep mot et kjøpesenter fullt av kvinner og
barn. Det forelå også andre planer for groteske terroraksjoner mot sivile og hele ledelsen i ANC ble arSide 10

Necklacing
Også svarte sørafrikanere fikk føle Mandela og ANC
sin vrede. De som sa imot den kommunistiske organisasjonen og deres planer om å styrte den sittende
regjeringen ble utsatt for grusom tortur og drap. En
av metodene til ANC var såkalt «necklacing», hvor
offeret får et bildekk, dynket i bensin, tredd over brystet og armene for så å bli tent på. Ofrene døde svært
sakte og fikk store brannskader under dødskampen.
Nelson Mandelas tidligere kone, Winnie Mandela,
skal blant annet åpenlyst ha støttet denne formen for
avstraffelse for svarte sørafrikanere som ble anklaget for å jobbe for de hvite i landet. Et av de mest
grusomme tilfellene skal være en ung jente ved navn
Maki Skosana som ble brent levende med et bildekk
rundt kroppen. Det skal også ha blitt funnet knuste
glasskår i jentas vagina og en stor stein hadde blitt
kastet på ansiktet hennes etter at hun var død. (I dag
blir denne formen for henrettelse ofte brukt på ulovlige innvandrere fra andre afrikanske land som kommer til Sør-Afrika for å jobbe.)
Sør-Afrika i dag
Etter at det hvite styret ble avskaffet i 1994 og ANC
tok makten ved Mandela, har landet gått fra å være
en av verdens ledende nasjoner innen blant annet
bilindustri og romfartsteknologi til å være et regelrett 3. verdensland. Sør-Afrika var milevis foran sine
afrikanske naboland når det gjaldt alle former for
sivilisasjon. Svarte sørafrikanere hadde den høyeste
utdannelsen, den høyeste levestandarden og den
lengste levealderen av alle de 50 nasjonene på kontinentet. I dag er landet på vei inn i 3. verdensstatus og
har en kriminalitet som er på verdenstoppen i blant
annet voldtekter og drap. Organisasjonen Leger uten
grenser skriver blant annet at de eneste landene som
kan måle seg med den seksuelle volden i Sør-Afrika
er de landene som er i krig. Genocide Watch mener
at det pågår et folkemord på de hvite innbyggerne
som snart er i sin siste fase. Siden Mandela ble valgt
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som Sør-Afrikas første svarte president i 1994, har
over 4 000 hvite gårdeiere (farmere) blitt drept, samt
nærmere 70 000 hvite sørafrikanere er drept andre
steder i landet. Mordene har ofte vært svært brutale
og i mange tilfeller har hele familier blitt torturert,
lemlestet og voldtatt før de svarte gjengene har tatt
livet av dem.
Jacob Zuma
Sør-Afrikas nåværende president Jacob Zuma,
skapte oppsikt i 2012 under en 100-års markering
av det regjerende politiske partiet ANC ved å synge om at «de skulle skyte ned de hvite med maskingevær» foran en jublende og dansende folkemasse.
Den samme kampsangen om å «drepe boere» har
også blitt fremført offentlig av ANCs ungdomsleder
Julius Malema, samt av Nelson Mandela.

Utrygt
Framtiden for de hvite boerne i Sør Afrika er svært
usikker. Mange boere har også falt ned i dyp fattigdom, ettersom den sittende regjeringen har tatt fra
svært mange hvite jobbene deres og gitt de til svarte.
Norsk media og politikere nevner ikke den uholdbare situasjonen til den hvite minoriteten i SørAfrika med et eneste ord. Hadde det vært motsatt, at
svarte ble utsatt for et regelrett folkemord av hvite,
hadde forsidene på VG og Dagbladet ikke bestått av
annet enn grusomme historier fra Sør-Afrika.
Thorgrim Bredesen
Redaktør nettstedet Frieord.no
Røyken, 4.10.15

Lars Gule – ekstremistekspert?
N
Når
raude-journalistane
i media lagar reportasje
oom debatten i høve innvandringa til Norge,
v
nnyttar dei ofte sjølvuutnemnde ekspertar på
««høgreekstremisme» når
ttil dømes FMI (Folkeerørsla Mot Innvanddring) vert omtala. Lars
Gule, Øyvind Strømmen
G
oog Tore Bjørgo har vel
vvore av dei mest brukte
i slike høve. Dei har det
ttil felles at dei meiner
dden største faren for å
Lars Gule.
Foto: Wikimedia Commons.
øydeleggje freden og
fridomen i landet – er
nasjonalistar som oss i FMI som arbeider for å bevare
nasjonalstaten og føre ein svært streng innvandringspolitikk.
Ein av desse som media brukar hyppig som såkalla ekspert
på «høgreekstremisme» og «islamisme» er Lars Gule.
Han vart sjølv arrestert i Libanon i 1977 med spengstoff
og fenghette i bagasjen. Det var hatet mot Israel som var
drivkrafta bak terrorplanen. Grunnleggjande holdningar i
ungdommen er som oftast noko som følgjer ein person
for resten av livet. Så det spørst om ikkje Gule har hatt
mest til felles med radikale ungdommar som i dag reiser
til Syria for å slutte seg til terrororganisasjonen, IS (Den
islamske stat). Han preikar om hatefulle ytringar når vi
uttrykkjer von å berge landet frå ei komande katastrofe,
men det er tydeleg at han sjølv er full av hat mot store

delar av det norske folk.
På den venstreekstreme nettsida vepsen.no hevda han at
det er Frp som har skulda for aukande muslimsk ekstremisme, og i same slengen skuldar han Frp for framveksten av terroristen A. B. Breivik. Storsamfunnet har
ikkje teke godt nok i mot muslimane og forsøkt å inkludere dei, hevdar han. Realiteten er at muslimar flest ikkje
ønsker integrering i vestlege samfunn og inspirasjonen
til terror og vald finn dei i den muslimske læra og Koranen. Gule hevda at Breiviks handlingar sprang ut i frå eit
meiningsfellesskap han deler med mange andre. Dermed
ser han for seg mange fleire potensielle mordarar og
terroristar på høgresida i samfunnet. Det er mest realistisk
å tru at Breiviks handling sprang ut i frå personleg galskap, fram-provosert av styresmaktene sin lemfeldige innvandringspolitikk og media sin einsidige propaganda for
innvandring.
I regi av Oslo fylkeslag av Human-Etisk Forbund har
Gule leia eit nettverk som skal kjempe mot netthat og ekstremisme – sjølvsagt mest retta mot høgresida. Og han har
også leia kurs om korleis ein skal oppføre seg på nettet.
Men han vart sjølv kasta ut av Vårt Lands verdidebatt.no
– nettopp på grunn av dårleg oppførsel. Det er utruleg at
denne mannen har tittel som førsteamanuensis og forskar på Høgskulen i Oslo og Akershus med ekstremisme,
fleirkultur og islam som spesialfelt – og vert nytta nærmast som eit mikrofonstativ i media. Det hadde vore betre
om han miste professortittelen.
Magnar A. Bakke
Eid, 4.10.15
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Et fargerikt fedreland
Mange er opptatt av hva mon nordmenn skal leve av ettersom oljeeventyret tar sin ende. Nå karret vi oss gjennom hverdagen før oljealderen rammet oss, og lokket
fremmede hit for å dele med oss, og heldigvis har vi én
vekstnæring: Godhetsindustrien. Vi kan satse på mottak
av innvandrere og tilrettelegging av tilværelse for «nye
landsmenn» i hopetall, og de mest energiske lederne for
de angivelig humanitære organisasjonene kan finne utløp
for sin energi, og sin én-øyde fanatisme i et utall innvandringslobbyer, som for offentlig regning og med rause
lederlønninger styrer Norge mot sammenbruddet. Norge
forbindes ikke lenger så mye med midnattssol som med
regnbue, og det fenomenet kan observeres dag som natt i
hver by, på hvert tettsted fra landsende til landsende. Det
fargerike fellesskapet er stablet på beina her oppe i steinrøysa, og vi nordmenn må nøye oss med å skjære tenner
og knytte nevene i bukselommene. For å gjør omskapingen ekstra tydelig arrangeres «homoparader», «skeive
dager», under slagordet «gay pride» uten at det helt har
gått opp for allmenheten hva denne stoltheten de bekjenner seg til egentlig bunner i.
Det er ikke bare krig og nød, overbefolkning som snaugnager naturgrunnlaget, og etniske og religiøse motsetninger som driver titalls millioner på vandring nordover, til
land som enn så lenge drives og styres av hvite mennesker. Oppfinnsomheten er også grenseløs, grensesprengende, vi har fått fornøyelsen av å ta imot et voksende antall
afrikanere som oppgir forfølgelse på grunn av homoseksualitet som grunnlag for sine asylsøknader. Aftenposten,
som lenge har kjempet drabelig for de homoseksuelles
krav, viet forleden helg til «hjemme-hos» reportasje om
et par som hadde funnet lykken og hverandre i et idyllisk
rekkehus av alle steder på Dal (ingen forbindelse med undertegnede!). Avisen har vel ikke så mange abonnenter i
Afrika, men skulle billedreportasjen bli kolportert på det
svarte kontinentet, burde vi kunne regne med betydelig
rekruttering til dette spesielle miljøet.

Så er vi noen som er en smule tvilrådige: Er homoseksualiteten så utbredt nettopp i Afrika? Jeg kan ikke
påberope meg egne erfaringer, men spredte inntrykk
fra reiser i Nord- og Syd-, Øst- og Vest-Afrika samt i
land med betydelige afrikanske innslag i befolkningen
gjør meg noe usikker, så mye mer som nettopp FN, av
mange oppfattet som en sammensvergelse av afrikanske,
asiatiske og andre dysfunksjonelle stater med uttalt siktemål å omfordele verdens menneskeskapte ressurser, har
slått fast at befolkningsveksten i Afrika akselererer, og vil
ende med et brak på 4 – fire milliarder. Dagens tall er som
kjent 1 – én milliard, og mye tyder på at godhetsindustrien
har mer enn nok med å mestre et utall kriser etter hvert
som de melder seg med nye krav på europeisk velgjørenhet. Tilbake til de skeive. Jeg var gudbedre aldri noen
Adonis, men tilbudene om seksuelle tjenester var til dels
plagsomt påtrengende. De var i det minste av det naturlige
slaget, og om vi legger størrelsen på ungeflokkene til
grunn tyder alt på at Afrika går naturen sin gang, og at det
helst er økonomien og politikken som går på skeive.
Lovgivere, myndigheter og de brede lag i Afrika avviser kontant homoseksualitet. Det forekommer høyst begripelig at Norge er blitt oppdaget som et lykkeland, både
økonomisk og når det gjelder seksuell løssluppenhet. Vi
får nok vår andel også av denne berikelsen, etter hvert som
det glade budskap blir kjent. Her er blitt mange kulører og
valører i den norske befolkningen, og noen av oss innfødte er blitt usikre på fremtiden. Vil Norge gå under,
med regnbueflagget til topps? Heldigvis forstyrrer ikke
slike tanker våre politikere, og langt mindre pådriverne
for det nye Norge: De tenker nok som en tidligere årgang
fanatiske samfunnsstormere: Revolution for the hell of it!
En liten trøst i all galskapen: De homoseksuelle inntrengerne formerer seg ikke.
Bjarne Dahl
Høvik, 26.9.15

Meningsmåling på Nettavisen.no
Stort flertall av nordmenn er negative til innvandringen.
En avstemning på Nettavisen.no påbegynt 1.10.15 med følgende spørsmål:
Hvordan stiller du deg til innvandring?
• Positivt 2 %
• Negativt 97 %
• Ingen mening 1 %
Antall stemmer per 2.10.15: 51 492
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Hvor lenge skal vi lukke øynene for realiteten?
Når man for tiden ser dette kaoset som utspiller seg på
grensa mellom Hellas og Makedonia og videre på grensa til Serbia, da kan en bli nokså angstfull og kjenne
frykten som siger inn. Disse menneskene sier de vil til
Tyskland, Holland, Sverige, Norge og andre land med
meget gode sosiale ordninger. Men er det noen som tør
tenke hva som også følger med i kjølvannet av dette?
Men det spiller kanskje ikke så stor rolle for våre politikere, at blant disse «migrantene» følger også terrorister og kriminelle?
I den grad vi ikke enda må bekjempe IS også på norsk
jord, er det bare et spørsmål om tid før så er tilfelle.
Vi har allerede tusenvis av IS-sympatisører i Norge og
ytterligere flere tusen er på vei – med norsk transport.
PST forsøker så godt de kan å sortere ut de verste og
mest åpenbare potensielle terroristene, men det nytter
ikke i lengden. Her om dagen kunne vi lese i Jyllandsposten der de antydet at Sverige er på vei mot full
borgerkrig. Noe jeg også har hevdet i årevis, men kun
til spott og spe.
Men borgerkrig er nok litt misvisende. Med borgerkrig
forstår man jo gjerne at et land revner etter mer eller
mindre veldefinerte geografiske skillelinjer. Der de for-

skjellige delene fører en noenlunde regulær krig mot
hverandre. Men slik vil det ikke gå i Vesten. Fordi vi
allerede har sluppet inn millioner av fiender – og disse
er spredt over landene, så vil dette bli en «borgerkrig»
uten frontlinjer, eller kanskje man heller skulle si at
frontlinjene går overalt? Det blir så og si alles kamp
mot alle. I tillegg kommer det forhold at det offisielle
maktapparatet (politi og forsvar) for en stor del vil være
på parti med muslimene. For ingen steder er kravet
til politisk korrekthet større enn i politi og forsvaret,
særlig på ledernivå.
Dermed forvitrer og forsvinner lojaliteten til landet og
folket også på norsk side. Alt vil snevres inn til å ta
vare bare på seg selv og sine nærmeste. Det blir på en
måte «every man for himself». Når man da står overfor
en fiende som foruten muslimsk milits også i stor grad
omfatter vårt eget forsvar og vårt eget politi, da sier det
seg selv hvordan dette vil ende.
Ingen tvil om at vi går
stygge tider i møte!
Amund Garfors
Narvik, 25.8.15

Innvandrerbarn snart i
flertall ved skolene i Oslo – del 2
I forrige nummer av Norge Er Vårt (nr. 1-15) skrev
vi om innvandrerbarn som snart er i flertall ved
grunnskolene i Oslo. Kilden, en artikkel på TV2.no,
illustrerer utviklingen i form av en grafisk oversikt
der man klikker seg inn på hver enkelt skole for å
få frem prosentandelen fremmedspråklige barn.
Å systematisere tallene har vært et møysommelig
arbeid. Vi presenterer her en utvidet oversikt.

(korrigering fra 10), 18 skoler mellom 60 og 70 prosent
fremmedelever (korrigering fra 11). 10 skoler mellom
50 og 60 prosent fremmedelever. 9 skoler mellom 40
og 50 prosent fremmedelever. 12 skoler mellom 30 og
40 prosent fremmedelever. 11 skoler mellom 20 og 30
prosent fremmedelever. 28 skoler mellom 10 og 20
prosent fremmedelever. De resterende skoler har under
10 prosent med fremmedelever.

Nesten 24 000 elever av de litt over 59 000 elevene
i grunnskolene i Oslo har såkalt minoritetsspråklig
bakgrunn. Dvs. de prater et annet språk enn norsk og
samisk. Andelen fremmedelever var høyest i skoleåret
2012/2013 med 40,7 prosent, mens i skoleåret
2007/2008 var andelen 40 prosent. Nå ligger prosentfordelingen på 40,2.

I 1992 hadde St. Svithuns skole 22 % fremmedelever.
Dette i følge heftet til prost Olaf B. Dal: «Islam og
det norske samfunn». Hvor mange skoler utenom St.
Svithuns som event. hadde høy andel fremmedelever
på den tiden, er vi usikre på. Send gjerne tips til redaksjonen.

7 grunnskoler i Oslo kommune har over 90 prosent
fremmedelever. F.eks. Gran og Mortensrud har under 5
prosent etnisk norske. I tillegg har 8 grunnskoler mellom 80 og 90 prosent fremmedelever (korrigering fra
9), 12 skoler mellom 70 og 80 prosent fremmedelever

Redaksjonen tar forbehold om eventuelle feil, men
kilden er oversiktlig hvis noen ønsker å kontrollere
tallene.
Kilde: TV2.no – http://goo.gl/BhXptJ
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FMIs kontakt med Danmark
Nestformann og pressetalsmann Jan Høeg har opprettholdt forbindelsen med våre danske meningsfeller og representert FMI ved årets samling ved
Mosbjerg Folkefest i Mossø vest for Skanderborg i
Midtjylland.
På FMI sitt landsmøte på Beitostølen i høst informerte
Jan Høeg om sommerens møte 4. juli ved Mosbjerg
i Midtjylland, der han holdt tale og informerte danskene om forholdene hjemme i Norge. Høeg fikk der
også gleden av å hilse på Peder «Fjordman» Nøstvold
Jensen. Høeg ga også delegatene et historisk tilbakeblikk om sine reiser og foredrag arrangert av Den
Danske Forening. Den Danske Forening ble i likhet
med FMI startet i 1987, organisasjonens blad heter
Danskeren. Et tidsskrift av svært høy kvalitet.
Høeg har talt i 7 til 8 danske byer om masseinnvandringen til Europa og Norden og følgene av vår tids
folkevandring. Han fortalte om ett av møtene som ble
holdt utendørs og der det lokale danske Politiet sikret
retten til politiske ytringer på en svært effektiv måte.
Dette er jo gledelig når det skjer, men i FMI har vi ikke
alltid vært vant til at Politiet har sikret vår rett som
politisk opposisjonelle til frie ytringer. Dette tror vi
også kan skyldes ordre fra høyere politisk hold. Høeg
fortalte også om de som kalles Jerntantene. Dette er
en gruppe kvinner som er aktive i motstandsarbeidet
og som driver som aktivister og ellers tilrettelegging av
møter og bevertning. Noe å ta etter for norske kvinner
som er opptatt av motstand mot fremmedgjøringen og
avhendingen av fedrelandet. Og disse finnes!

Jan Høeg taler ved Mosbjerg Folkefest.

Høeg viste til gode galluptall for motstandspartier
i Norden, og han mente at motstanden også vil øke i
Norge. Han mente at asylsøkere/flyktninger/syrere
med god utdannelse som kom til Norge ville vært en
etterlengtet arbeidskraft og ressurs i flyktningeleirene i
konfliktområdenes naboland, og inne i krigsområdene.
Det er egentlig umoralsk og kynisk når hjemlige asylinteresser snakker om at migranter og asylsøkere er en
stor ressurs for Europa og Norge. Når disse ressursene
er skrikende mangel på der asylanter og migranter
kommer fra.
Høeg fortalte at møtet i Danmark i 2015 var det største
han hadde opplevd på sine reiser der.
Hør Høegs tale på Youtube her: https://goo.gl/0LL42J

Islamiseringen av Norge
Her finnes noen forvirrede sjeler i vårt land
som påstår at det IKKE pågår en islamisering
av Norge. Et medlem i Oslo sendte redaksjonen
av Norge Er Vårt følgende tilstandsrapport fra
hovedstaden, noe som bekrefter det som oppegående nordmenn og FMI forutså for snart tretti
år siden:

Delbydelen som vedkommende bor i har en andel med ikke-vestlige innvandrere på over 63 %.
Stovner videregående skole har en prosentandel
med fremmedelever på 90 %.
Kilde: Oslo kommune. Dagens næringsliv
papirutgaven 21. august 2015 og
Dn.no – http://goo.gl/q0CU3T

«Jeg deltok på foreldremøte i regi av Stovner videregående skole i dag (1/9), og i kantinen der serverer
de nesten bare halalmat. Det er halalmerker på alle
menyer til og med rettene som inkluderer skinke(!).
Dette var det flere foreldre som reagerte svært negativt på, også de med utenlandsk bakgrunn. Særdeles
ekskluderende overfor den etniske norske minoritet
og andre ikke-muslimske elever på skolen.»
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Utdrag fra aviser
VG 14.9.15: «Hjerterom og medfølelse i spontane
facebookgrupper og lokale plastpose-aksjoner krever
ikke all verdens offer. Verre kan det bli med hjerterommet hvis integrering av flyktninger betyr at min
gamle mor ikke får sykehjemsplass.» Eva Grinde,
kommentator om de reelle dilemmaene i flyktningpolitikken.
Aftenposten 19.9.15: «Folkevandring: Medie-Norge
har bestemt seg. Vi skal serveres et enøyd og falskt
bilde av hva som skjer på Europas grenseoverganger.
Mediene viser oss kontinuerlig opinionsformede
bilder av barn som ankommer Europa fra dysfunksjonelle stater. Nå forteller UNHCR hvem som kom
over Middelhavet første halvår: Majoriteten er muslimske menn (83 prosent, fleste i aldersgruppen
18-35). Hvor er bildene i mediene av disse unge
mennene? – Majoriteten som kommer over Middelhavet er ikke flyktninger, sier også det danske Røde
Kors. Migrasjonen vi ser skyldes ikke fattigdom.
De fattige har ikke råd til å reise. Med økende velstand i Afrika og Asia vil flere ha råd til å utvandre
til Europa, viser migrasjonstall fra Verdensbanken.
– Konsekvensanalyser verdimessig og økonomisk av
folkevandringen som politisk ledelse tillater, er helt
fraværende. Hvor Norge og Europa kan befinne seg
om kun fem år, er en tanke jeg vil anta plager godhetsregimet, anført av Jonas Gahr Støre (Ap), Knut
Arild Hareide (KrF) og Trine Skei Grande (V). Kan
de redegjøre for prosjektet sitt? Kan de forklare oss
hvorfor dette til slutt skal gå bra?»
Aftenposten 25.8.15: «Aftenpostens kommentator
Inger Anne Olsen forsøker å bagatellisere konsekvensene av å ta imot 8 000 flyktninger til Norge.
Det siste vi trenger er enda flere forsøk på å forvirre
og tåkelegge den viktige innvandringsdebatten. –
Jeg har tidligere vist til at SSB-tall viser at 8 000
syrere vil koste Norge 95,2 milliarder kroner dersom
vi legger til grunn UDIs anslag for familiegjenforening. Dette tilsvarer i underkant av tre årlige bistandsbudsjetter eller 33 067 kroner for hver eneste norske
skattebetaler.» Per Sandberg, stortingsrepresentant
for Fremskrittspartiet.
VG 1.8.15: «Kriminelle gjenger i Nord-Afrika
og Midtøsten smugler mennesker i stor stil til
Europa. Europa står åpenbart handlingslammet overfor folkevandringen fra vanstyrte land i Midtøsten og
Afrika. Det ser ut til bare å fortsette til det er like
elendig her som der de kommer fra. Vi burde lære
av Fridtjof Nansen. Han hjalp millioner etter Første

verdenskrig, i hjemlandet eller i nærområdet. – Vår
generasjon arvet historiens herligste sivilisasjon,
men sitter tafatt og ser på at den blir overrent og
ødelagt. Våre etterkommere vil dømme oss hardt.»
Aftenposten 19.9.15: «Det er ikke lenger utenkelig at
EU går opp i limingen: Tyskland, Østerrike, Ungarn,
Slovenia, Slovakia, Italia, Danmark – listen over
land bare fortsetter. De har tilsidesatt det grenseløse
Europa som Schengen-samarbeidet skaper og styrer
sin egen grensekontroll. Kapasiteten i de sørøstlige
europeiske landene er sprengt.
Aftenposten 9.9.15: «10-åringer kommer alene til
Norge for å søke asyl. Aldri før har det kommet så
mange enslige, mindreårige asylsøkere til Norge som
i år. Svært mange av dem er så unge at de må tas vare
på av barnevernet, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Rundt 90 prosent av disse får opphold og
skal bosettes i kommunene. Vi har en situasjon som
hverken kommuner eller bosettingsmyndighetene
har dimensjonert for. Vi jobber på spreng for å få til
vedtak i kommunene sier, regionaldirektør Ingrid
Pelin Berg.» Foreldrenes kyniske og groteske misbruk av egne barn øker katastrofalt takket være onde
politikeres hjelp til å gi garantert opphold og familiegjenforening. Slavehandel bør stoppes!»
Aftenposten 11.9.15: «Jeg er bekymret over at
pasienter ikke får dekket de mest grunnleggende
behov. Slik kommenterer forbundsleder Eli By i
Sykepleierforbundet, undersøkelsen som avdekker
at nesten 9 av 10 sykepleiere mener det er for liten
tid til hver bruker på deres arbeidsplass. – Unødvendig mange eldre bruker bleier. Unødvendig
mange får beroligende. Rekker ikke å ta sykehjemsbeboere ut. Mang eldre blir lagt til sengs for tidlig på
kvelden. Brukere av hjemmetjenestene må forholde
seg til mange ulike ansatte.»
VG 25.6.15: «På tre år har ledigheten blant nordmenn i femtiåra økt med 34 prosent. – Vi har to
friske bein og armer, men får ikke jobb, sier Kåre
Hansen (59).»
Samlet og nedskrevet av:
Else Gran, Skarnes
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Landsmøte i FMI
Folkebevegelsen Mot Innvandring holdt sitt landsmøte
på Beitostølen lørdag 12.9.15, og ble åpnet av formannen, Bjørnar Røyset. Utsendinger fra tre fylker deltok.
Formannen ble valgt til møteleder og referent. Til å
undertegne referatet ble valgt formannen og Kaspar J.
Birkeland.
Innkalling til landsmøtet ble sendt per e-post 18.4.15
og som eget vedlegg til medlemsbladet ”Norge Er
Vårt” 29.6.15. Møtelederen gikk gjennom saklista
som var blitt delt ut til deltakerne, og der fremkom
ingen merknader til denne eller innkallingen. Møtet ble
erklært for lovlig satt.
Møtelederen la deretter frem styrets årsberetning. På
grunn av avstanden var kontakten fra dag til dag blitt
opprettholdt over telefon og per e-post, med bare ett
ordinært styremøte. Kontakten med medlemmene og
FMIs kontaktpersoner var blitt opprettholdt med telefon, hjemmesiden, e-postutsendelser, medlemsbladet
”Norge Er Vårt” og med flygeblad og annet materiell
som var blitt utsendt for distribusjon til aktivistene. I
tillegg kommer ukentlige e-postsendinger til landets
aviser, de politiske parti, departementene, landets
biskoper m.fl.
FMIs uttalelse vedr. mottak av flere bekvemmelighetsflyktninger til Askvoll kommune i Sogn & Fjordane,
var blitt ført i pennen av Norvald Aasen og innsendt
til vedkommende kommunestyrepolitikere, ordfører og
media. FMIs protest mot asylmottak og moské i Alta
var blitt gjennomført av lokale aktivister og betydelige
mengder flygeblad var blitt utdelt i områdene Midtbakken og Bossekop.

Nestformann Jan Høeg har opprettholdt forbindelsen
med våre danske meningsfeller og representert FMI
ved årets samling ved Mosbjerg Folkefest i Mossø vest
for Skanderborg i Midtjylland.
Utsending av flygeblad, klistremerker og plakater til
aktivistene har vært betydelig, men noe lavere aktivitet enn foregående år. Årsberetningen ble tatt til etterretning og vedlagt protokollen.
Deretter ble regnskapet gjennomgått. Det hadde et
tilfredsstillende resultat og en forsvarlig likviditet.
Møtelederen redegjorde for noen detaljer, og regnskapet ble godkjent og styret meddelt ansvarsfrihet.
Under punktet ”Diverse” holdt noen av delegatene innlegg, og det ble en grundig meningsutveksling om
rikets tilstand og strategien fremover. Det ble også diskutert om hvorvidt landsmøtet bør flyttes for å trekke
flere deltagere.
Landsstyret blir som før: Formann Bjørnar Røyset,
Kristiansund, nestformann og pressetalsmann Jan
Høeg, Larvik og styremedlem Tor Holst, Sarpsborg.
Bjarne Dahl fortsetter som revisor. Til slutt takket
møtelederen for oppmøtet og ønsket delegatene
velkommen til middag om kvelden.
Beitostølen, 12.9.15
Bjørnar Røyset
Kaspar J. Birkeland
Formann
Medlem

Soliver Forlag AS
har flere bøker som omhandler innvandring og islamisering av Norge f.eks:
Norsk Innvandringsleksikon (Definerer begreper og personer i innvandringsdebatten.)
Norsk Innvandringshistorie – dag for dag (Gir en historisk fremstilling av innvandringen til landet.)
Fra Nabokjerringas notisbok (Gir en oversikt over personer i landet som i media promoterer innvandring til og islamisering av landet.)

Ytterligere informasjon og priser finner du på
www.boklaget.no
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Norges handelspartner Saudi-Arabia
halshogger som aldri før – inkludert kristne konvertitter
Artikkelen som er oversatt av FMI, er hentet fra nettavisen «This is England»,
forfattet av Jordan Stevenson og datert 4. august 2015.

Nok en person er blitt halshogd i Saudi-Arabia,
hvilket bringer antall henrettelser i kongedømmet
opp i 110. Dette er per 4. august 2015 og er allerede
en økning med 26 prosent sammenlignet med hele
fjoråret.
I følge en uttalelse fra Innenriksdepartementet ble
Mugrib al-Thanyan henrettet etter å ha blitt funnet
skyldig og dømt til døden for å ha skutt og drept en
landsmann som følge av en intern uoverensstemmelse.
Mannen ble dømt etter landets strenge versjon av
Sharialoven, der kriminelle handlinger som mord,
voldtekt, væpnet ran og narkotikahandel straffes
med døden til følge. Den samme straffen gjelder
imidlertid også ved konvertering til kristendom
eller blasfemi mot islam. Offentlige henrettelser blir
som oftest utført ved halshogging, men korsfesting
blir også noen ganger benyttet.
Han er den 110. personen som blir henrettet i landet
i år, hvilket innebærer en stor økning i fullbyrdede
dødsdommer. I 2014 ble 87 mennesker henrettet.
Antall henrettelser i 2015 nærmer seg kongedømmets årsrekord på 192, et tall som ble dokumentert
av Amnesty International i 1995. Sistnevnte organisasjon har vært sterkt kritisk til Saudi-Arabias forhold
til menneskerettighetene, og sier at landet «ligger
langt bak» den globale normen.

De raske henrettelsene i Saudi-Arabia ble vurdert
som «veldig urovekkende» av en spesial-rapportør
fra FN.
Christof Heyns, som inngir årlige rapporter til FNs
menneskerettighetsråd og generalforsamling, uttalte
til AFP den 27. mai: «Dersom henrettelsene fortsetter i denne farten vil antall henrettelser mer enn dobles sammenlignet med fjoråret.»
I kjølvannet av denne henrettelsesbølgen under den
nye kongen Salmans styre, annonserte Saudi-Arabia
i mai at de ønsket å ansette 8 nye bødler.
Jobbeskrivelsen, publisert på internett, nevnte at
ingen spesielle forkunnskaper var nødvendige.
Nyhetsbyrået Reuters rapporterte at bødlenes oppgave var å halshogge dødsdømte kriminelle offentlig og å utføre amputasjoner på de som var dømt for
mindre forseelser.
I jobbannonsen het det videre at bødlene ville bli å
anse som «religiøse funksjonærer», siden de skulle
tjene religiøse rettsinstanser, og ville derfor inngå i
de lavere lønnstrinn innen statsregulativet.
Hva har dette å gjøre med England? Vel, bortsett
fra å være den største støttespiller av islamsk terror i
Syria og rundt om i verden, sponser den hardkokte Wahhabi-staten Saudi-Arabia flere moskeer og religiøse
skoler i Storbritannia enn noen annen muslimsk stat.

Samhandelen mellom Norge og Saudi-Arabia var på NOK 930 millioner i 2014.
Norsk eksport til Saudi-Arabia utgjorde mesteparten av totalen.
Jotun (4 fabrikker), Kongsberg Communications, Norconsult og Aker Solutions har alle virksomheter
i landet.
Det er inngått en frihandelsavtale – ikke mellom Saudi-Arabia og Norge – men mellom GCC (der Saudi
Arabia er medlem) og EFTA. Den trådte formelt i kraft per 1.7.14 og er i ferd med å implementeres.
Kilde:
Seniorrådgiver Oddbjørn Lyngroth i Utenriksdepartementet (etter forespørsel fra FMI).
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Hvorfor? Fordi Saudi-Arabia støtter Det Muslimske Brorskapets langsiktige plan om å erobre Storbritannia og Vest-Europa for islam. Da vil i så tilfelle
disse henrettelsene ikke kun foregå på «Chop Chop
Square» i Riyadh, men også på Trafalger Square i
London.

Svaret fra Seniorrådgiver Oddbjørn Lyngroth i
Utenriksdepartementet: Norge er dypt bekymret
over menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia.
Landets lovverk, straffesystem og rettspraksis er på
mange områder i strid med grunnleggende menneskerettigheter, slik vi oppfatter dem.

Kilde: Thisisengland.org.uk – http://goo.gl/fexSyy
I den opprinnelige artikkelen viser også et kvinnelig
offer som roper ut sin uskyld, før hun halshogges:
https://goo.gl/h5yoAV

Norge har gjort sine synspunkter kjent for saudiske
myndigheter ved en lang rekke anledninger, gjennom
henvendelser i Riyadh, innlegg i FNs menneskerettighetsråd i Genève, offentlige uttalelser og møter
med den saudiske ambassadøren til Norge.

På bakgrunn av svaret fra Utenriksdepartementet sendte FMI et oppfølgerspørsmål:
Hva er departementets (Norges offisielle) holdning til at Norge samhandler med Saudi-Arabia, et
land som praktiserer GROVE brudd på Menneskerettighetene?

Tiltak for å begrense samhandelen med land må
være hjemlet i vedtak i FNs Sikkerhetsråd. Dette er
ikke tilfelle for Saudi-Arabia. Fra norsk side anser
vi ikke at ensidige nasjonale handelsrestriksjoner
vil ha noen virkning på situasjonen for menneskerettigheter i Saudi-Arabia.

Når skal Forsvaret gjøre jobben sin?
Det er frustrerende å måtte gjenta noe gang på gang, men
sånn som Europas ubrukelige politikere oppfører seg,
så har man ikke noe valg. Man må gjenta kritikken til
alvoret går opp for dem. Det som nå skal gjentas, er det
faktum at europeiske politikere står og ser på at ikkeeuropeere invaderer Europa, uten at det får konsekvenser
for invasjonsstyrkene. For i dag (3.10.15) kan vi lese om
mer enn 100 såkalte flyktninger som i natt stormet inn
i terminalen til Eurotunnelen på fransk side, i det som
beskrives som en organisert aksjon for å komme seg fra
Frankrike til Storbritannia. Med andre ord et forsøk på
å invadere Storbritannia, for dette gikk ikke fredelig for
seg. Eurotunnelens ansatte ble slått ned eller kastet stein
på. Den puslete reaksjonen til Storbritannia var å samarbeide med fransk politi for å rydde tunnelen. De som
normalt skulle kunne kjørt gjennom tunnelen på lovlig
vis, måtte over på ferger.

Frankrike om at dersom ikke Frankrike fjerner dette ikkeeuropeiske brohodet ved Eurotunnelens franske side,
bestående av 5000 ikke-europeere, så vil Storbritannia
måtte sette sine militære styrker inn for å fjerne dette. Da
vil vi kunne få et særdeles betent forhold mellom Frankrike og Storbritannia.

I 1940 sto ikke Winston Churchill med lua i hånda da
fienden angrep. Han sørget for at Storbritannia slo tilbake. Det er provoserende å se hvor lite ryggrad dagens
britiske regjering har når det gjelder å slå tilbake et
invasjonsforsøk. Storbritannia må gi klar beskjed til

Alf Tore Aronsen
Redaktør nettavisen Republikken
http://repnor.com/hjem/
Tromsø, 3.10.15

Dersom ikke Europas politikere tar tak i denne invasjonen
og viser seg som ansvarlige mennesker, så vil vi se stadig
flere aksjoner som det vi så i Finland forrige lørdag, og
som vi vil se i Sverige i dag, og som det også diskuteres å
gjøre på norske grensestasjoner. Med andre ord: En mild
form for borgervern, som selvfølgelig kan utvikle seg til
en hardere form. Men dette skal selvfølgelig ikke være
nødvendig. Det er en grunn til at landene har et forsvar.
Forsvaret skal beskytte grensene mot en fremmed invasjon, så når skal Forsvaret gjøre jobben sin?

Takk for alle økonomiske bidrag!
Landsstyret takker alle som gjennom siste år har vært bidragsytere.
Da FMI ikke mottar offentlig økonomisk støtte, noe som våre
politiske motstandere gjør, er hver krone gull verdt.
Uten bidrag utover ordinær kontingent/abonnement,
er ikke FMI i stand til å gjøre jobben som blir gjort i dag.
Side 18
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Migrasjon som våpen – fremprovoserte
strømmer av flyktninger
Er dagens flyktningsituasjon en bevisst politisk handling som er satt i gang av større krefter? Den tyske
journalist og forfatter Udo Ulfkotte går grundig
igjennom denne påstanden.
Det er et faktum at politikere og media ikke informerer oss sannferdig. Jeg har forklart grunnene for dette i
detalj i min bestselger «Kjøpte journalister».
Dette gjelder ikke bare flyktning-saken, men her blir det
særlig tydelig. For det er innlysende at flyktningstrømmen skapes og misbrukes som geostrategiske våpen av
de store aktører.
Asylindustrien
Her følger et utdrag av min nye fagbok: «Asylindustrien»: Mange politikere og journalister hevder nå at
omfanget av tilstrømningen av asylsøkere ikke var mulig
å forutse. Men mange av disse flyktningproblemene ble
skapt bevisst. Og nå settes de inn som geostrategiske
våpen. Nei, dette er absolutt ikke en «konspirasjonsteori». Allerede i 2011 informerte Frankfurter Allgemeine Zeitung om at migrasjonsstrømmer var et nytt
«super-våpen». Også New York Times beskriver i detalj
hvordan flyktningene kan misbrukes som geostrategiske
våpen. FN har likeledes utarbeidet rapporter om emnet.
Kosovo-krigen
Etter den Andre verdenskrigen var Kosovo-krigen i
1998 det første tilfelle hvor flyktningstrømmer bevisst
ble skapt og styrt. Den som benekter dette lever i en
interessant variant av virkeligheten. Flere og flere mennesker lukker øynene og lever i en illusorisk verden
som er gitt til oss av politikere og mainstream media.
De klarer ikke lenger å ta det inn over seg. Når IS åpent
truer med å sende en halv million «flyktninger» til
Europa «for å destabilisere Europa psykisk», da lukker
vi bare øynene og lager en «Velkomstkultur». For 20 år
siden kunne Der Spiegel fortelle om hvordan flyktninger
bruktes som våpen – fra Cuba med kurs mot USA. I dag
er ordet «migrasjonsvåpen» et tabuord i Tyskland. Vi
lever nå i den illusjonen at det ikke lenger finnes
«migrasjonsvåpen». Politikken umyndiggjør oss; vi
oppfører oss som små barn som holder hendene foran
øynene og tror at vi ikke lenger kan sees.
Hellas-Tyrkia
I 2015 ble det mulig å forstå, også for ikke-profesjonelle: Det kom titusener syriske, irakiske og afghanske flyktninger til den greske øya Kos i løpet av et par
dager. Bare noen få kilometer skiller Kos fra det tyrkiske
fastlandet. En ting var klart: Tyrkia ønsket å destabilisere det forhatte nabolandet Hellas og samtidig bli kvitt

de syriske, irakiske og afghanske flyktningene. Tyrkia
ønsker å destabilisere og islamisere Europa ved hjelp
av endeløse flyktningstrømmer. Nei, det er ikke mine
ord. Dette forteller den tidligere leder av det tyske
nyhetsmagasinet Cicero, som ikke kan mistenkes for å
spre konspirasjonsteorier. Tyrkia tar målrettet «migrasjonsvåpenet» i bruk. Uten Tyrkias medvirke ville for
eksempel den humanitær katastrofen på den greske øya
Kos ikke ha vært mulig. Tyrkia oppfordret flyktningene
til å flytte til Hellas.
Truet Tyskland
Athen hadde på dette tidspunkt allerede rundt 1,5 millioner flyktninger og truet i månedsvis åpent med å sende
dem til Tyskland. Om forsvarsministeren i Athen skrev
f.eks. Berliner Tagesspiegel 2015: «Panos Kammenos
truer Tyskland med illegale flyktninger». Dette refererer
til «migrasjonsvåpenet». Hellas brukte altså migrasjonsvåpenet til økonomisk utpressing. Det minnes om
at Athen trengte i disse månedene stadig nye milliardtilskudd. Og Tyskland (hovedbidragsyteren) var ikke villig til å betale lenger. Trusselen med migrasjonsvåpenet
virket. I august 2015 fikk Athen ytterligere 86 milliarder
Euro. Ikke nok med det: Tyskland lovet også grekerne
fremover å ta imot en del av asylsøkerne, som ramlet
inn i Athen. Det er altså mulig å presse våre politikere.
Bare vi innbyggere ikke får det med oss. Vi blir avledet
med en «velkomstkultur». Et annet eksempel fra disse
dagene i august 2015: Mange europeiske land stengte
grensene sine, fordi Tyskland skulle fylles med immigranter. Tyskland skal bli flyktninghjem for Europa.
Storbritannia
Britene, som de siste årene har bombet landene fra Irak
over Syria til Libya og smadret folks liv og fremtid, tettet
igjen grensene sine. Personer uten rett til innreise var
uønsket. London opprettet høye gjerder ved Eurotunnelen. Flyktningene, skapt av engelske kriger i Midtøsten,
var ikke britenes problem. USA, som hadde startet og
nøret opp under kriger og borgerkriger fra Afghanistan
til Libya, forholdt seg likegyldig – flyktningene var ikke
deres problem.
Frankrike
Man gav heller tyskerne gode råd om hvordan de kunne
huse enda flere flyktninger fra disse landene. Ikke ulikt
den franske. Franske interesser, som tidligere «forsvarte»
den franske fremmedlegion i Afrika, deltok i operasjoner i de tidligere franske kolonier og innflytelsessfærer.
Frankrike lot ganske enkelt flyktninger som ønsket seg
til Italia, ikke komme i land. Frankrike anbringer nå
flyktninger i interneringsleirer. Frankrike ønsket ingen
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flyktninger. Frankrike har ingen «velkomstkultur» for
«migrasjonsvåpenet». I hele Øst-Europa var tonen den
samme: «Flyktninger? Ikke hos oss!» Polen, Tsjekkia,
Bulgaria – alle krevde i kor at Tyskland skulle ta sitt
«historiske ansvar». EU, som angivelig ble grunnlagt for
å dele oppgaver og behov, rettet «migrasjonsvåpenet»
særlig mot Tyskland. Også Østerrike satte grenser for
flyktningstrømmen som forsvar mot «migrasjonsvåpenet». Danskene har likeledes strammet inn. I stedet for
europeisk solidaritet, var det en kollektiv svikt. Det kom
ikke overraskende. Det var planlagt slik. Akkurat som
Tyskland måtte bære hovedvekten av de økonomiske
redningspakkene for konkursrammede stater som Hellas, slik var det også med flyktningene.
Flyktningene er nå en gang ikke annet enn et våpen for
å ødelegge Tyskland. For de andre landene er bare solidariske med Tyskland når det gjelder å si ja. Men bak det
er fortsatt en annen sannhet.
Vekk med dollaren
Den meksikanske milliardæren Hugo Salinas Price, sa
i 2011 at Libyas leder Gaddafi ikke ble styrtet på grunn
av demokrati og menneskerettigheter, men fordi han ønsket å innføre en konkurrent til USAs oljedollar, nemlig
en gull-dekket afrikansk valuta. Som det første skritt
ville Gaddafi ikke lenger selge Libyas olje i dollar, og
inntil innføringen av den nye afrikanske valutaen, bare
i euro. Hermed utfordret han den amerikanske Federal Reserve Bank og spissen av den økonomiske eliten.
Samme feilen gjorde Saddam Hussein noen år tidligere.
Han vendte også oljedollaren ryggen og ønsket å selge
irakisk olje i euro. Ellen Brown beskrev i den internasjonalt anerkjente Asia Times den virkelige grunnen til at
Saddam Hussein og Gaddafi ble styrtet.
Og hvorfor flyktningene ble sluppet løs som et «migrasjonsvåpen». Det første som de USA-støttede opprørere
i Libya gjorde 19. mars 2011 (da pågikk kampene fortsatt) var å opprette en ny libysk sentralbank i Benghazi
etter amerikansk mønster. Før Gaddafi ble styrtet og
drept, kalte den daværende franske president Sarkozy,
Gaddafis planer om en gullstøttet valuta, for en «direkte
trussel mot det finansielle systemet». Med Gaddafis død
ble disse planene forhindret.
Så kom flyktningene
Gjennom bevisst ødeleggelse av hele Nord-Afrika og
Midtøsten (fulgt av jubelen fra tyske politikere og media
2010/2011) oppsto sårbare stater med arbeidsledighet,
sult, nye kriger og borgerkriger og til slutt – ikke overraskende – flyktningstrømmer. Alle kritikere av den
amerikansk-europeiske politikken med å styrte de lokale
regjeringer for å tvangsdemokratisere Nord-Afrika og
Orienten, forutsa resultatet ganske presist.
I dag forteller nyhetsportaler om disse flyktningene
og deres asylsøknader følgende: «De laveste anerkjennelsekvoter har personer fra Tunisia (0,6 prosent),
Marokko (0,7 prosent) og Algerie (1,1 prosent). For
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disse gruppene handler det først og fremst om økonomiske flyktninger, som følge av den arabiske våren.
Trusler fra Libya
Våren 2014 – noen måneder før flyktningbølgen startet – advarte daværende libyske innenriksminister Salah
Mazek Europa under et møte i Tripoli: «Med hensyn til
ulovlig innvandring, advarer jeg EU: Hvis de ikke oppfyller sine plikter vil staten Libya vurdere å gjøre det lett
for flommen av mennesker å reise gjennom Libya, fordi
Allah har gjort oss til transittland for dem.» Etter Gaddafis fall ønsket menn som Salah Mazek penger under
bordet for å holde millioner av afrikanske økonomiske
flyktninger fra Europa. Gaddafi hadde gjort det tidligere.
Salah Mazek sa at Libya «lider» på grunn av tusenvis av
flyktninger fra Afrika sør for Sahara, som sprer sykdommer, kriminalitet og narkotika i Libya. Mazek: «Libya
har betalt sin pris, nå er det Europa sin tur å betale.” Det
var trusselen om migrasjonsvåpenet.
Gode tider for asylindustrien
Da lo de godt, de tyske mediene. Asylindustriens
profitører gnir seg i hendene når politikere og journalister dekker over at vi bombarderes med migrasjonsvåpenet. For så lenge vi ikke tar til motmæle tjener de
gode penger bak kulissene og de naive skattebetalere
aner ingenting. Dette var altså et utdrag fra min nye fagbok: «Asylindustrien». I den forteller jeg utførlig hvilke tyske journalister og politikere som tjener på flyktningstrømmene, hva kjente selskaper håper å få ut av
asyl-tsunamien og konsekvensene som «velkomstkulturen» vil ha for oss i fremtiden, i henhold til
interne dokumenter fra den tyske regjeringen.
USA
Her er et lite, men viktig tillegg for fullstendighetens
skyld: The Harvard University publiserte allerede i
2008 en vitenskapelig rapport om misbruk av flyktninger som «migrasjonsvåpen» («Migration as a Weapon
of War»). På John F. Kennedy School of Government
ved Harvard University tales det åpent om «migrasjonsvåpenet». Artiklene publiseres i tidsskriftet «Civil Wars»
(borgerkrig) fordi migrasjonsstrømmer som bekjent ofte
fører til borgerkrig. Og ved universitetene i Stanford
og Tufts underviser den Harvard-utdannede professor
Kelly Greenhill, som i 2011 fikk «Best Book of the Year
Award» for sin bok om «migrasjonsvåpenet» (Weapons
of Mass Migration).
I USA er det ingen tvil blant forskere at flyktningstrømmer systematisk blir brukt som «migrasjonsvåpen».
Artikkelen er sakset fra nettstedet Frieord.no
Artikkelen i sin helhet, med et rikholdig kildemateriale:
https://goo.gl/1Vs4qF
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Fra Sverige

Det gränslösa Sverige
Europa befinner sig i den värsta invasionskrisen i modern
tid. Det har knappast undgått någon, och det är Sverige
och Tyskland som drabbas hårdast, bortsett från länder
som Grekland som har otur med det strategiska läget.
Varje dag de senaste veckorna har det kommit över 1000
asylsökande till Sverige. Några har gått genom hela Europa men de flesta har åkt buss, tåg eller båt. En del flyger.
De måste ha godkända pass för att få kliva på planen men
av någon olycklig slump råkar många sedan tappa bort
sina identitetshandlingar när de kommit fram till Sverige.
Nu finns det som tur är godtrogna människor på Migrationsverket som litar på de papperslösa invandrarna när de
säger att de kommer från krigshärjade områden.
Den enorma invandringsvågen till Sverige har lett till att
Migrationsverket finkammar Sverige i jakt på lokaler där
de kan placera asylsökande. Det är allt ifrån fina hotell
och slott till nedgångna gymnastiksalar, militära baracker från nedlagda regementen samt nedlagda skolor och
ålderdomshem. Till och med ett fängelse ska bli asylboende. Man lade således ner fängelset, fraktade iväg alla
kriminella invandrare som fanns där och placerar nya invandrare där istället.
Politiker och andra beslutsfattare talar om en flyktingkris men försöker ändå övertyga svenskarna att det inte
blir några bekymmer att ta hand om alla som kommer
hit. Jag stod nyligen och lyssnade på en moderat lokalpolitiker som förklarade att om 15 år kommer Sverige att
göra enorma vinster på de invandrare som nu kommer
till Sverige från arabvärlden och Afrika. Det kan tyckas
lite underligt med tanke på att de invandrare som kom
till Sverige från dessa områden för 15 år sedan i hög utsträckning lever på bidrag. Förhoppningen om den lönsamma invandringen baseras förstås på fantasier och ideologiskt färgade rapporter från liberala tankesmedjor. I
dessa rapporter har man blandat samman europeisk arbetskraftsinvandring med flyktinginvandring för att få fram
positiva siffror, men det är en enorm ekonomisk skillnad
på om det kommer högutbildade invandrare från England
eller analfabeter från Etiopien.
Varför söker sig då så många som 10 000 ”flyktingar” i
veckan till det kalla Sverige? Det finns säkert flera förklaringar. Vi kan titta på ett aktuellt exempel. Den treårige
pojken Alan Kurdi påträffades död på stranden. Alla har
sett bilden. Alans familj hade fått asyl i Turkiet men ville
vidare till Kanada där de hade släkt. Men innan de skulle
till Kanada ville Alans pappa ta sin familj till Sverige så
han kunde få gratis tandvård innan familjen tog sig till
Kanada. Sverige bjuder nämligen på tandvård till främlingar. Vi svenskar får själva bekosta lagning av tänder
men vi betalar gärna skatt så att andra kan komma till oss
och få sina tänder fixade. Nu ledde resan mot Sverige till

att Alans pappa förlorade hela sin familj och istället för att
åka till Kanada åkte han hem till Syrien som han påstods
ha flytt ifrån tre år tidigare.
Det sprids också många rykten om Sverige. Unga arabiska
män får höra att det råder brist på män i Sverige och att
kvinnorna demonstrerar för att fler män ska komma. Det
talas också om att den som kommer till Sverige som flykting får bo på lyxhotell eller får ett eget hus. I vissa fall
stämmer det, men för de flesta blir det inte så. De söker
sig därför till det avlägsna Sverige för att de vill få lyx
utan motprestation. Flyktingar flyr FRÅN ett land men
de som kommer till Sverige ”flyr” TILL ett speciellt land.
Bilden av Sverige har därför lett till en del konflikter.
Asylsökande som hamnat på trestjärniga hotell när de
räknat med femstjärniga och därför vägrat kliva ur bussarna. Andra har hamnat på landsbygden när de förväntat sig att bo centralt. Den svenska maten smakar inte
likadant som hemma. Det är snö och kallt. Följaktligen
har det uppstått hungerstrejker, demonstrationer, våld och
sittstrejker.
Människor har gått genom hela Europa på flykt undan
krig. De har korsat land efter land där det råder fred för
att nå paradiset Sverige och sedan möts de av snö, svensk
husmanskost och inte alls en massa lättfotade damer som
trånar efter dem. Självklart blir de besvikna. De är lika
lurade som det svenska folket.
Sveriges regering skulle göra en viktig insats, för såväl
människorna i MENA-länderna som svenskarna, om de
satsade på att informera om att Sverige inte har obegränsat med bostäder eller pengar. Då skulle betydligt färre
människor komma.
Men målsättningen tycks inte vara att i första hand hjälpa
människor, utan att förändra Sverige, göra landet till ett
mångkulturellt samhälle utan majoritetsbefolkning med
USA som förebild.
Det finns dock ett motstånd och många håller på att vakna.
Om dessa positiva aspekter ska jag skriva nästa gång.
Björn Björkqvist
Forfatter av boken
”Vägvalet” – Om den svenske
arbetarrörelsen (Logik Förlag)
Sverige, 5.10.15
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Ønsker du å testamentere formue til FMI?
Ønsker du å gi bort formue til FMI på dødsleiet eller etter din død, må dette gjøres i testaments form for å være gyldig. Oppsøk advokat for å få rettledning og hjelp.

Formkravene følger av arveloven § 49:

«Når ikkje anna er fastsett i dette kapitlet, skal testament gjerast skriftleg med to vitner som testator
har godtatt og som er til stades saman og veit at dokumentet skal vere testament. Testator skal, medan
dei er til stades, skrive under dokumentet eller vedkjenne seg underskrifta. Vitna skal skrive namna
sine på dokumentet medan testator er til stades og etter hans ønske.
Har vitna gitt testamentet påskrift om at reglane i første ledd er følgde, er dette prov nok, når ikkje
særlege tilhøve gir grunn til å tvile på innhaldet i påskrifta.
Loven er ikkje til hinder for at fleire personar gjer felles testament. Heller ikkje er loven til hinder for
at fleire personar gjer testament til føremon for kvarandre (gjensidig testament).»
Kilde: Lovdata.no – http://goo.gl/KVDn5e

• Kongeriket Norges Grundlov

• Hellig Olav og Den norske statskirke

og øvrige forfatningsdokumenter, bør finnes i et hvert norsk hjem.
kr 250,-

av Marta Steinsvik. Grunnleggeren av Den norske kirke myrdet
av Romakirken, og forvandlet til katolsk helgen.
kr 195,-

Få gratis tilsendt vår bokliste.

• Norrønafolket i opphav og vandring
av Kristen Døssland. Utvandringen fra slaveleirene i Assyria til frihet i Norden.
kr 225,-

Bergmann Forlag
Pb. 32, 6151 Ørsta. Tel 70 06 62 69

På neste side:
Kopier flygebladet i f.eks. 100 eksemplar og del ut i ditt nabolag.
På den måten får vi spredt budskapet uten ekstra portokostnader.
Gi gjerne en tilbakemelding til redaksjonen.
Forskjellige typer flygeblad kan for øvrig skrives ut fra nettsiden.
Red.

Side 22
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Kopier dette og spre det til venner, bekjente,
i postkasser og på de måter du har anledning!

Norge mot stupet!
Skal nordmenn stilltiende godta dette?
Norge – har blitt et kriminalisert forbryter-eldorado. Med innvandrere som
står for mord, ran, voldtekter, innbrudd, gateslagsmål og økonomiske
misligheter.
Norge – har blitt fullstendig manipulert av politikere, som kritikkløst selger sitt
fedreland for selv å få et kortvarig opphold i begivenhetenes sentrum.
Norge – har blitt kneblet av offentlig propaganda-industri, med NRK i spissen.
Norge – har blitt langt på vei avkristnet. Som følge av ukontrollert islamsk
ekspansjon og Den norske kirkes feige og hyklerske holdninger.
Norge – har mistet elementær ytringsfrihet. Et land hvor representanter for lovlige
foreninger og partier blir slått ned på åpen gate av statsfinansiert pøbel.
Norge – har blitt utgangspunkt for internasjonal terrorisme. Med muhammedanske
og anarkistiske grupper som finner grobunn for sin samfunnsnedbrytende
virksomhet i et godtroende samfunn.
Norge – har blitt et kriminalisert, flerkulturelt kaos. Et fremtidig narkotikahelvete
som utsletter vår nasjonalstat og gjør tilværelsen ulevelig for våre
etterkommere.

Nei, – Ola & Kari Nordmann nå må du våkne! Hjelp oss å stoppe innvandringen!
Den vil nemlig på sikt fullstendig fremmedgjøre vårt land.

La oss stå sammen i kampen for et fritt fedreland!

Folkebevegelsen Mot Innvandring
Postboks 70, 6501 KRISTIANSUND N.
E-post: fmi@fmi.no – Hjemmeside: www.fmi.no
Telefon: 977 06 152 (Man. og ons. kl. 18.00-21.00.)
Giro: 0530.40.68169
Norge mot stupet pl. 160210 – rev. 270915
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Litt av FMIs virksomhet siste tiden
Aktivitetsrapport fra Møre og Romsdal
21. september 2015
A
Aktivister
i Møre & Romsdal har bedrevet flygebladutdeling og hengt opp klebemerker og
pplakater i uke 38:
Søndag 13. september: På vei hjem fra landsmøtet stoppet aktivisten på Skjåk og delte ut
S
880 “Norge mot stupet?” og 80 “Test dine kunnskaper om innvandringen!” i postkasser. I
ttillegg 1 plakat “STOPP voldtekten av Norge!” og 5 klebemerker “NEI til flerkultur!”.
Mandag 14. september til søndag 20. september: I Ålesund og Skodje distribuerte
M
aaktivister cirka 1200 flygeblad av typen «Norge mot stupet?» og «Test dine kunnskaper om
iinnvandringen!». I tillegg ble mindre mengder plakater og klistremerker hengt opp.

Aksjon 9.-11. september 2015
I forkant av FMIs landsmøte 12. september ble det av formannen og kontaktperson Kaspar distribuert en mengde flygeblader (ca. 1400) og hengt opp en del klistremerker og plakater på strekningen Ålesund/Kristiansund, via Oppdal mot
Rennebu, Sokndal og Støren i Sør-Trøndelag. Og videre til Beitostølen og Fagernes.
På vei hjem fra landsmøtet søndag 13. september distribuerte Kaspar knappe 100 flygeblad i Sogn.

Informasjon i Hordaland
27. august 2015
Ein aktivist tilhøyrande FMI Hordaland har i løpet av den siste månaden delt ut om lag 200 flygeblad av typen «Test
dine kunnkaper om innvandringen!» og hengt opp 10 klebemerker av typen «NEI til flerkultur!» i Hardanger.
I tillegg har aktivisten delt ut cirka 60 flygeblad av same type i bydel Arna i Bergen.

Flygeblad i Gran
30. mai 2015
27. mai: En lokal aktivist distribuerte vel 150 flygeblad av typen «Test dine kunnskaper om innvandringen!» til husstandene i Gran kommune i Oppland.
I tillegg klebet aktivisten opp 25 stk. av klistremerket «NEI til flerkultur!».

er antakelig det eneste bladet i Norge i dag
som er konsekvent kritisk til masseinnvandringen.
Utgitt av Folkebevegelsen Mot Innvandring som ble stiftet i Haugesund 4. oktober 1987.

