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Norge Er 
Vårt

Nr. 2 – november 2016
29. Årgang

Norge Er Vårt er utgitt av Folkebevegelsen 
Mot Innvandring (FMI), som har som formål 
å arbeide for en lovgivning og en praksis som 
sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat 
med basis i vår norske og kristne kulturarv og 
folkets historiske fellesskap.

Bladet, er som organisasjonen, partipolitisk 
uavhengig og med det formål å spre opplysning 
om masseinnvandringen og dens følger for 
Det norske folk, samt å være bindeledd mel-
lom medlemmene.

Medlemmer av FMI mottar bladet som en 
del av medlemskapet. Man kan abonnere på 
Norge Er Vårt. Et abonnement koster kroner 
120,- per år inkl. porto. Bladet blir sendt i nøy-
tral konvolutt.

Kopiering og distribusjon er tillatt med tydelig 
kildeangivelse. 

Adresseforandring
Vi registrerer at medlemmer/abonnenter flyt-
ter, og gir ikke alltid melding om adresse-
forandring. 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.

Kontaktinformasjon side 23

Norge Er Vårt
Kommer ut to ganger i året

Tyske myndigheter tror at på landsbasis ble mer enn 1 200 
kvinner seksuelt antastet på nyttårskvelden, og at mer enn 
2 000 menn var involvert.

I følge The Washington Post (TWP) publiserte den tyske 
avisen Süddeutsche Zeitung søndag, i likhet med annet tysk 
media, et lekket politidokument som kastet lys over detaljene 
omkring masseovergrepene. Myndighetene tror at minst 600 
av sexovergrepene fant sted i Cologne, og 400 i Hamburg.

Bare 120 mistenkte, de fleste av utenlandsk nasjonalitet, 
har blitt identifisert i de seksualrelaterte masseforbrytelsene. 
TWP meddelte at en 21 år gammel mann fra Irak og en 26 
år gammel mann fra Algerie ble gitt dommer på ett år. En 
talsmann fra retten sa at begge mennene hadde kommet til 
Tyskland i løpet av de siste to årene. En embetsmann for-
talte den tyske avisen at masseovergrepene var et resultat 
av flyktningkrisen (innvandrerbølgen, red. anm). «Det er en 
forbindelse mellom dette fenomenet og den raske migrasjo-
nen i 2015», sa Holger Münch, president i den tyske føderale 
kriminaletaten. Han trodde neppe de fleste mistenkte over-
griperne noen gang ville bli dømt. TWP bemerket at Tysk-
land ikke har mange overvåkningskameraer installerte i sine 
storbyer. «Vi må anta at mange av disse forbrytelsene aldri 
vil bli fullt ut etterforsket», tilføyde Münch. 

I begynnelsen av juli i år (uke 27) vedtok tyske lovgivende 
myndigheter en lov som skulle gjøre det enklere for et offer 
for seksualovergrep å politianmelde dersom de hadde avvist 
overgriperens tilnærmelser med et tydelig «nei».

Kilder på side 18.

Mer enn 2 000 utenlandske 
menn begikk seksuelle 
overgrep nyttårsaften

Etterlys «Norge Er Vårt» på ditt lokale bibliotek. Da bidrar du til å spre våre synspunkter og vårt budskap.

Spør etter «Norge Er Vårt» på biblioteket

Den 9. januar i år, etter nyttårskveldens serier av seksual-
angrep og ran, lyn-demonstrerte en gruppe kvinner mot 
rasisme og sexisme i Cologne i Tyskland.
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I dag ser vi at mange mennesker promoterer innvan-
dring og islamisering i kraft av sine stillinger i offent-
lige og private bedrifter, samt media og organisasjoner. 
Spesielt er dette ille i såkalte hjelpeorganisasjoner hvor 
lederne og andre ansatte står frem i media og bygger 
opp sin image som ansvarsfulle, flinke og empatiske 
mennesker. Det de ikke forteller er at de lever av dette. 
Jo mer bråk og elendighet, desto mer er de verdt den 
millionlønna de får av skattebetalerne hver måned. 

Noe lignende ser vi når det gjelder media. Saklig og 
riktig informasjonsformidling står ikke høyt på dagsor-
den, alle saker vinkles slik at det som tas med er i ove-

rensstemmelse med mediefolkenes personlige politiske 
ståsted. Når dette blir påtalt blir de rasende.  Det blir 
de også når de blir spurt om hvilke saker de tar opp 
og hvilke de unnlater å nevne. Forbryternes etniske 
opprinnelse er uvesentlig og ikke verdt å nevne ifølge 
mange journalister. 

Noe lignende gjør seg gjeldende når det dreier seg om 
såkalte forskere. Det er jo merkelig at all forskning en 
forsker gjør, alltid ender opp med den samme konklus-
jonen: Innvandring og islamisering er bra for land og 
folk – og etniske nordmenn er noen tullinger som ikke 
forstår dette. Dette er blitt påtalt overfor Forsknings-
rådet og Kunnskapsdepartementet, men selvfølgelig 
er det bare svada og ansvarsfraskrivelse som kommer 
derfra. 

Jeg skal ikke her ta opp den gjennomgående svikten i 
intelligens og mentale evner hos våre politikere – det 
får vi komme tilbake til. Men i de senere årene har juris-
tene kommet etter når det gjelder venstreekstremisme. 
Dette medfører at både politi, advokater og dommere 
påtaler og dømmer innvandringsmotstandere i tråd 
med korrekte politiske holdninger hos våre politikere. 
Slik kan vi ikke ha det! Uansett må de som promoter-
er innvandring og islamisering stå personlig til rette 
for sine ord og handlinger den dagen konsekvensene 
melder seg med full styrke. Da bør de stilles for en 
domstol og stå til ansvar både juridisk og økonomisk 
for de skader de har påført samfunnet uansett hvilken 
stillingsbetegnelse de gjemmer seg bak. 

Noen av disse personene finner du på nabokjerringa.no 
og milorg.no. Gjør ditt ytterste for at disse menneskene 
ikke vinner frem.

Oddbjørn Jonstad
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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 Sentrum,
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”.

Boken om Myrdalsakene

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”.

Abonner på “Norge Er Vårt”

• Kongeriket Norges Grundlov
og øvrige forfatningsdokumenter, bør finnes i et hvert norsk hjem.

kr 250,-

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

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

Få grat is  t i lsendt  vår  bok l is te .

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

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.
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Justis- og beredskapsdepartementet har idet bladet går i 
trykken ikke svart på vår henvendelse, selv etter purring 
per e-post.

PST svarte først etter purring per telefon og e-post:
«Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) takker for henvendels-
en fra dere datert 24. august 2016. PST redegjør for be-
grepsbruk og våre vurderinger i nasjonal trusselvurdering 
og i blogginnlegg og temarapporter på våre hjemmesider. 
Vi henviser til disse for begrepsdefinisjoner.»

Vi sendte også en forespørsel til Utlendingsdirektoratet 
vedr. statsborgerskap på kameraten til Jens Stoltenberg; 
selvmordsbomberen. Etter purring per telefon fikk vi 
svar tilbake. Utlendingsdirektoratet kunne ikke oppgi den 
type informasjon til andre enn den/de som måtte søke om 
norsk statsborgerskap, og viste til forvaltningslovens § 13 
om taushetsplikt.

Svar på artikkelen: «Terror i og utenfor Norge»

7. oktober 2016 – Informasjonsaksjon i Ålesund
FMI Møre & Romsdal har i tidsrommet 3. oktober til 5. 
oktober distribuert flygeblader og hengt opp plakater i 
Ålesund kommune.
 Informasjonsmaterialet som bestod av flygebladene 
«Test dine kunnskaper om innvandringen!», «Norge mot 
stupet!/Visste du at…», og plakaten «Stopp voldtekten av 
Norge!», ble fordelt på følgende bydeler:
• Holssletta og Fremmerholen i Spjelkavik: 812 flyge-
 blad og 4 plakater.
• Hatlane/Åse: 330 flygeblad.
• Blindheim og Olsvik: 680 flygeblad og 7 plakater.
I tillegg ble 7 «Norge Er Vårt» – eldre utgaver – lagt i 
tilfeldige postkasser. Aktivistene melder om flere positive 
samtaler med innbyggerne.

15. september 2016 – Aksjon i forkant av landsmøtet 
10. september 2016
8. og 9. september ble en større opplysningsaksjon gjen-
nomført i forkant av årets landsmøte på Beitostølen.
 Vel 1250 flygeblad av typen «Test dine kunnskaper 
om innvandringen!» og «Norge mot stupet!/Visste du 
at…» ble distribuert under en større flygeblad-aksjon i 
Sør-Trøndelag, Oppland og Buskerud fordelt på:
 Oppdal, 93 stk; Dombås, 231 stk; Otta, 222 stk pluss vel 
50 stk til publikum og på biler som stod parkert. Sjoa-Be-
ito, 168 stk; Beito-Fagernes, 330 stk; Gol-Hallingdal 150 
stk.  I tillegg ble noen titalls plakater av typen «Stopp 
voldtekten av Norge!» hengt opp på strategiske steder.
 Knappe 70 stk av eldre Norge Er Vårt ble lagt i tilfeld-
ige postkasser.

10. august 2016 – FMI informerte i Larvik
Uke 30: cirka 800 flygeblad av typen «Norge mot stupet!/
Visste du at…» ble distribuert forskjellige steder i Larvik.

18. juli 2016 – Aksjon Kongsberg
FMI Buskerud har i løpet av søndag 17. juli distribuert i 
postkasser og lagt på biler cirka 400 flygeblad «Test dine 
kunnskaper om innvandringen!» og 400 av typen «Vi Ad-
varte!».  Det ble også hengt opp flere «Stopp voldtekten 

av Norge!»-plakater og «Nei til 
flerkultur!»- klistremerker. Alt 
gikk rolig for seg, heter det i 
rapporten fra aktivistene.

27. juni 2016 – Aksjon i 
Sør-Trøndelag og Hedmark
Helgen 24.-26. juni 2016 tok 
FMI turen fra Ålesund/Kris-
tiansund mot Oppdal, videre 
mot Tynset i Hedmark, Røros 
og Støren i Sør-Trøndelag og 
tilbake til Oppdal, for å dis-
tribuere informasjon mot mas-
seinnvandringen til befolknin-
gen.
 Formann, Røyset og kontaktmann for Møre & Roms-
dal, Birkeland møttes på Oppdal fredag kveld. Lørdag 
morgen ble kursen satt mot Tynset. Informasjonsmateriell 
ble distribuert i postkasser langs veien og sideveier. Etter 
ankomst Tynset fikk mange husstander del i FMIs infor-
masjonsmateriell, før aktivistene tok oppstilling utenfor 
Domus og gav flygeblad til Tynsets innbyggere når de 
kom ut etter lørdagshandelen. Flere positive samtaler ble 
ført og et hundretalls flygeblad ble overrakt. Kun noen få 
ønsket ikke å motta informasjon. Etter noen timer fort-
satte aktivistene mot Røros for overnatting.
 Søndag morgen delte aktivistene ut flygeblad i flere 
boligfelt på Røros, før kursen igjen ble satt mot Støren. 
En mengde flygeblad ble også der distribuert. Reisen 
endte så på Oppdal, før kursen ble satt mot Ålesund og 
Kristiansund. Til sammen på hele turen ble cirka 1500 
flygeblad distribuert av typen «Test dine kunnskaper om 
innvandringen!» og et nytt; «Norge mot stupet!/Visste du 
at…» – med hovedvekt på Tynset, Røros og Støren. Noen 
titalls plakater av typen «Stopp voldtekten av Norge!» og 
noen få klistremerker av typen «Nei til flerkultur!» ble 
også hengt opp. I tillegg ble 35 «Norge Er Vårt» av eldre 
utgaver lagt i tilfeldige postkasser.

Sakset fra internettsiden 

Litt av FMIs virksomhet siste tiden
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IsraAID er navnet på en frivillig israelsk «Non-Governmen-
tal Organization» (NGO) som deltar i organiseringen av 
migrasjonsstrømmen inn til Europa. En videoreportasje på 
nettsiden til Christian Broadcast Network (CBN.com), tit-

ulert «Israelis Lend a Helping Hand to Syrian Refugees in 
Greece» og datert 15.1.2016, viser et velutstyrt ungt israelsk 
lege-team som tilrettelegger for båtmigranter som kommer 
fra Tyrkia over Egeerhavet til den greske øya Lesbos.

IsraAID er bl.a. sponset av israelske universiteter og det 
israelske utenriksdepartementet, i tillegg til en mengde 
USA-baserte velkjente jødiske organisasjoner som f.eks. 
American Jewish Congress.

Gjennom stemmene til forskjellige deltagere i det israelske 
hjelpe-teamet blir vi presentert et bilde av idealistiske og sel-
voppofrende unge israelere i møte med trengende 
migrant-muslimer fra bl.a. Syria, Afghanistan og Irak.

Det gjøres i filmen et stort poeng av det oppsiktsvekkende 
ved at nettopp Israel kommer med en hjelpende hånd til 
muslimer i nød. IsraAID-ansatte forklarer oss, ubeskjedne 
nok, at de er spesielt egnet til hjelpearbeid på grunn av sin 
historiske arv fra jødeforfølgelsene under Andre verdenskrig 
i Europa. For dem er det ikke «flyktninger» de hjelper, men 
«medmennesker i nød».

Filmen tar ikke opp spørsmålet hvorfor den israelske med-
menneskeligheten overfor migranter tilsynelatende kun 
gjelder utenfor Israel, og på et annet kontinent. Innenfor Is-
raels grenser er altruismen mye mindre utpreget for å si det 
mildt. Tittelen på en artikkel i den jødiske avisen Haaretz 
datert 23.6.2014 forteller oss det meste i så måte: «By the 
Numbers: Israel Recognizes Less Than 1 % of Asylum Seek-
ers».

En artikkel i New York Times datert 31.10.2015 med tit-
telen: «Israel’s chilly reception for African Asylum Seek-
ers» avdekker flere betenkelige sider ved Israels holdning 
til flyktninger. Mange av afrikanerne blir internert i leirer 
i Negev-ørkenen, hvor de risikerer fengsel dersom de ikke 
stempler inn hver kveld. Under vanskelige forhold velger så 
mange afrikanere å akseptere en engangssum på $3 500 for 
permanent å returnere til opprinnelseslandet sitt, eller til et 
tredjeland – som f.eks. Sverige – slik Jerusalem Post rap-
porterte 7.1.2014: «Eritrean migrants resettled from Israel to 
Sweden».

Når jøder skal forsvare sin skepsis mot innvandring til Israel 
er argumentasjonen ofte at de er et lite folk med krav på ek-
stra beskyttelse, men med et totalt befolkningstall på 8 mil-
lioner er det opplagt langt flere jøder i Israel (ca. 6 millioner) 
enn det f.eks. er etnisk norske i Norge.

IsraAIDs virksomhet på gresk grunn begrenser seg langt fra 
bare til medisinsk hjelpearbeid. Vi ser i filmen hvordan de 
aktivt oppsøker båtmigrantene ved å gå opp på fjellhøyder 
for å speide med kikkerter ut over havet etter «noe svart med 
orange prikker på». Senere ser vi hvordan ropende og ivrig 
gestikulerende IsraAID-uniformert personell nå har samlet 
seg og står mer enn klare til aksjon så snart gummibåten 
nærmer seg land.

Selv etter å ha gitt førstehjelp til de av båtmigrantene som 
måtte trenge det, er jobben ennå ikke ferdig. IsraAIDs ara-
bisktalende tolker forklarer nå muslimene på deres eget 
språk hva «neste steg» er i prosessen. På profesjonelt vis del-
er så IsraAID ut kart og annen detaljert informasjon om hvor 
ferden skal gå videre inn i Europa.

I Israel er det normen for politiske partier å være ultra-xen-
ofobiske, og å ville forby ekteskap mellom jøder og ik-
ke-jøder, så vel som mellom homoseksuelle. Man har i 
tillegg et DNA-basert utsilingsprogram for i størst mulig 
grad å hindre ikke-jødisk innvandring. Dette er alle ting som 
ledende jødiske organisasjoner i alle vestlige nasjoner ville 
fordømme på det sterkeste der-
som de var praktisert av deres 
vertsnasjon. Denne hårreisende 
dobbeltmoralen blir i minimal 
grad påtalt av politikere og main-
stream media i Europa. Hvorfor?

Bjørnar Røyset

Kilder på side 18.

IsraAID og israelsk-
jødisk dobbeltmoral

Bilde fra nettsiden til IsraAID (http://www.israaid.co.il/)

En reporter fra Sky News viser fram en håndbok for 
migranter inn til EU-land skrevet på arabisk som de sporet 
opp 13. september 2015 på Lesbos. Den inneholder kart, 
tips og telefonnummer til hjelpeorganisasjoner rundt om i 
Europa. Var det denne IsraAID delte ut til båtmigrantene 
samme sted?
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FN har regnet ut for oss at verden kan forvente en økning 
av Afrikas befolkning fra dagens ene milliard til 4 – fire 
milliarder. Denne voldsomme økningen av en tvilsom hu-
mankapital skjer ikke over natten, men det er all grunn 
til å tro at prognosemakerne får rett. Andre vismenn har 
fortalt oss at våre forfedre i sin tid utvandret nettopp fra 
Afrika, og diverse tegn tyder på at det var de beste som 
dro ut. Utvandringen har fortsatt i nyere tid, men det er 
helst innvandrede europeere og deres etterkommere som 
drar, og etterlater Syd-Afrika, Rhodesia, Kenya og andre 
blomstrende samfunn til politisk kaos og økonomisk sam-
menbrudd. Det er skjellig grunn til mistro til innfødte af-
rikaneres evne og vilje til å beskikke sine hus.

Kontinentet har, så langt historien kan berette, vært 
hjemsøkt av kriger, tørker, epidemier, de styrende har 
slavebundet og solgt så vel sine undersåtter som sine 
naboer i øst som i vest. Tidsskriftet TIME har i anled-
ning de olympiske lekene i Rio de Janeiro minnet om at 
nettopp Brasil var storimportør av slik høyst ufaglært ar-
beidskraft, samme ressurs som i våre dager presser på for 
å få innpass i Europa. Brasil alene tok imot 5,5 millioner 
svarte afrikanere, noenlunde sammenlignbare antall ble 
fordelt på det øvrige Syd-Amerika og Karibien. Disse 
enorme antallene antatt arbeidsføre negrer satte sitt varige 
preg på sine nye hjemland – det er langt på vei et norsk 
påfunn å velge seg ut «kvoteflyktninger» og andre særlig 
ressurskrevende innvandrere – men i få land ble det skapt 
mønstersamfunn basert på den billige arbeidskraften fra 
Afrika. Det skjedde først da gagns mennesker fra Europa 
sluttet seg til folkeforflytningene. Og uansett har veksten 

i folketallet økt på det svarte kontinent, jevnt og trutt, og 
alle som har hatt kontakt med afrikanere vet at kjønns-
driften er en naturkraft hos våre angivelige fjerne forfedre. 
Den afrikanske lederen Habib Bourguiba som i sin tid 
varslet at afrikanerne skulle erobre Europa i kraft av sine 
kvinners livmødre visste nok at han hadde sine menn i og 
kvinnene på ryggen.

Det kan forundre noen at USA bare ble beriket med 
400 000 – fire hundre tusen frem til Lincoln satte strek 
for menneskehandelen. Tyve ganger så mange havnet 
syd for Rio Grande, NORD for grenseelven oppsto den 
industrielle, økonomiske og politiske supermakten. Sant 
nok bidro svarte og fargede amerikanere til fremveksten 
og utviklingen, men vi er nok noen forherdete som tror 
USA ville blitt det det ble uten forsterkninger fra Afrika, 
om vi da ser bort fra de olympiske lekene og tungvekts-
boksing. Uansett ville USA og verden blitt spart for de 
ødeleggende belastninger som rir landet som et mareritt, 
rasemotsetningene bare øker og skjerpes i takt med den 
demografiske utviklingen som varsler slutten på USA slik 
vi kjenner det og våre felles fiender frykter det.

Uansett, befolkningseksplosjonen i Afrika og Midtøsten 
er en trussel mot vår fortsatte eksistens på denne kloden, 
og fremfor alt mot Europa og Norge. Vi vil ikke ta imot 
dem, og i valg og med opinionspåvirkning vil vi forhindre 
at våre politiske ledere går mot folkeviljen på dette eksis-
tensielle spørsmålet.

Bjarne Dahl
Høvik, 6.9.16
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Fire milliarder negrer

En liten blindvei Ålesund
Fra et medlem i Ålesund har redaksjonen mottatt 
denne historien som beskriver «det flerkulturelle» 
hverdagslivet i et boligfelt i Sunnmørsbyen.

Her i denne blindveien er det fem hus, hvor 2 er kommu-
nale og 3 er private. Vi norske som bor her er søren meg 
ikke blitt spurt eller informert om forandringene kom-
munen har påført vårt miljø. Vi har aldri ønsket «flerkul-
turen» til våre dører. Vi er to huseiere som kan tenke oss å 
selge og flytte herfra, men saken er den at dagens situas-
jon gjør det vanskelig å finne kjøpere som vil betale mer 
enn halv pris for eiendommene.

I det ene huset har det i flere år bodd en stor-familie fra 
Burma. Denne familien har en buddhistisk menighet som 
holder møter hver eneste helg, og som fører til at mange 
parkerer bilene sine ved huset til denne familien, som 
igjen blokkerer trafikken. Den norske beboeren som er 
nærmeste nabo, har blitt trakassert med høy musikk gjen-
nom åpne vinduer av familiens ungdommer, spesielt når 
han har opphold seg i hagen. Politiet har blitt informert 
om denne ordensforstyrrelsen flere ganger.

I det andre kommunale huset (vertikaldelt med den første) 
flyttet det inn en annen stor-familie, en familie fra Afrika. 
Fra mitt stuevindu observerte jeg familien da de ankom. 
Postkassene ble åpnet og posten til alle ble sett gjennom. 
Senere på dagen ble jeg klar over at navnene deres var 
limt på lokket til min postkasse. Da gikk jeg til innkjøp av 
postkasse med lås.

Etter at kommunen brukte håndverkere i 4 måneder, 2 
mann med 2 biler pluss innleid elektriker og rørlegger, for 
oppussing av den andre boligen, kom det enda en familie 
med mange medlemmer – muslimsk sådan – som også 
tok seg til rette på ymse vis. Alle i denne familien er svært 
høylytte, skrik og skrål hele dagen til sene kveld. Mannen 
i denne familien tar på seg reparasjoner av biler, noe som 
resulterer i mange parkerte biler i gata og forurensning 
med olje og lignende. I tillegg kjører barna i familien 
rundt på trafikkert vei med ATV. Politiet er kontaktet uten 
at noe skjer. 

Vårt miljø er ødelagt og vi vurderer sterkt å gå til 
søksmål mot kommunen for verdiforringelse av våre 
eiendommer.
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Nestformann og pressetalsmann Jan Høeg 
har opprettholdt forbindelsen med våre 
danske meningsfeller og representert FMI 
ved sommerfesten; «Folkefest for Frihed», 
som i år ble avholdt ved Roskilde i Midt-
sjælland 25. juni.

Talere var bl.a. flere danske foredrags-
holdere og politikere, og norske Hege 
Storhaug i Human Rights Service. 
Jan Høeg holdt også et innlegg.

FMIs kontakt med Danmark

F.v.: Tomas Kierstein i Den Danske Forening og Jan Høeg. 
Foto: Den Danske Forening.

Det diffuse begrepet «rasisme» er tidenes mest effe-
ktive våpen, «billig» på flere vis, anvendelig i barne-
hage og småskole, i arbeidslivet, i samværet innenfor 
det stadig mer multikulturelle landet vårt, i kampen om 
ressursene, om politisk makt, det avgjørende hersket-
ekniske maktmiddel etter hvert som frontene stivner til 
mellom innfødte og inntrengere. All erfaring fra andre 
hjemsøkte land gjør det klart at det bærer mot borger-
krig i flere land i Europa. Rase og religion ligger til 
grunn for motsetningene, fremmede utgaver av begge 
disse fenomenene gjør tilværelsen sur og fremtiden 
usikker for oss innfødte.

Europeiske medier har lenge forsøkt å dekke over 
bruddflatene, men ubehaget over fremmed nærvær har 
etter hvert øket til hat, og de politiske lederne har så 
smått måttet ta dette til etterretning. Det er et ubestride-
lig faktum at her er mange raser som befolker kloden, 
og at de har ulike kvaliteter. En noenlunde oppegående 
nordmann kan lett skaffe seg innsikt gjennom rundreise 
til et representativt knippe samfunn utenfor vår egen 
verdensdel: han/hun vil komme til den erkjennelse at 
en betydelig del av menneskeheten ikke er i stand til 
å sørge for eget livs opphold, og knapt egnet til å styre 
seg selv. Skal det innebære at vi skal overta ansvaret 
for millioner, milliarder som ikke greier seg selv? I all 
sin ufullkommenhet har Europa vært, og er fortsatt, en 
ledestjerne: sivilisasjon i videste forstand, teknisk ut-
vikling og rimelig godt styresett karakteriserer fortsatt 
vår verdensdel. Alt dette og mye mer har satt europeiske 
land i stand til å sende en uendelighet milliarder, år et-
ter år, ut til land og folk som ikke er i stand til å sørge 
for seg og sitt. Det har uvegerlig etterlatt det inntrykk 
at Europa flyter av melk og honning samt mye annet 

godt, og at våre politiske ledere ikke nærer høyere øn-
sker enn å kunne jette rundt i verden og dele ut milde 
gaver. Så setter folkemassene i den 3. verden kursen 
hit, når eget vanstyre, skjerpet av etniske konflikter, 
naturkatastrofer og annen elendighet, presser frem 
folkevandringer, over grenser, over hav. Nå, endelig, 
har det gått opp for politikerne, kristensosialister som 
andre likesinnede, at det er grenser for hva Europa kan 
ta ansvar for. I store, vel etablerte samfunn, som Tys-
kland, England, Frankrike, raser byggverket sammen, 
statsledere vippes av pinnen, blir hatobjekter for sine 
egne undersåtter. Terroren slår til selv om sikkerhetsop-
pbudet antar dimensjoner som minner om mobilisering 
for krig. Enn så lenge er det «bare» gerilja vi opplever, 
som når biler går opp i flammer, håndgranater kastes og 
ildoverfall og likvidasjoner blir en del av hverdagen i 
engang fredelige europeiske bysamfunn.

Vi må for himmelens skyld unngå at Gahr Støre får 
fullmakt til å ønske nye titusener velkommen, og la 
oss slippe godhetskulturens yppersteprester, hva enten 
de heter Hareide eller Egeland, som stadig terper på at 
godheten ikke kjenner, ikke anerkjenner grenser. I klar 
erkjennelse av en eksponentiell befolkningsøkning par-
allelt med uttyning av landbruksarealene og rovfiske, 
rett og slett fordi vi blir så langt flere enn kloden kan 
tåle, må vi stenge Europas grenser, og returnere inn-
vandrerne til deres egne gressganger. Så får vi tåle å bli 
kalt rasister, og at våre holdninger og handlinger blir 
betegnet som rasisme av dem som krever et Europa, et 
Norge for alle.

Bjarne Dahl
Høvik, 30.8.16

Betraktninger om «rasisme»
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Helt siden organisasjonen ble opprettet har oppslutningen 
om norsk medlemskap i NATO vært høy. Prosenten har 
nok vandret litt opp og ned i årenes løp, men bortsett fra 
rabiate fjols i partier som SV og lignende og venstrefløyen 
i Ap har de aller fleste vært tilhengere av norsk medlem-
skap i NATO. Om det er en kuriositet, eller noe langt al-
vorligere enn det, er at dagens generalsekretær i NATO 
tidligere nettopp hørte til den venstrefløyen i Ap som ville 
ha Norge ut av NATO. Noe må ha forandret seg. Enten er 
han omsider blitt voksen, eller så er det NATO og/eller 
den geopolitiske situasjon som har forandret seg ganske 
så radikalt.

I samme periode 
som oppslutnin-
gen om NATO 
har vært høy 
i Norge har 
nordmenn i to 
f o l k e a v s t e m -
ninger sagt
nei til norsk 

medlemskap i EU. Det å være tilhenger av NATO og 
motstander av EU har derfor slett ikke vært noen uvan-
lig kombinasjon. Men er denne kombinasjonen holdbar 
i lengden? Etter at NATO og EU signerte en samarbeid-
savtale i forbindelse med det nylig avholdte toppmøte 
i NATO er det grunn til i det minste å stille seg det 
spørsmålet. Må man kanskje velge mellom å være til-
henger av norsk medlemskap både i NATO og EU, eller 
motstander av begge deler?

Både NATO og EU har i årenes løp forandret karakter. 
Det EU som Norge sa nei til i 1972 var primært et fri-
handelsområde. EU-motstanderne hevdet riktignok at det 
ville utvikle seg til noe langt mer, til en europeisk super-
stat hvor makten ble overført fra nasjonale hovedstedet til 
Brussel. Dette ble vi latterliggjort for, men like forbannet 
fikk vi rett. I dag er EU på full fart mot det som ble kar-
akterisert som skremselspropaganda fra EU-tilhengerne 
tidlig på 70-tallet. Et flertall av britene har i det minste 
innsett det, noe som kom til uttrykk i folkeavstemningen 
om Brexit.

Men det er ikke bare EU som har forandret seg, det har 
NATO også. NATO var opprinnelig en ren forsvarsallianse 
som beskjeftiget seg med forsvaret av egne medlemsland 
mot en høyst alvorlig og reell militær trussel fra Sovjetim-

periet. Dette imperiet eksisterer ikke lenger som noe an-
net enn et fantasifoster hos dem som fortsatt er fastfrosset 
i den kalde krigen.

Til gjengjeld har NATO og organisasjonens medlemsland 
engasjert seg stadig mer i konflikter utenfor NATOs ans-
varsområde. Og hva verre er: Disse engasjementene har 
i beste fall vært en total fiasko som i Afghanistan, eller 
engasjementet har vært på feil side som i Bosnia, Kosovo 
og Libya. I førstnevnte tilfelle har verdens antatt sterk-
este militærmakt fått grisebank av en gjeng turbankledte 
fillefranser, og i de tre sistnevnte tilfellene har NATOs 
engasjement i realiteten bidratt til å utbre islam og å åpne 
veien for en flyktningstrøm som kan få Europa til å knele 
fullstendig og forvandle kontinentet til et blodig kaos og 
konkursbo i løpet av få år.

Og som om ikke det var nok forsøker man desperat å 
restarte den kalde krigen ved en stadig frekkere og mer 
provoserende opptreden mot Russland. Det foreløpig siste 
utspillet i så måte er utstasjonering av 4000 NATO-sol-
dater langs Russlands vestgrense. Av disse skal det være 
200 norske soldater som angivelig skal vokte Latvias 
grense mot øst. Våre egne grenser verken vokter eller 
kontrollerer vi, men Latvias grenser skal vi være med på 
å vokte. Vokte mot hva? Stalins spøkelse?

Å være motstander av norsk medlemskap i EU og sam-
tidig tilhenger av norsk medlemskap i NATO blir stadig 
vanskeligere, og stadig mer ulogisk i lys av den politikk 
NATO står for. Det ligger snublende nær å konkludere 
med at NATO bør føyes til på listen over internasjonale 
organisasjoner vi snarest mulig burde komme oss ut av. 
Fra før omfatter den listen EØS og Schengen samt FNs 
flyktningkonvensjon.

Jeg er jo født og oppvokst med den tryggheten som 
norsk medlemskap i NATO har gitt. Jeg har jobbet i Fors-
varet i 25 år, representert Norge i et utall av NATO-møter 
og i praksis jobbet en god del nokså direkte for NATO. 
Å endre syn på om Norge bør være medlem av NATO 
eller ikke sitter derfor veldig langt inne. Men når organ-
isasjonen vitterlig gjør mer skade enn gagn, også for vår 
nasjonale sikkerhet, er det en grense et sted for hvor langt 
strikken kan strekkes før den ryker. 

Jarle Synnevåg
Sørum, 1.10.16
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EU/EØS og NATO

NATO. Foto: Wikimedia Commons.

”Forfatteren, cand. oecon. Kaare Ruud var i en årrekke gjennom avisar-
tikler og bøker den mest betydningsfulle forsvarer av nasjonalstaten. I 
dette heftet påviser han at nasjonalstaten er den mest fordelaktige sam-
funnsform både for enkeltmennesket, et folk og for verden som helhet.”

Heftet koster kr 57,- inkl. porto. Bestilles fra FMI. 

Nasjonalisme 
– en politisk ideologi



NORGE ER VÅRT -  Nr. 2 - 2016

Synnøve Fjellbakk Taftø har bare sju års skolegang, 
men har på egen hånd lest seg frem til eksamener som 
programmerer/systemerer, pedagog og jurist. I 1977 ble 
hun tatt opp i utenrikstjenesten og tjenestegjorde i Ber-
lin (DDR), New York (FN-delegasjonen), Bangkok og 
Geneve (EFTA). Da hun i 1992 gikk offentlig ut mot den 
såkalte EØS-avtalen, ble hun erklært alvorlig sinnslidende 
og avskjediget av regjeringen Gro Harlem Brundtland. 
Synnøve har fortalt om sine opplevelser i diplomatiet og 
psykiatrien i Skjoldmøysagaen og Nornens Beretning 
som er gratis tilgjengelig på internett.

EØS-direktivene ble innført stikk i strid med Grunn-
loven og Stortinget. Bjarne Lindstrøm i Utenriks-
departementet (UD) var en primus motor for å få innført 
EØS-direktivene i dølgsmål (hemmelighet). Dette er i 
følge Straffelovens § 83 rettsstridig. Norsk rett bygger 
nemlig på det såkalte allmenningsprinsippet. Etter dette 
prinsipp har alle mennesker i utgangspunktet den samme 
rett og plikt til å delta i forvaltning og utnyttelse av natur-
ressursene, uavhengig av etnisk opprinnelse, kjønn eller 
nummer i søskenrekken. Men for å kunne utøve sine ret-
tigheter og oppfylle sine plikter må PERSONEN være 
fysisk til stede. Det innebærer at naturressursene skal for-
valtes og utnyttes av lokalbefolkningen under hensynta-
gen til de kommende generasjoner.

INGEN har rett til å overdra utnyttelsen av fellesres-
sursene til utenforstående for lengre periode enn sin egen 
levetid. Vannkraften Hjemfallsordningen for Vannkraft-
verk bygger på at allmenningsprinsippet er blitt grovt 
krenket dersom én eller flere «eiere» har avhendet natur-
ressurser som egentlig tilhører ennå ufødte generasjon-
er. EU-landenes rett bygger på katolsk rettsoppfatning. 
Denne retten har sin rot i troen på at Kirken, og i siste 
instans paven forvalter Skaperens eiendomsrett til Jorden 
og alle levende vesener som befinner seg på den.

For å gjennomføre dette verdensherredømme i prak-
sis, har den katolske Kirke lagd et sinnrikt system basert 
på ideen om den selveiende kapital. I norsk rett har den 
selveiende kapital (trust stiftelse) ingen plass. Det er en 
jesuittisk oppfinnelse, og frem til 1956 var det forbudt for 
jesuitter å oppholde seg i Norge, for å unngå at ytrings-
friheten ble misbrukt til å utbre deres lære. Men fra op-
phevelsen av jesuittparagrafen har omdannelsen av Norge 
til jesuittstat gått raskt. Via den europeiske «mennesk-
erettighetskonvensjon» har de selveiende kapitaler blitt 
likestilt med fysiske personer i det norske rettssystemet.

Da de såkalte EØS-forhandlingene tok til, var det full 
frihandel med fisk og fiskeriprodukter i EFTA. I henhold 
til det gjeldende GATT-regimet, skulle det fortsatt være 
frihandel mellom Norge, Island og de EFTA-landene som 
valgte å gå inn i EU. Basert på det frihandelsregimet som 
da gjaldt, var det planlagt full frihandel med fisk og fisk-
eriprodukter i hele EU/EFTA-området fra 1998. Sannsyn-
ligvis ville det vært full frihandel mellom Norge og EU 
nå, dersom det ikke hadde vært for følgende hendelser:

De såkalte EØS-forhandlingene gjaldt ikke 

primærnæringene 
og handel med varer 
fra disse. På et min-
istermøte i Brussel i 
juni 1991 ba Thor-
vald Stoltenberg 
om at salen måtte 
ryddes for alle an-
dre enn ministrene. 
Så kom han med det 
vanvittige utspillet 
at EU-KOMMIS-
JONEN skulle få 
fiskekvoter i norsk 
økonomisk sone om 
de bare ville være 

så snill å ta med fiskefeltet med i forhandlingene. Den 
islandske ministeren trodde ikke sine egne ører, og det 
gjorde vel neppe ministrene fra fiskeflåte-landene heller, 
men denne landsforræderske gavepakken ble naturligvis 
utnyttet til fulle. Resultatet kjenner vi. Island fikk full 
frihandel med fisken uten å innlemme noe som helst av 
EU-regelverket i fiskesonen, mens Norge påtok seg å in-
nføre EU-regelverket i fiskeri- og oppdrettsnæring uten å 
få noe igjen på frihandelsfeltet. Det var bare et spill for 
galleriet at det ble forhandlet om EØS-avtalen. I virke-
ligheten organiserte Norge, Sverige, Finland og Østerrike 
«forhandlingene» som en praktisk gjennomføring av en 
allerede foretatt innmelding i EU.  

EUs direktiver ble sendt til norske myndigheter og tje-
nestemenn, fagdepartementene og underliggende etater 
ble sendt til Brussel for å få beskjed om hvilke endringer 
som måtte gjøres i det nasjonale regelverket. Dersom 
regelendringene kunne gjøres innenfor de allerede ek-
sisterende fullmakter, ble de foretatt straks uten hensyn 
til konsekvensene. Som et eksempel på dette kan nevnes 
endringene i regnskapslovgivningen for bankene. Etter de 
norske regnskapsreglene skulle bankene foreta avsetnin-
ger på et eget fond, for å dekke tap på krav. Når et reelt 
krav var konstatert ved et konkursbo var gjort opp eller 
et tap var realisert, ble det virkelige tapet ført opp som 
fradrag på denne fondskontoen. Fra det ene året til det an-
dre ble de norske regnskapsreglene endret til EU-reglene 
som foreskriver at dersom et lån har vært misligholdt i 6 
måneder eller mer, skal 30 % av lånets pålydende bok-
føres som tap.

Min østerrikske kollega fortalte meg at dersom en slik 
regelendring hadde blitt foretatt i Østerrike, ville det blitt 
forlangt parallellføring etter de gamle regnskapsreglene i 
10 år for å kunne konstanter virkelige tap. Men i Norge 
kunne storinvestorene, som naturligvis hadde fullt kjenn-
skap til virkningene av de nye reglene, presse bankaks-
jekursene i været, for så å narre småsparerne til å kjøpe 
dem fordi det er så trygt. Bankene hadde store reserver på 
avsetningskontiene, og det første året med de nye reglene 
fikk ingen annen virkning enn at bankaksjene sank og en 
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EØS-bedraget

Synnøve Fjellbakk Taftø.
Skjermdump fra Youtube.no.
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rekke småbanker ble tvunget til å fusjonere med storbank-
ene. Bankfunksjonærene fikk ordre om ikke å gi betal-
ingsutsettelser og bankene solgte panteobjekter i stor stil. 
Ingen fortalte bankansatte og låntakere om systemet med 
å ta opp lån til avdrag eller refinansiere lånet før fristen på 
6 måneder. Fisket slo feil og 30 % av lån i 100 millioner-
sklassen ble ført som tap på grunn av manglende avdrag. 
Resultatet av dette var at storbankene kollapset, men det 
var bare småsparerne som tapte penger. Deres aksjer ble 
nullet ut, mens storinvestorene ved statens hjelp overtok 
verdiene. Noen småaksjonærer i Kreditkassen, nå Nordea 
prøvde saken i rettsvesenet, men de hadde selvfølgelig 
ikke en sjanse.

På andre felt var det nødvendig med en ny lovgivning. 
Stille og rolig ble lovene endret og nye EU-institusjoner 
ble bygget opp. Se bare på de feltene der EU-reglene var 
klart grunnlovsstridige, ble utkastene til ny lovgiving lagt 
til side i påvente av EØS-avtalen. Så snart forhandlingsut-
kastet var klart, ble disse lovutkastene sendt Stortinget i 
en stor bunke sammen med mange tusen sider med EU-di-
rektiver og vedtatt uten debatt som lovendringer som er 
nødvendige for at Norge kan slutte seg til en internasjonal 
avtale.  

EØS-avtalen trådte aldri i kraft, men de grunnlovsstri-
dige var behørig vedtatt og ble iverksatt. Men hva med 
de grunnlovsstridige direktiver? Bjarne Lindstrøm, eller 
snarere de krefter han ble styrt av, fant løsningen. Man 
kunne innbille stortingsrepresentantene og norsk opin-
ion at det finnes et EØS med overvåkingsorganet (ESA) 
og skrive et brev til EU-kommisjonen om at Norge for-
pliktet seg til å opptre som om EØS-avtalen var i kraft. 
Så kunne man ta den menneskerettskonvensjonen inn i 
Grunnloven i det dette er de menneskerettsbestemmelser 
som EU-retten prøves mot. Som takk for denne geniale 
løsningen ble Bjarne Lindstrøm utnevnt som utenriksråd 
og høyeste autoritet i Norge på folkerettslige spørsmål. 
Mens Grunnlovens menneskerettsbestemmelser har som 
formål å verne fysiske personer mot maktmisbruk fra my-
ndighetenes side, er den europeiske menneskerettskon-
vensjonen laget for å verne statsinstitusjonene og for å 
sidestille fysiske og juridiske personer.

«Sinnssyke» har intet vern mot frihetsberøvelse i kon-
vensjonen, men grunnlovsbestemmelsen om urettmessig 
frihetsberøvelse gjelder alle. Norsk straffelov er basert på 
anmeldelsesprinsippet. Når det gjelder forseelser og min-
dre forbrytelser er grunntanken at gjerningspersonen ikke 
skal bli straffet dersom offeret unnlater å anmelde forhol-

det. Dersom ingen er krenket er ingen skade skjedd, er 
en gammel rettssetning. EU-retten bygger på inkvisisjon-
sprinsippet. Både fysiske og juridiske personer har plikt 
til å la seg og sine barn kontrollere og de vesener som 
foretar kontrollen, har krav på politiets bistand til å gjen-
nomføre kontrollen med tvang. Det maktmisbruk som ut-
folder seg i et slikt system er grotesk. En hel barnehage 
ble sendt til undersøkelse til lege ved mistanke om sek-
suelle overgrep. Foreldrene anmeldte saken, men ingen 
ble dømt. Etter 1978 har den offentlige debatten stilnet. 
Offentlig ansatte og valgte ombud får ikke lenger lov til 
å fortelle hva som foregår av maktmisbruk og overgrep, 
da bryter de nemlig sin taushetsplikt og kan straffes for 
det. De politiske partiene lager skinndebatt om helsevesen 
og sosialpolitikk på et nivå som de fleste kommunestyrer 
ville skammet seg over. Nylig ble en mer enn 100-årig 
straffelov avløst av en helt ny med helt andre grunnprin-
sipper og motsatt siktemål – uten «debatt»: (Riksavisen.
no – https://goo.gl/7tjyGS) 

Når sannheten om Europa-bevegelsen nå er kjent for en 
god del av folket, er dette et svik mot det norske folk. 
«Europa-bevegelsen har nå gjennom 40 år regjert Norge 
gjennom sin posisjon som landets absolutt største «par-
ti» med solid flertall i Stortinget. Årsaken ligger i at de 
allerede den 7. mai i 1969 konstituerte sin egen «hem-
melige» stortingsgruppe i selve stortingsbygningen, og 
valgte stortingsrepresentant Peder Næsheim til formann 
for denne «hemmelige» gruppen. Påfølgende år (1970) 
ble stortingsrepresentant Knut Frydenlund valgt til ny 
formann for denne gruppen, grunnet foregående for-
manns dødsfall. Det står også å lese i deres beretning av 
7. mai 1969 at de allerede på det tidspunkt hadde 120 
av Stortingets 150 representanter som medlemmer i sin 
hemmelige stortingsgruppe. Og i forrige stortingsperiode 
ble det på basis av EU relaterte avstemninger i Stortinget 
beregnet at denne gruppen nå måtte bestå av minimum 
140 stortingsrepresentanter. Europa-bevegelsens norske 
avdeling ble imidlertid etablert i Norge så tidlig som 30. 
mai 1949. I 40 lange år har altså Europa-bevegelsen op-
erert norsk politikk i posisjon som Norges ukjente fler-
tallsregjering – Norges  «Skyggeregjering» (bmonline.no 
– https://goo.gl/g6Jshb).

May-Harriet Seppola
Askim, 29.9.16

Kilder på side 18.

T-skjorte med FMIs logo på brystet og det norske flagg 
og internettadressen på ryggen. Størrelser: XL, L og M.
Bestilles fra: FMI, Postboks 70 Sentrum, 
6501 KRISTIANSUND N. 
Tlf.: 977 06 152. E-post: nettred@fmi.no
Pris: kroner 190,- inkl. porto (150,- + porto 40,-). 
Bestiller du flere enn ei t-skjorte, be om samlet sum med 
tanke på porto. Kontonr. til FMI: 0530.40.68169. 
Merk innbetalingen med “T-skjorte”.

T-skjorte med FMIs logo
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Som bakgrunn av en kort artikkel publisert i Norge Er 
Vårt nr. 1-16, som omhandlet tidligere statsminister Jens 
Stoltenbergs og Arbeiderpartiets omgang med en somalisk 
selvmordsbomber, sendte FMI følgende artikkel til Politiets 
sikkerhetstjeneste, Utenriksdepartementet og Arbeiderpar-
tiets sentralstyre. Svarene vi fikk er å lese på side 5.

Alle nordmenn kjenner til angrepet på Arbeiderpartiet og Reg-
jeringen 22. juli 2011. Men de færreste kjenner til en somalisk 
selvmordsbomber (med norsk statsborgerskap?) som 18. mars 
2014 kjørte en lastebil fullastet med sprengstoff inn i Hotell 
Amalo i den somaliske byen Buulo Burde. Burhan Ahmed Ab-
dule, som var navnet på muslimen, tok med seg minst åtte per-
soner til himmels i selvmordsangrepet. Abdule bodde i Halden, 
sympatiserte med Arbeiderpartiet og var en bekjent av tidligere 
statsminister Jens Stoltenberg. Abdule møtte Stoltenberg da en 
delegasjon fra Frivillighetssentralen i Halden besøkte Stortinget 
i 2010. I tiden etter Anders Behring Breiviks ugjerning drev 
media og myndigheter nærmest klappjakt på nasjonalt bevisste 
nordmenn for fortest mulig å få disse frem i lyset og få plassert 
de i bås med Breivik. Alle kontakter til Behring Breivik, både 
reelle og alle vondskapsfulle koblinger, ble kartlagt og omtalt 
etter ugjerningen. Til sammenligning: Hvorfor ble det ikke 
gjort kjent gjennom media og av myndighetene at en somalisk 
selvmordsbomber hadde hatt koblinger til Norges statsminister 
og Arbeiderpartiet? Navnet på selvmordsbomberen ble heller 
ikke offentliggjort før seks måneder etter selvmordsangrepet. 
Navnet på Behring Breivik ble offentliggjort dagen etter (23/7-
11). I tillegg ble Behring Breivik-saken omtalt flere timer hver 
dag i flere uker i etterkant av 22. juli og i forkant og under retts-
saken i 2012, og blir det fremdeles.

Uriktig ordbruk
Vi vil også minne om at når media og myndigheter ordlegger 
seg med koblingen «høyreekstrem» med «nazisme/nynazisme» 
i sin agitasjon om oss nasjonalister, så er dette feil. Er denne st-
adige ordbruken av ren uvitenhet, eller er det bevisst demonise-
ring for på den måten å legitimere verbale og fysiske angrep på 
nordmenn som ønsker å bevare nasjonalstaten? Nasjonalsosial-
ismen er venstreorientert. Hovedskillet i politikken går mellom 
kollektivistiske og individualistiske systemer. De første hører til 
på venstresiden, de siste på høyresiden av den politiske skala. 
Sosialismen med dens statsdirigering og planøkonomi er kollek-
tivistisk og plasseres på venstresiden, mens markedsøkonomi og 
klassisk liberalisme i næringspolitikken med vekt på individuell 
handlefrihet hører til på høyresiden. Et kjennetegn for venstres-
iden er også at staten har eiendomsrett til produksjonsmidlene. 
Høyresiden kjennetegnes ved privat eiendomsrett. Nasjonalso-
sialismen, slik den ble praktisert av «Det nasjonalsosialistiske 
Tyske Arbeiderparti», var utvilsomt et kollektivistisk, sosialis-
tisk system. Alt var sentralstyrt under slagordet «fellesnytten 
foran egennytten». Når media og myndigheter jakter på nord-
menn som ytrer seg kritisk til dagens innvandringspolitikk ved 
å stemple de som «høyreekstreme» og «nazister», så er inn-
vandringskritiske holdninger ikke grunnet i politisk retning, da 
slik motstand finnes både til høyre og venstre i politikken. Her 

finnes både kommunister og folk på høyresiden, men det som er 
felles er nasjonalfølelse og ansvarsfølelse for folk og land, og et 
ønske om å bevare det gamle folkeferdet som gjennom alle tider 
har hatt navnet Nordmenn.

Vold mot nasjonalister
Demoniseringen som nasjonalt bevisste nordmenn har op-
plevd fra media og myndigheter opp gjennom historien, har 
ført til og legitimert en rekke voldelige angrep, samt hindret en 
mangfoldig og fruktbar debatt om norsk innvandringspolitikk. 
Vi vil også her minne om at politi og påtalemyndighet har ved 
mange tidligere anledninger godkjent voldelig opptreden fra 
våre motstanderes side, som for eksempel den venstreekstremis-
tiske blitzgjengens angrep på sakesløse FMI-medlemmer under 
avvikling av FMIs landsmøter i Arendal i 1988 og 1989, draps-
forsøket på Fedrelandspartiets hovedtaler Bjarne Dahl i 1993 på 
Youngstorget, og en rekke angrep mot FMI-stands opp gjennom 
historien. Oppfordring til voldsbruk mot FMI-medlemmer var 
også fremsatt gjennom annonser i Oslo-pressen på slutten av 
1980-tallet. Vår anmeldelse av dette siste forhold ble avvist av 
riksadvokaten selv, Georg Fredrik Rieber-Mohn, som derved le-
galiserte vold som ytringsform.

Konklusjon
Vi forventer at myndighetene kommer med en offentlig redeg-
jørelse i bruken av uriktige/riktige formuleringer om nordmenn 
som har politiske meninger i strid mot den etablerte innvan-
dringspolitikk. Det er viktig at en offentlig institusjon som bl.a. 
PST bruker korrekte formuleringer når de orienterer befolknin-
gen. Det motsatte kan virke krenkende på nordmenn som frem-
deles har troen på at vi ennå har ei form for demokrati i vår del 
av verden. Videre forventer vi at myndighetene tar et offentlig 
oppgjør med medias praktisering av ytringsfriheten. Nordmenn 
som ytrer seg kritisk til norsk innvandringspolitikk kommer 
sjelden eller aldri til orde, og blir demonisert i en slik grad at 
det ofte går på livet løst. Media mottar direkte pressestøtte som 
bevilges over statsbudsjettet, eller indirekte i form av moms-
fritak. Dette er nordmenns skattepenger. Slik media praktiserer 
ytringsfriheten i dag bør aviser/nettaviser som ikke praktiserer 
reell ytringsfrihet miste denne støtten.

Folkebevegelsen Mot Innvandring
Bjørnar Røyset, Formann
Kristiansund, 25.8.16

Kilder på side 18.

Terror i og utenfor Norge

Jens Stoltenberg og selvmordsbomberen. Skjermdump fra NRK.no.
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En förälder ringde mig nyligen för att berätta om situationen 
på hans barns skola. Föräldrarna bor i ett förhållandevis 
svenskt område och valde den kommunala skolan som lig-
ger närmast eftersom det i princip bara går svenska barn där. 
Det första året var bra. Förvisso sparas det enormt mycket på 
skolan så kvalitén i stort är klart sämre sedan jag själv gick 
i skolan, men det hade varit trygg stämning och inga större 
konflikter mellan barnen på skolan.

Strax innan årets vårtermin kom ett brev som berättade 
att skolan nu skulle få en ny klass, en klass för nyanlända 
flyktingbarn. Enligt rektorn var detta bara positivt. Förvisso 
skulle ett av rummen som användes av Fritids nu försvinna 
men även om det nu skulle bli lite trångt så var det ändå ett 
fantastiskt tillfälle för barnen att få möta andra kulturer. Möta 
andra kulturer fick de.

Redan några dagar in i den nya terminen började det förs-
vinna saker ur barnens väskor. Stölderna klarades aldrig upp 
utan lösningen blev att barnen inte fick ta med sig privata 
leksaker eller spel till skolan. På så sätt kunde stölderna up-
phöra. De svenska barnen hade nu förlorat ett fritidsrum och 
rätten att ha med sig leksaker till skolan.

På rasterna blev det ofta bråk. Invandrarbarnen såg skol-
gården som sin egen. Om de svenska eleverna gungade 
kunde invandrarna gå fram och stanna gungan och med hot 
kräva att få den. Fotbollsplanen var som regel alltid ocku-
perad av invandrarna och inga svenska barn fick vara med. 
Skolans personal tittade bort. Man måste ha förståelse för de 
utsatta invandrarbarnen och de har samma rätt som alla andra 
barn att vara på skolgården, gick resonemanget.

Invandrarbarnen var dock inte bara ointresserade av de 
svenska barnen. Intresset för de svenska flickorna var stort. 
Lågstadieflickorna fick obscena erbjudanden ropade efter 
sig, mest på språk som de inte förstod en även på knagglig 
svenska.

Nu är de svenska barnen inne på rasterna. De har förlorat 
ett fritidsrum, rätten att ta med sig leksaker och möjligheten 
att vara utomhus på rasterna. Man kan säga att barnen fått 
lära sig hur det är att vara svensk i det nya Sverige. Som 
svensk ska man nämligen anpassa sig till invandrarna och 
samhällets auktoriteter hittar ständigt på nya sätt att begrän-
sa din frihet för att det mångkulturella vansinnet ska kunna 
fortlöpa.

Den förtvivlade pappan som ringde mig har ingen ovanlig 

historia att berätta. De senaste åren har en mängd fruktansvär-
da dåd ägt rum i skolorna. Det har varit mängder av våldtäk-
ter. Flickor som inte ens hunnit bli tonåringar har drabbats av 
bestialiska övergrepp. Det har även varit knivbråk och i ett 
fall ett mord där den 15-årige litauiske pojken Arminas Pi-
leckas mördades av en arab för att han tagit en svensk flicka 
i försvar när hon sextrakasserades.

Skolan har dessutom allt mindre resurser. Pengar fördelas 
till annat än barnens utbildning och de resurser som finns går 
till stor del till att hjälpa invandrarbarnen. De svenska barnen 
blir lidande och tillhör de största offren när politikerna driver 
igenom sin mångkulturella politik.

Det är svårt att finna uppgifter om hur illa ställt det är. 
2011 var nästan vart fete barn i förskolan, grund- och gym-
nasieskolan av utländsk härkomst. Med ungefär 100 000 
invandrare om året sedan dess har siffrorna blivit värre. I 
kommuner som Botkyrka och Södertälje har över 50 pro-
cent av invånarna invandrarbakgrund. Hösten 2015 gick 
49 500 nyanlända elever i grundskolan, enligt Skolverket. 
Som nyanlända räknas elever som invandrat de senaste fyra 
åren och är födda utomlands av utländska föräldrar. Till det 
ska man räkna alla elever som kommit tidigare samt dem 
som fötts i Sverige av utländska föräldrar.

Det är inte konstigt att Sverige sjunker i PISA-undersöknin-
garna. Politikerna har skapat ett mångkulturellt monster och 
det är de svenska barnen som blir lidande genom begränsad 
frihet, våld och trakasserier.

Nationalister hade ofta tidigare budskapet ”Svensk ung-
dom – Sveriges framtid” på klistermärken och affischer. Det 
är ett budskap som borde dammas av. Någon måste kämpa 
för våra barn. Politikerklassen har sedan länge övergett dem.

Björn Björkqvist
Medarbetare på Motgift.nu
Sverige, 10.10.16

Fra Sverige
Barnen är de största förlorarna

Høsten 2015 fikk FMI tilsendt i posten en 30-minutters 
dokumentarfilm om innvandringen til Norge. Filmen er 
en gave til FMI, et bidrag og en moralsk støtte til arbei-
det vi gjør. Filmen er publisert på Youtube (søk på «Inn-
trengere i Norge») og er også å se fra nettsiden vår under 
«Filmer».

Produsenten har arbeidet med filmen i perioden 2006-
2015. Utallige reiser på kryss og tvers av landet er foretatt 
for egen regning for å dokumentere hvordan gatebildet ser 
ut i byer og tettsteder. Etter hvert vil vi duplisere den på 
DVD-plater for salg. Dette kommer vi tilbake til.

Direkte link til filmen: https://goo.gl/CgozE7

Dokumentarfilmen «Inntrengere i Norge»
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Det går mot valg av ny president i USA, og spenningen er 
stigende. Den ene kandidaten er vår mann. Donald Trump 
står for og slåss for det samme som oss: husbondrett til 
eget land, til egne ressurser, «sjølråderett» når det gjelder 
hvem vi vil dele hus og hjem, bord og seng med. Om han 
vinner frem bør vi utnevne ham til æresmedlem i Folke-
bevegelsen Mot Innvandring.

Den republikanske 
presidentkandidaten 
har i klarspråk og med 
kraft satt seg imot 
snikislamiseringen av 
Amerika, mot innvan-
dringen av muslimer 
og for tvangsreturn-
ering av uønskede in-
divider fra fremmede 
land og kulturer. Det 
er grunn til å tro at 
amerikanerne under 
president Trump vil 
demonstrere vanlig 
forbilledlig handle-
kraft på dette feltet, 

og ikke som oss la seg presse til tafatthet av konvensjon-
er prakket på oss av FN og desslike og av søksmål fra 
rovgriske innvandreradvokater. «AMERICA FIRST» er 
Donald Trumps kamprop, og det gir resonans hos alle oss 
som ønsker USA vel.

Tanken om en mur langs grensen til Mexico er vel neppe 
realistisk, men hensikten er klar: Den må gi melding til 
alle de millioner syd for grensen om at de må holde seg i 
sine egne land, og der å skape den velferden de forventer 
å finne på fremmed jord. Det er en melding som burde 
ha universell appell. Større grad av selvforsyning er også 
en klar vinnersak, det er uansett meningsløst og egent-
lig grovt uanstendig at amerikanere, og europeere, skal få 
sine behov dekket av arbeidere og bønder som lever under 
slavevilkår i den vide verden rundt oss.

Hillary Clinton står for noe ganske annet, og det vil bli 
en ulykke for USA og for oss alle om hun skulle rykke inn 
igjen i Det Hvite Hus. Klagemålene mot henne er tallrike, 
innvendingene alvorlige. Bortsett fra politikken: hun har 
levet sammen med en mann som har vanæret sitt høye 
embete med sin ryggesløse livsstil, med bisarre seksuelle 
aktiviteter. Hvordan vil hun kunne forvente aktelse og ær-
bødighet fra andre lands ledere, hvordan kan hun kreve 
skyldig respekt som «Commander in Chief» fra offiserer 
og mannskaper i Amerikas væpnede styrker? For mange 
mennesker verden rundt vil damen bli oppfattet som en 
provokasjon – kan virkelig amerikanske velgere tvinge 
oss til å avfinne oss med en slik leder av den frie verden?

Bjarne Dahl
Høvik, 6.9.16

Presidentvalget

Donald Trump. 
Foto: Wikimedia Commons

Etter mer enn 2 år har havarikommisjonen kommet 
frem til at opprørsstyrkene skjøt ned flyet fra Malaysia 
Airlines (Malaysia Airlines Flight 17) 17. juni 2014. 
Det fikk vi også høre fem minutter etter at det nedskutte 
flyet hadde nådd bakken. Det nye er at de sier at det ble 
fraktet et luftvernbatteri fra Russland og tilbake igjen. 
Jeg skal ikke påstå noe eller drive med spekulasjoner, 
men kun påpeke noen ting som jeg synes er påfallende:
• Det gikk flere uker før etterforskningsteamet var på 
 plass på havaristedet. Det var lokalbefolkningen 
 som samlet sammen lik og likdeler.
• En mistenkt part, Kiev-juntaen, var en del av etter-
 forskningsteamet.
• Kiev-juntaen hadde mange BUK-batterier i Østre 
 Ukraina på den tiden.
• Flykontrollen i Kiev vil ikke legge all informasjon  
 på bordet.
• USA vil ikke legge all informasjon på bordet.
• Den Nederlandske etterretningstjenesten offentlig-
 gjorde i oktober 2015 at bare Ukraina kunne ha 
 skutt ned dette flyet.
• Den Ukrainske sikkerhets- og etterforsknings-
 tjenesten SBU er ikke en nøytral part, de var 

involvert i statskuppet og er også mistenkt for tortur og 
krigsforbrytelser.

I 2014 hadde noen oligarker sin egen milits. Og fak-
tisk var det CIA sine analytikere som fant ut at en sånn 
gruppe kunne ha skutt ned MH 17. Men da ved et mis-
tak, for de ville drepe Vladimir Putin. Etter dette ble det 
musestille fra Washington.

Olav Sæther, Kristiansund, 6.10.16

Malaysia Airlines Flight 17 (MH17/MAS17)

Malaysia Airlines Flight 17. Foto: Wikimedia Commons.
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I følgje ein rapport vi har fått i frå Hammerfest går in-
tegreringa av muslimar like dårleg der som elles i lan-
det. Sjølvsagt vil ikkje muslimar verte integrerte der 
som elles i Europa. Og dumskapen som pregar våre 
styrande i innvandringspolitikken er Hammerfest blitt 
eit godt vitne på ved at dei plasserer den mest uinte-
grerbare gruppa av muslimar til verdens nordligaste by.

I følgje rapportøren vil ingen somaliarar, og slett ik-
kje muslimske kvinner ta nokon i handa på Baksalen 
skule ved starten på dagen. Dei viser albogen i staden. 
Bussjåførar må ta i mot betalinga på ei flate då ikkje 
muslimane vil kome bort i handa hans. Det ikkje lov å 
sette seg hos jentene i undervisninga eller på skulebus-
sen. Dei nektar å ta bort hijaben/shariaklede som er ein 
markering av den muslimske identiteten. Det har også 
vore problem med trakassering av norske blonde jenter 
som vert kalla horer både titt og ofte.

Frå vidaregåande skule vert det rapportert om at mus-
limske unggutar spytta på golvet framfor vaskarar og 
er frekke i kjeften. Det er umuleg å prøve å snakke dei 
til fornuft. Bussjåførar har ved visse høve fått nok av 
bermen og kasta dei med rette ut av bussen. Prøvde å 
hjelpe ei kvinne med barnevogna ut av bussen, skriv 
rapportøren. Då hylte ungen og mora røska til seg 
vogna. Vi har fått høyrt av desse muslimane i byen at vi 
er ureine griser og hundar som havnar i helvete. Rap-
portøren undrast korleis det skal ende i denne byen et-
ter kvart som muslimane – og særleg somaliarane vert 
fleire.

Ja. Det er berre å sjå på utviklinga i Frankrike i dag!

Magnar A. Bakke

Rapport frå Hammerfest om integrering av muslimar

I september sendte jeg følgende brev til justisdepartemen-
tet: «I Aftenposten 16. september 2016 kan en lese at kvin-
ner som bruker hijab, burka og niqab ikke trenger å ta av 
seg disse når de passerer sikkerhetskontrollen på Garder-
moen. Dette i motsetning til oss andre som må ta av seg 
jakker, gensere, sko etc. Årsaken til forskjellsbehandlin-
gen skal være religiøse motforestillinger. Er dette riktig?»
Selvfølgelig har ikke departementet svart på dette – det 
ser ut som de gir blaffen i Forvaltningsloven.

Samme dag sendt jeg det samme brevet til Likestillings- 
og diskrimineringsombudet med følgende spørsmål:
«Hvis dette er riktig – burde ikke Likestillings- og diskri-
mineringsombudet se på saken?»

Likestillings- og diskrimineringsombudet svarte noen 
dager senere. For at leserne skal få innsikt i hvordan disse 
skapmuslimene tenker gjengir jeg brevet i sen helhet her:

«Svar på henvendelsen din om håndtering av religiøse 
plagg i sikkerhetskontroller 

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henven-
delsen din av 16. september 2016. Du skriver at du har 
lest om hijab, niqab og burka i sikkerhetskontroller, og 
at de som bruker slike plagg, i motsetning til andre, ikke 
må ta av seg klærne. Du lurer på om ikke dette er noe 
ombudet burde reagere på. Forskjellen på å ta av vanlige 
jakker og plagg, og religiøse plagg, er at religiøse plagg 
er vernet av diskrimineringsloven om etnisitet som forbyr 
diskriminering på grunn av religion og livssyn. Vi vil fork-
lare hva det innebærer. 

Forbudet mot diskriminering 
Diskrimineringsvernet gir beskyttelse mot at man blir 

behandlet dårligere enn andre i en tilsvarende situasjon, 
når det har sammenheng med religion eller livssyn. Det 
betyr at det ikke er nok å unngå forskjellsbehandling for å 
unngå diskriminering. En tilsynelatende nøytral bestem-
melse om at enhver må ta av seg hode- og ytterplagg i 
en sikkerhetskontroll, rammer personer som bruker dette 
av religiøse grunner på en annen måte enn personer som 
ikke bruker religiøse plagg. Vanligvis oppleves det ikke 
særlig inngripende å måtte ta av seg sko, jakke eller lue i 
en sikkerhetskontroll. Dersom slik bekledning ikke er kny-
ttet til en religion eller et livssyn, har det heller ikke krav 
på vern i diskrimineringslovverket. 

Det vil kunne være saklig å be en dame med religiøst plagg 
om å ta av seg dette i kontrollen, dersom det er nødvendig 
for å utføre forsvarlig kontroll. Men dersom det er mulig 
å få til dette, uten at kvinnen tar av seg plagget, må kon-
trollørene bruke det minst inngripende alternativet. Det 
er dermed slik at sikkerhetskontrollørene må ta hensyn til 
at det er annerledes å be noen om å ta av seg religiøse 
plagg, sammenliknet med andre plagg. Å ikke ta et slikt 
hensyn, vil kunne være diskriminerende. 

Vi håper veiledningen er oppklarende. Har du ytterlig-
ere spørsmål, kan du rette disse til Iselin Huuse på telefon 
23 15 73 00.»

Så det ombudet sier er at alle er like, men noen er likere 
enn andre. Dette er vel ren rasisme mot den etniske norske 
befolkning og kommer i samme klassen som landssvik. 
Så lykke til neste gang du skal ut og fly – og kommer 
til å sitte ved siden av en muslim med niqab som ikke 
har blitt kontrollert. Kanskje vi alle bør oppgradere livs-
forsikringen?

Oddbjørn Jonstad

Sikkerhet og religion i sikkerhetskontrollen
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Er Sverige blitt det nye Libanon? Jeg hører på nyhetene 
at natt til onsdag 17. august i år brant det over 30 biler 
på forskjellige steder i landet. Bare i Norrköping brant 
det 19 biler!  Natten før ble over 15 biler flammenes 
rov, og svenskene har nå for fullt begynt å merke at de 
har fått besøk av et spøkelse. Et farlig spøkelse som de 
neppe hadde forestilt seg skulle innta landet. Men slik 
går det når politikerne kobler ut sunn fornuft og tror 
man skal redde hele verden.

Fra begynnelsen av juli har det brent over 70 biler i 
nabolandet, og tallet ser ut til bare å øke for hver dag 
som går. For bilbrannene i Malmø og andre steder er 
ikke noe nytt. Det fortsetter med uforminsket styrke, 
mens politikerne sitter musestille og er i villrede om 
hva de skal gjøre, der myndighetene ikke forstår hva 
som har gått galt i «folkhemmet» til Olof Palme, han 
som startet opp denne galskapen, som nå er i ferd med 
å slå ut i full blomst.

Hvor lenge skal skylappene brukes for å dekke over 
dette stygge synet? Der framveksten av jihad og par-
allellsamfunn med ungdomsgjenger som driver med 
grov kriminalitet får lov til å vokse? Det er heller ingen 
hemmelighet at i Malmø, der er svensk lov satt til side 
og erstattet av jungelens lov. Og der både politi, am-
bulanser og brannbiler blir angrepet når de skal gjøre 
jobben sin. Var det ikke dette som en del politikere her 
i Norge begynte å kalle for berikelse? 

Og hva gjør vi her på berget når disse tilstandene med 
bilbranner starter opp også i vårt land?  Jo, vi har for 

lengst begynt å forstå tegninga, der mange av oss har 
innsett at dette vil smitte over også til Norge. Men hva 
hjelper det når politikerne nekter å innse fakta? Og de 
begriper enda ikke at dette er en utvikling de ikke kan 
snakke seg bort fra? Der brannstifting, bensin, våpen, 
håndgranater, stikkvåpen og kniver ikke vil forsvinne 
fra gatebildet, før de innser at vi snart er i krig!

Fikk med meg NRK-kveldsnytt før jeg gikk til køys. 
Der kunne vi se russiske fly som bombet Aleppo fra 
sine nye baser i Iran. Det mens desperate mennesker 
prøvde å komme seg i sikkerhet og ut av ruinene, vekk 
fra flammene og røyken i dette vanviddet i Aleppo. 
Deretter fikk vi se en del desperate mennesker i Malmø 
som forsøkte å redde bilene sine mens flammene sto 
til værs. Likheten med Aleppo og Malmø var bare helt 
slående. Ja, man fikk bare vondt i hele kroppen.

Våknet av en vond drøm etter en times søvn. Der jeg 
så både Norge og Sverige i flammer og et mareritt jeg 
seint vil glemme. Slik blir det bare når multikultur blir 
viktigere enn kirkegang.  Det begynner vi nok alle nå å 
erfare. For når man kaster Gud 
på dør, da flytter nemlig en viss 
kar inn.  Noe som både Sverige 
og Norge vil få kjennskap til i 
årene framover.

Amund Garfors
Narvik, 19.8.16

Bilene brenner i Sverige

ABC Nyheter har forsøkt å få tilgang til et dokument 
som er knyttet til asylsøkernes helse. Opplysningene 
kan ha «skadevirkninger av et større omfang» hvis de 
blir offentlige, hevder derimot departementet.

Helsedepartementet og helseminister Bent Høie har 
nektet ABC Nyheter innsyn i et dokument om helse-
problemer knyttet til asylankomstene.

Dokumentet omhandler «forskjellige problemstill-
inger og utfordringer knyttet til helse i forbindelse med 
økte asylankomster til Norge».

Rikets sikkerhet
I avslaget til ABC Nyheter står det at opplysningene er 
så skadelige at de vil kunne påvirke både sikkerheten 
i Norge og forsvaret av landet. Dokumentet skal være 
gradert «fortrolig».

«Det er sannsynlig at offentliggjøring av opplys-
ninger i det aktuelle dokumentet vil lede til skadevirk-
ninger av et større omfang for sikkerheten til Norge og 
forsvaret av landet», heter det i avslaget.

Tuberkulose
Etter den massive asylflommen til Norge i fjor høst, ble 
det avslørt at asylsøkere bodde mange uker på mottak 
uten å motta helsesjekk. De ble blant annet ikke screen-
et for tuberkulose. De siste årene har det blitt rapportert 
mange utbrudd av tuberkulose rundt om i landet.

Det siste rapporterte utbruddet var i Skien, hvor 
NRK i uke 33 kunne rapportere om 14 personer som 
var smittet i et «innvandrermiljø» i byen. I følge Folke-
helseinstituttet var dette et «betydelig» utbrudd.

Utbruddet kom i tillegg til seks personer som ble 
smittet i sommer og som utviklet sykdom.

I fjor ble det i Norge oppdaget 318 tilfeller av 
tuberkulose. Det var tuberkulose 
både i lunger og i kroppens
andre organer.
 
Thorgrim Bredesen
Redaktør nettstedet Frieord.no
Røyken, 26.8.16

Myndighetene hemmeligholder asylsøkernes helsetrussel
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Folkebevegelsen Mot Innvandring holdt sitt landsmøte på 
Beitostølen lørdag 10.9.16, og ble åpnet av formannen, 
Bjørnar Røyset. Utsendinger fra seks fylker deltok.

Formannen ble valgt til referent og Amund Garfors ble 
valgt til møteleder. Til å undertegne referatet ble valgt for-
mannen og Kaspar J. Birkeland.

Innkalling til landsmøtet ble sendt som eget vedlegg til 
medlemsbladet ”Norge Er Vårt” 28.6.16 og per e-post 
5.8.16. Formannen 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.

Formannen la deretter frem styrets årsberetning. På grunn 
av avstanden var kontakten fra dag til dag blitt oppret-
tholdt over telefon og per e-post, med bare ett ordinært 
styremøte. Kontakten med medlemmene og FMIs kon-
taktpersoner var blitt opprettholdt med telefon, hjemme-
siden, 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, de-
partementene, landets biskoper m.fl.

På bakgrunn av planene om asylmottak i Sunndal og 
Eidsvåg i Møre & Romsdal ble det bl.a. sendt diverse in-
formasjonsmateriell til kommunepolitikerne, men ingen 
uttalelse ble i denne sak forfattet. I løpet av siste året har 
det også vært avholdt flere flygeblad-aksjoner der aktivis-
tene har tatt oppstilling utenfor kjøpesenter og distribuert 
informasjonsmateriell direkte til publikum.

Nestformann og pressetalsmann Jan Høeg har oppret-
tholdt forbindelsen med våre danske meningsfeller og 
representert FMI ved sommerfesten; «Folkefest for Fri-
hed», som i år ble avholdt ved Roskilde i Midtsjælland 
25. juni.

Utsending av flygeblad, klistremerker og plakater til ak-
tivistene har vært betydelig. Aktiviteten har siste arbeidsår 
vært noe høyere enn foregående. Årsberetningen ble tatt 
til etterretning og vedlagt protokollen.

Deretter ble regnskapet gjennomgått. Det hadde et til-
fredsstillende resultat og en forsvarlig likviditet. Forman-
nen redegjorde for noen detaljer, og regnskapet ble god-
kjent og styret meddelt ansvarsfrihet.

Under punktet ”Diverse” holdt noen av delegatene inn-
legg. Det ble også holdt et kort foredrag av Morten Lor-
entzen fra Moss om viktigheten av en reorganisering og 
revitalisering av FMI. Etter en konstruktiv debatt ble det 
vedtatt å opprette et arbeidsutvalg med mandat til å frem-
legge for landsstyret et konsept for en reorganisering av 
organisasjonen. Arbeidsutvalget er bestående av: Bjørnar 
Røyset, Kristiansund; Steffen Hvalby, Røyken; Morten 
Lorentzen, Moss.

Landsstyremedlem Tor Holst meddelte landsstyret tidlig-
ere i år at han ønsket å trekke seg. Men han ønsker fort-
satt å være kontaktperson for Østfold. Kaspar J. Birkeland 
ble derfor supplert inn i landsstyret som nytt medlem på 
landsstyremøtet dagen før landsmøtet. Landsstyret blir da 
som følger: Formann Bjørnar Røyset, Kristiansund; nest-
formann og pressetalsmann Jan Høeg, Larvik; Kaspar J. 
Birkeland, Ålesund. Bjarne Dahl fortsetter som revisor.

Avhengig av arbeidsutvalgets konsept for reorganisering 
er det mulig at landsstyret vil foreta utskiftinger og forst-
erkninger som en del av strategien fremover til det beste 
for folk og land. Dette kommer vi tilbake til.

Det har i etterkant av landsmøtet versert noen rykter, men 
dette avviser landsstyret.

Til slutt takket formannen for oppmøtet og ønsket delega-
tene velkommen til middag om kvelden.

Beitostølen, 9.10.16

Bjørnar Røyset       Kaspar J. Birkeland
Formann                  Landsstyremedlem

Landsmøte i FMI

25. oktober 2016: Mange skryter av statsråd Listhaug og 
mener hun gjør en glimrende innsats mot innvandring og 
islamisering av landet. Men hvilke resultater har hun fått 
til? Aldri har vi bosatt så mange såkalte flyktninger og 
det virker som hun er blitt mer og mer en integrerings-
minister. Hadde det ikke vært mer å skryte av om inn-
vandringen ble stoppet helt og de som er kommet blir 

repatriert – det hadde vært noe det. Norske myndigheter 
har de siste årene gitt over 800 personer beskjed om at de 
har jukset med sin asylhistorie eller på annen måte gitt 
uriktige opplysninger. Men over 400 av disse har like-
vel fått nye oppholdstillatelser, for eksempel fordi de har 
bodd her svært lenge eller fordi de har barn. Vi krever 
resultater – ikke prat.

Er det Listhaug gjør egentlig noe å skryte av?
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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 inn-
vandring til og islamisering av landet.)

Ytterligere informasjon og priser finner du på 
www.boklaget.no

Mer enn 2 000 utenlandske menn begikk seksuelle over-
grep nyttårsaften Foxnews.com – http://goo.gl/7gjeSZ og 
Washingtonpost.com – http://goo.gl/ZYccUh  

IsraAID og israelsk-jødisk dobbeltmoral
Christian Broadcast Network (CBN): “Israelis Lend a 
Helping Hand to Syrian Refugees in Greece”: 
www1.cbn.com – https://goo.gl/qqxZYh og IsraAID 
(nettside): http://www.israaid.co.il/
Sky News: “Sky Finds ‘Handbook’ For EU-Bound Migrants”
News.sky.com – https://goo.gl/NkvuBO
Haaretz: “By the Numbers: Israel Recognizes Less Than 1% 
of Asylum Seekers”
www.haaretz.com – https://goo.gl/q0X936 (23. juni 2014)
New York Times: “Israel’s Chilly Reception for African 
Asylum Seekers”
Nytimes.com – https://goo.gl/8ZcnPC

EØS-bedraget
http://www.riksavisen.no  – https://goo.gl/7tjyGS 
http://bmonline.no/ – https://goo.gl/g6Jshb 
Politisk fange Synnøve Fjellbakk Taftø – «Del 1»: https://
www.youtube.com – https://goo.gl/VDfJoW    
Politisk fange Synnøve Fjellbakk Taftø –  «Del 2»: https://
www.youtube.com – https://goo.gl/v2eRhh
Politisk fange Synnøve Fjellbakk Taftø – «Del 3»: https://
www.youtube.com – https://goo.gl/rMgAtX

Terror i og utenfor Norge
NRK.no – http://goo.gl/2PD4Mn  og Rights.no – http://goo.
gl/QlRBz9 

Kilder til noen av artiklene:

Samfunnet har enorme kostnader ved asyl/innvandring. Mannen 
i gata har ikke kunnskap om dette. Naiviteten og sløvheten er 
grenseløs. Et nyttig verktøy i debatten er Prop.1S Tillegg 1, som 
regjeringen kom med i fjor høst. La oss se på noen av tallene.

1. På side 32 står følgende: Anslåtte kostnader per PERSON 
(min utheving) per år under 15 år kr 1 934 000, over 15 år kr 
769 000, voksen kr 253 000. Dette blir 2 438 000 tilsammen. 
Hvis vi tar et middeltall, f.eks. 2 000 000, for letthetsskyld, og 
multipliserer med 30 000, som er det estimatet regjeringen har, 
så får vi 60 000 000 000, 60 MRD. Dette er årlig! PÅ side 35 
kan vi lese at det i regnestykket ikke er tatt hensyn til familie-
gjenforening, noe som vil øke kostnadene ytterlige. I årevis har 
vi blitt tutet ørene fulle av at Asylanter/flyktninger er en økono-

misk ressurs for fedrelandet. Men så kommer rosinen i pølsen: 
«Beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) illustrerer at det 
er betydelige NETTOKOSTNADER (min utheving) i flere tiår 
framover knyttet til innvandrere med lav sysselsetting», står det 
på side 35.

2. Man behøver ikke være noe matematisk geni for å skjønne 
at dette ikke er bærekraftig. Dette vil føre til økonomisk ruin for 
fedrelandet. Dette må stoppes! Folk må protestere! Det er ikke 
pensjonister og vanlige nordmenn som skal betale dette. Mas-
seinnvandringen må stoppes!

Øystein Aalstad, Fauske, 18.9.16

Samfunnets kostnader ved asyl/innvandring
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Kongen som sa Nei! Og han som seier Ja!
Kong Håkon den 7. var under krigen symbolet på kamp-
en mot framand okkupasjon av Noreg ved sitt Nei til den 
tyske okkupasjonsmakta. Våre dagars Konge synes å ha ei 
heilt anna haldning enn sin bestefar til framand innvasjon. 
Under kongefamilien sin hagefest i Slottsparken den 1. 
september d.å. fekk vi fleire døme på at vi ikkje må halde 
det sjølvsagt at dagens Konge og kongefamilie lever opp 
til Håkon den 7. sin kamp for nordmenns fridom og fors-
var av eige heimland. Kongen si tale var ei tragisk opplev-
ing for nordmenn med nasjonalkjensle, og sjølvsagt vart 
hans ord hylla av det politisk korrekte hylekoret i landet, 
herunder media. Noko anna var ikkje å vente då media 
forlengst har snudd ryggen til dei to folk som har historisk 
heimstadrett til Noreg.

Under Kongen sitt besøk i Sametinget for nokre år sidan 
uttala han dei ord som Høgsterettsjustitiarius Carsten 
Smith forma i si tid: «Staten Norge er dannet på territo-
riet til to folk, nordmenn og samer». Dette er ei sanning 
som Kongen fann å uttale ved det høvet, men som han no 
tydelegvis har gått vekk frå.

Staten Noreg er såvisst ikkje danna på territoria til 
folk frå Afghanistan, Pakistan, Somalia, Syria eller Sver-
ige, slik vi kan forstå Kongen og andre politisk korrekte 
talsmenn og -kvinner. I talen som han held under hagef-
esten i Slottsparken seier han dette: «Nordmenn har også 
innvandret frå Afghanistan, Pakistan, Polen, Sverige, So-
malia og Syria».

Dette er utrulege påstandar. Og dette er heller ikkje sant! 
Dei einaste nordmenn eg veit som har kome til Noreg frå 
Afghanistan er dei som har tenestegjort i NATO sin inn-
blanding i borgarkrigen i landet, og som har kome heimatt 
med livet i behald. Kongen ramsa opp i talen sin alle gu-
dane som ein kunne tru på her i landet, også Allah, men 
nemnde ikke at Noreg har vore eit kristent land gjennom 
tusen år. Er det like lett å vere kristen i land der Allah rår 
som det er å tru på Allah i kristne Noreg? Kanskje kunne 
det vore nemnt noko om dette under denne fleirkulturelle 
såpeoperaen?   

Meinar kongen at hans, og kongefamilien sine utan-
landske vener alt har okkupert landet og at dei skal er-
statte oss nordmenn, og på toppen ta vårt namn som folk, 
eit etnisk namn som også er ein viktig del av vår identitet? 
Eg vil be Kongen lese dei to fyrste versa av Ivar Aasen 

sitt dikt «Nordmannen». I fyrste verset les vi: «Millom 
bakkar og berg utmed havet heve nordmannen fenge sin 
heim, der han sjølv heve tuftene grave og sett sjølv sine 
hus oppå deim». I andre verset står det: «Han såg ut på dei 
steinute strender, der var ingen som der hadde bygt. Lat 
oss rydja og byggja oss grender, og så eiga me rudningen 
trygt».

Men så sit vi altså ikkje så trygt på rydningen og på tuft-
ene våre likevel, skal vi tru Kongen og hans flokk!

Som alibi for sin «kongstanke» har Kongen og hans 
menn, eller hoff, henta inn ein 17 år gamal irakar Ali al-
Jabri. Han rørte visst både Kongen og Mette Marit til tårer 
då han gjekk på talarstolen og støtta Kongen sitt hån mot 
oss nordmenn ved å seie: «Etter ti år i Norge står jeg over-
for dere som et bevis på at det å være nordmann og mu-
slim, kan samles i en og samme person».

Det skal vere visst at han meinar at han står over oss, i 
alle høve med dei støttespelarane som han har i ryggen, 
på – og utanfor – festen i Slottsparken. Kongen sin son, 
Håkon Magnus, har også før lansert uttrykket «Nordmenn 
av alle etnisiteter». Men no er det eingong slik at nord-
menn/nordmann er ein etnisk betegnelse på vår nasjon, 
noko Kongen sjølv stadfesta i talen sin i Sametinget, som 
før nemnt. Men det kan vel ikkje vere enkelt for dei som 
skal forhalde seg til dei politisk korrekte krava frå slike 
som vil vårt folk til livs. Kan berre minne om kva Thomas 
Hylland Eriksen uttala i eit intervju: «Den siste kvite fle-
kken består i å dekonstruere majoriteten, og gjere det så 
grundig at den aldri meir vil bli en majoritet». Med andre 
ord så pågår ein kamp for at nordmenn aldri meir skal 
verte ein majoritet i vårt eige fedreland.

Kongen verkar også historielaus når han i talen sin seier 
at hans besteforeldre innvandra frå Danmark og England 
for 110 år sidan. Det er nok truleg at den som skriv taler 
for Kongen har sine agendaer, men Kongen burde la vere 
å  framføre alt han får seg presentert. Den som vart Kong 
Håkon i 1905 ville ikkje ta kongeoppdraget utan at nord-
mennene ønskte det. Difor vart det halde folkerøysting 
om landet skulle ha kongedømme eller republikk. Folket 
sa Ja til monarki, og den då, prins Carl, vart på bakgrunn 
av folkeviljen beden om å verte Konge. Det var såleis ik-
kje nokon innvandring, men eit ønskje frå folket om at 
han med familia skulle kome hit. Slik sett var dette histo-
rieforfalsking framførd av Kong Harald. Språkbruken frå 
Kongen og andre under den multikulturelle hurrafesten i 
Slottsparken verkar meir som eit ønskje om å trakke på 
nordmenn sine kjensler for landet vårt, og vår rett til å 
vere eit folk med vår identitet og det vi kjenner som vårt! 
Det er også ein hån mot dei slektene som har gått føre oss 
gjennom tidene. Lever Kongen godt med det?

Men som jus.prof. Nikolaus Gjelsvik skreiv alt i 1920-
åra om den rette træleæra: «Den som sputtar på sitt eige 
folk, og det som høyrer folket til, han vert velsedd hjå fr-
amandherrane. Den mannen kann dei bruka». – Og då så!

Norvald Aasen

Festen i Slottsparken

Dronningen taler under hagefesten 1. september, omkranset 
av venner. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff.
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Terroråtaki i Paris og Pegida-demonstrasjonane i 
Dresden hev sett innvandring og islam attende på dag-
setelen. Men kjem den nye debatten til å verta meir 
meiningsfull enn det tidlegare ordskifte hev vore?

Spursmål kring innvandring og integrering – og ikkje 
minst muslimar og islam – hev vorte diskutert heile ve-
gen dei seinaste åri. Problemet slik eg ser det er at dette 
ordskiftet gjeng i ring. Det endrar ikkje dei politiske føre-
setnadene og det leider ikkje fram til nokor løysing, og det 
medan problemi berre veks.

Kor som er, endå ordskiftet kan henda hev stått i ro den 
seinaste tida, so hev ikkje det norske samfundet gjort det.

Det er nok å nemna nokre fåe moment:
1. Noreg er ikkje lenger skjerma mot dei økonomiske 

problemi i verdi utanfor. I 2008 slapp me undan den økon-
omiske krisa som resten av Europa opplevde, det hadde 
me eine og åleine oljepengane å takka for. No uppliver 
Noreg at OPEC-landi medvite gjeng saman om å skru 
ned oljeprisen. Dei pøser so mykje olje som råd ut på 
marknaden, nett av di dei vil at eit land som Noreg ikkje 
skal makta tena pengar på å opna nye oljefelt. Investerin-
gane i Nordsjøen og på land vert kutta ned på, men fra-
mandarbeidarane som me “trong” vil ikkje reisa heim att 
når dei ikkje lenger hev arbeid. Dei vil heller verta i Noreg 
og gå på NAV.

2. Partiet som vart sagt å vera innvandringskritisk, Frp, 
hev vore i regjering sidan hausten 2013. Det finst ikkje 
lenger nokon opposisjon i Noreg som misnøgja med inn-
vandringspolitikken kann kanalyserast inn i.

3. Innvandringi til Noreg er vorti rekordstor. Det kjem 
mest 80 000 menneske til Noreg kvart år. Det heiter at ein 
by på storleik med Tromsø lyt byggjast kvart einaste år for 
å gjeva plass til alle dei nye menneski. Det store presset i 
byar som Oslo og Bergen heng beinveges i hop med mas-

seinnvandringa. Noreg er millom landi i Europa med den 
største storbyekspansjonen.

4. Det store presset i byane gjer det ikkje berre verre for 
ungdom og folk med dårleg råd å etablera seg på bustad-
marknaden. Det er med og driv fram ei sentralisering av 
Noreg som det i gamle dagar var politisk semje um at me 
ikkje vilde ha. I Dagsnytt 18 hevda nylegt ein represent-
ant for NHO at Noreg kjem til å få 7 millionar menneske 
innan 25 år og at mest all denne folketalsvoksteren kjem 
i dei store byane. Dei vilde difor at samferdselspolitikken 
vart lagd om til å prioritera samferdsel i storbyane. Dette 
er ei utvikling som dei ser kjem og ein lyt berre ta konse-
kvensen av dette, meiner NHO.

Den nye kommunestrukturen som er varsla ber bod om 
det same: Endå meir sentralisering kring dei store bya-
ne.  Kommunane skal fyrst og fremst vera store, effektive 
tenesteleverandørar. Det lokaldemokratiske perspektivet i 
debatten er vorte heilt fråverande. Ingen tek seg bryet med 
å lyfta fram dei interkommunale samarbeidstenestone 
som faktisk hev fungert godt, som til dømes NGIR i Nor-
dhordland. Lokaldemokrati og regionalt samarbeid er på 
veg ut, byråkratisering og endå sterkare politisk toppsty-
ring er på veg inn.

I 2007 gjorde danske styresmakter det same some sty-
resmaktene i Noreg vil gjera, dei la ned fylki og slo kom-
munane saman til store einingar. No syner ein fersk forsk-
ingsrapport at reformi hev ført til mindre lokaldemokrati. 
Når einingane vert større, lyt politikarane nøgja seg med 
å leggja råmeverk og taka generelle avgjerder. Dei konk-
rete avgjerdene vert yverlatne til byråkratar, og dette endå 
me veit at det er nett dei konkrete sakene som engasjerar 
borgarane (“Danske politikere mener storkommunene har 
svekket demokratiet”, ABC Nyheter 3.12.2013).

Innvandring driv fram sentralisering
Regjeringspartii Høgre og Frp vil leggja ned fylkeskom-
munane. Sogn og Fjordane Fylke, Noregs einaste reine 
nynorskfylke, kann gå tapt som fylgja av denne sentral-
iseringa. Dei seier at Staten og kommunane skal overta 
fylkeskommunen sine arbeidsoppgåver, men alle veit at 
det til sjuande og sist er Staten som kjem til å ta yver 
flestalle dei viktige arbeidsoppgåvene. “Det er ikkje 
adressa di som skal avgjera kva slags tilbod du skal få”, 
var i si tid argumentet som vart nytta for å lata Staten taka 
sjukehusstellet frå fylkeskommunane. Er det nokon som 
trur dette argumentet kjem til å verta nytta med mindre 
tyngd når ordskiftet tek til um kven som skal yverta vidar-
egåande skular, vegnett og tannhelsestell?

Noreg er eitt av dei mest sentralstyrde landi i Europa 
og slik kjem det til å verta etter kommunereformi med. 
Det vert ei politisk leiding på nasjonalt toppnivå som legg 
råmeverket, vidare nedetter i hierarkiet og utetter i distrik-
ti kjem byråkratar til å styra. I endå større mun enn tidle-
gare kjem viktige avgjerder til å verta tekne yver hovudet 
på det store, tause fleirtalet.

Kvifor nemner eg alt dette? Me kan ikkje forstå ei 
ovring utan å setja henne inn i ein samanheng. Dei store 

Innvandringsordskiftet treng perspektiv

Er det islamisering eller globalisering som er det grunnleg-
gjande problemet?
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demonstrasjonane i Tyskland ber bod um at noko er på 
gang i Europa, men å einsidig gjera det til eit spørsmål 
om muslimar og islam – slik sume er snøgge med å gjera 
i dag – det vert ikkje rett.

Det sviv seg om meir enn berre islam
Dei innvandringsrelaterte problema me ser i Noreg og Eu-
ropa i dag knyter seg til meir enn berre islam. Ja, mange 
av dei hev fint lite med islam å gjera:

• Når austeuropeisk arbeidsinnvandring gjer nærings-
verksemda ulønsam for norske handverkarar, då hev det 
med EU og EØS-avtala å gjera, ikkje med islam.

•  Når austeuropeiske bygningsarbeidarar lyt bu i brakker
halve året, arbeida svart og ta til takke med arbeidsvilkår 
som gjer heile bransjen useriøs, so hev det ikkje noko med 
islam å gjera.

• Når ein utvist asylsøkjar frå det kristne Sør-Sudan 
gjekk til massakre på Valdresekspressen, so hadde det 
inkje med islam å gjera.

Når høgrepopulistar vel å gå til frontalåtak på islam, 
øydelegg dei samstundes for eit moglegt samarbeid med 
moderate muslimar – med minoritetsgruppor i muslimske 
land, som kurdarar, alawittar og ahmadiiyah-muslimar. 
Ein let den mest imperialistiske og einsrettande varianten 
av islam, salafismen, få definera kva islam rettelegt er.

Me ser at mange innvandrarar kjenner seg rotlause her 
i Vesten, det er gjerne i jakta på ein identitet at dei søkjer 

seg til den mest ekstreme forma for islam. Samstundes 
hev ein unge muslimar som fær smaken på fridomen i 
Vesten, men som vert haldne attende av eigen familie – 
slik æresmorda er krasse døme på. Og når IS hev fenge 
etablera seg i Irak og Syria, so er det nett av di vestlege 
land hev gjenge inn og destabilisert dei sekulære regima 
som var der tidlegare. Slik eg ser det er det ikkje kulturane 
sjølve, men globaliseringi med sin marknadsliberale mo-
nokultur, som er det grunnleggjande problemet.

Europearar kjenner ei ålmenn uro
Ei etterrøkjing som Universitetet i Dresden hev gjort 
syner at det store fleirtalet av Pegida-deltakarane heller 
ikkje er serskilt opptekne av islam, dei gjeng til gatene 
for å syna fram ei ålmenn misnøya med styresmaktene og 
med media (“Studie über Pegida-Teilnehmer: In Dresden 
marschiert die Mittelschicht”, Der Spiegel, 14.1.2015). 
Dei hev sett skrifta på veggen og er urolege for å missa 
ytringsfridomen og velferdsrettane sine. So lenge ingen 
torer å sjå det større biletet, so vert det ikkje mindre grunn 
til uro i tidi som kjem.

Vil me gjera noko med problemi, lyt me ta tak i årsak-
ene. Då er det globaliseringi som lyt upp til ordskifte, 
ikkje berre islam.

Olav Torheim
Redaktør Målmannen
Bergen, 14.9.16

Daglig kan vi lese om boligpriser som stiger mer enn både 
politikere og meglere hadde forstilt seg. Spesielt er dette 
ille i Oslo og områdene rundt. Mange har tatt til orde for 
at det må bygges mer, tettere og høyere. Samtidig ser en at 
befolkningen i Oslo også øker kraftig, noe som forsterk-
er boligkrisen. Men hvorfor øker innbyggertallet i Oslo 
så eksplosivt? Kan det skyldes fornyet og overdreven 
seksualitet blant befolkningen – eller er det bondesønner 
fra O-dalen som søker seg til hovedstaden? Selvfølgelig 
er det ikke det som er årsaken. Det skyldes i hovedsak 
kommunens omfattende kjøp av boliger til flyktninger og 
innvandrere, mange titalls tusen hvert år. Mange som er 
plassert rundt i landet, flytter til Oslo til sine landsmenn 
for å slippe å bli integrert. I tillegg kommer en omfattende 
familiegjenforening som forsterker problemene. Hvorfor 
blir ikke dette nevnt av politikere og organisasjonsansatte 
i boligindustrien – hvorfor, ja, hvorfor?

Den samme problemstilling gjør seg også gjeldende 
på de fleste andre områder i den offentlige forvaltning. 
Sykehusene, legekontorene, skolene, barnehagene, koll-
ektivtrafikken etc. er for lengst sprengt både fysisk og 

økonomisk. På A-hus en dag, talte jeg opp de som gikk 
forbi Narvesenkiosken, cirka 37 % var fargede. I tillegg 
kommer de flyktningene som er lyse i huden. På barsel-
avdelingen var det over 70 % fargede. Dette har ikke 
ledelsen på sykehuset tatt opp når de går ut i media og 
klager på manglende kapasitet og penger. I stedet har de 
brukt penger på å servere halal-måltider i kantinen og an-
meldt undertegnede til politiet for trakassering.

Når man går forbi barnehager, skoler lekeplasser etc. 
ser man jo at antall flyktningbarn bare øker og øker – uten 
at de ansvarlige informerer politikere, byråkrater og be-
folkningen generelt om hvorfor penger og husrom ikke 
strekker til. Hvorfor – ja, hvorfor?

Og dette er ikke noen stabil situasjon – det er bare 
begynnelsen på noe som kommer til å øke enda kraftigere 
og til slutt vil ruinere den velferdsstaten våre foreldre har 
bygget opp. Det kommer de sikkert til å sette pris på – 
eller?

Oddbjørn Jonstad

Høye boligpriser og 
trange offentlige budsjetter, hvorfor?



NORGE ER VÅRT -  Nr. 2 - 2016Side 22

Høyrde deg på radionyheitene i dag (30.9.16) i sam-
band med Regjeringa sine planar om oppussing av 
sjukeheimar osv.

No er det slik, Micaelsen, at når vi vanlege dødelige 
høyrer dykk politikarar klandrar kvarandre for ting som 
vert gjort feil – eller ikke vert gjort – så tenker vi gjerne 
at: Kvifor fekk dei ikkje gjort alt rett når dei sjølve sat i 
regjering? Slik er det for alle partigrupper og parti. Og 
Ap sat jo med regjeringa i 8 år inntil 2013! 

Du uttala deg også om denne evindelege «eldrebøl-
ga» som visstnok berre skal gjelde oss nordmenn. Alle 
desse mange hundre tusen framande som de har henta 
inn i landet er visst såleis evig unge og vil, etter det vi 
skjønar, aldri hente noko ut av aldersdpensjon eller på 
nokon måte ligge samfunnet til byrde slik visstnok vi 
nordmenn gjer! Desse framande vil berre bidra, slik vi 
forstår?

Men, herr Torgeir Micaelsen, kva er grunnen til denne 
«eldrebølga»? Kvar har det vorte av dei nye generasjo-
nane av vårt folk som skulle ta over arbeid og omsorg 
for oss som har arbeidd frå vi var små og langt opp i 
åra? Svært mange av oss vert avspiste med minstepens-
jonar, medan vi ser at nykomne «ressursar» susar forbi 
oss i sosiale ytelsar.

Gro Harlem Brundtland, dykkar gudeskikkelse i Ap, 
stod høgt på barrikadane for fri abortsaka på slutten av 
1970-talet. Eg veit ikkje om du er gamal nok til å hugse 
det, men eg hugsar det. Dette samstundes som ho la 
fram planar om masseinnvandring på grunn av at vårt 
samfunn og folk var altfor homogent. Og kva vert resul-
tatet når ein vedtek ved lov å drepe ned eige folk med-
an ein legg opp til framand-etnisk og framandkultur-

ell masseinnvandring? 
Jau, ei utskifting av det 
opprinnelege folkeferd, 
sjølv om dette folket 
har historisk heim-
stadrett til dette landet!
 Så kan du gjere eit lite 
reknestykke, herr Mi-
caelsen! Du tek omlag 
16 000 årlege abortar av 
vår ætt og gangar dette 
talet med omlag 35 år. 
Så tek du dei 15 eldste 
av desse årgangane, 
som no sjølve ville 
vore i foreldregeneras-
jonen og legg eit snitt 
av deira tal born opp 
på toppen av den fyrste 
summen. Sluttsummen 
av det du kjem fram til vert dei som skulle gjort at de 
hadde teia om «eldrebølga». For vi hadde vore sjølvh-
jelpte med dei som skulle ta over etter oss plagsomme 
eldre!  Og ein annan ting som kan seiast om det ta-
let du får av reknestykket eg nemnde er at dette er eit 
Folkemord på eige folk!

Kva slags politikarar har vi lete oss lure til å vanstyre 
landet? Kva slags «landsmoder» er det de skryt av? Er 
du stolt av å vere eindel av eit slikt system, Torgeir Mi-
caelsen? Eg skjønar godt at KrF vil alliere seg med Ap!

Norvald Aasen

Ope brev til Torgeir Micaelsen, stortingsrepre-
sentant for Arbeiderpartiet

Stortingsrepresentant 
Torgeir Micaelsen.
Foto: Stortinget.no

17. september 2016: Arbeidsinnvandrere har i stor grad 
fått de nye jobbene i bransjer som bygg, renhold og 
servering, viser ny rapport i september 2016. En årsak er 
lavere lønn.
Siden 2003 er det skapt 450 000 flere jobber i Norge. 
Mange av de nye jobbene er fylt av arbeidsinnvandrere. 
En undersøkelse viser at mange av dem har utkonkurrert 
norske arbeidstakere. Forskerne bak rapporten har fulgt 
fire typiske innvandrerbransjer i årene 2008 til 2012. De 
fant ut at rundt 60 prosent av utskiftingen i bransjer som 
renhold, varehandel, overnatting, servering, bygg og an-
legg, skjedde ved at lavtlønte innvandrere erstattet kost-
bare nordmenn.

Det er særlig i den lavlønte delen av privat sektor at 
nordmenn ble erstattet av arbeidsinnvandrere. I snitt fikk 
utlendingene 15 prosent mindre betalt.
Undersøkelsen som ligger til grunn for rapporten, viser 
at nesten halvparten av de norske som fortsatt var i jobb 
ved utgangen av fireårsperioden, hadde flyttet seg til an-
dre bransjer. 12 prosent av de norske var gått helt ut av 
arbeidslivet, av ulike grunner.

Sakset fra Oddbjørn Jonstads nettside Fripenn.no

Lavtlønte innvandrere utkonkurrerer Nordmenn
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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 gyl-
dig. 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



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.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug fra 
Frp holdt torsdag 29. september et foredrag på Glengshu-
set i Sarpsborg. Tema var innvandring. FMIs kontaktper-
son for Østfold, Tor Holst var til stede, og etter at møtet 
var slutt fikk han en liten prat med Listhaug der han hån-
dhilste på henne, presenterte seg selv og organisasjonen, 
og overrakte FMIs tidsskrift Norge Er Vårt samt noen 
brosjyrer.

FMI møtte Listhaug

Innvandrings- og integre-
ringsminister Sylvi Listhaug.
Foto: Torbjørn Tandberg

I juli 2016 kunne en lese om en mann i 50-årene som fikk 
fengsel fordi han kalte en innvandrer for svarting og ba 
han dra seg hjem. Dette er et folkelig uttrykk som myn-
digheten nå kaller for hatkriminalitet og bruker store res-
surser på å bekjempe. Det opprettes stadig nye enheter i 
politiet som skal hanskes med dette – og allerede pressede 
domstoler er med på galskapen. I politiet er det et utall 
kvinner som har fått lederstillinger i de nyopprettede en-

hetene – hadde det ikke vært bedre å få dem ut på gaten og 
hjelpe folke flest – som Fremskrittspartiet (nå Kaosparti-
et) ville sagt det. Etter 22. juli 2011 skulle alle partiene 
satse på kjærlighet og ikke hat – jammen sa jeg smør. Man 
må spørre seg om det ender slik at det vil være straffbart 
å være innvandringsmotstander. Vi må bare konstatere at 
Frp og Høyre ikke duger som regjeringspartier.
Sakset fra Oddbjørn Jonstads nettside Fripenn.no

Er folkelige uttrykk hatkriminalitet?

«Det er mangel på asylsøkere i Nordland.»

Even Aronsen for UDI, region Nord i Narvik. Nordlands Framtid, 13/10 1990.

Leder av Frihetspartiet, Geert Wilders, har i september 2016 
lagt frem et program som går inn for av-islamisering av 
Nederland. Taushet i norske medier selvfølgelig, publikum 
må ikke få forståelsen av at det brygger opp til konfrontas-
jon. Selv om NRK og andre ynder å kalle Wilders forslag 
varianter av høyreekstrem, høyrepopulist eller høyreradikal 
tankegang, er han tross alt leder for Nederlands største parti. 

Men slike fornuftige tanker er ikke noe for naive norske 
politikere. Innvandrings- og integreringsminister Sylvi List-
haug (Frp) offentliggjorde i slutten av september 2016 de 
fem kommunene som får integreringsmottak. Det er Bodø, 
Steinkjer, Kristiansand, Larvik og Oslo som får de spesialut-
viklede «super-mottakene». Etablering av integreringsmot-
tak var ett av tiltakene i integreringsmeldingen som regjerin-
gen la frem i mai i år. Det er satt av 5,4 millioner kroner til 
mottakene inneværende år, mens det for neste år er satt av 
nærmere 20 millioner, opplyser Listhaug.

Personer som har blitt innvilget opphold og som skal bo-
settes, samt grupper som etter stor sannsynlighet får opphold 

i Norge, kan søke om å få plass på integreringsmottak. – Her 
skal det blant annet gis opplæring i norsk, språktrening og 
karriereveiledning, opplyser Sylvi Listhaug på pressekon-
feransen onsdag (28/9). Mottakene som blir «supermottak» 
drives av private, ideelle organisasjoner og det offentlige. 
Det vil være rundt 500 plasser totalt på disse mottakene etter 
oppgraderingen.

Et tverrpolitisk utvalg bestående av politikere fra opposis-
jonen og forskere har tidligere advart mot egne integrering-
smottak. Tydeligvis er det nok av ledige jobber i disse fem 
kommunene. Kanskje en idé å tilby disse jobbene til nor-
ske arbeidsledige? Og siden kommunene kan også tilby bo-
lig, bør dette være et kjempetiltak for å få folk i arbeid. En 
oversikt over innvandrere som bør repatrieres finner du på 
repatriering.no og en oversikt over politikere som ikke hold-
er mål, finner du under POLITIKER-
KONTORET på webkontorene.no

Oddbjørn Jonstad

Repatriering av migranter


