
Kopier eller skriv ut dette og spre det til venner, bekjente, i postkasser og på de måter du har anledning!

 Visste du at…
• … nesten 24 000 elever av de litt over 59 000 elevene i grunnskolene i Oslo har såkalt 
minoritetsspråklig bakgrunn (dvs. de prater et annet språk enn norsk og samisk)?

Andelen fremmedelever i skoleåret 2014/2015 lå på 40,2 prosent.
7 grunnskoler i Oslo kommune har over 90 prosent fremmedelever. F.eks. Gran og Mortensrud 
har under 5 prosent etnisk norske. I tillegg har 8 grunnskoler mellom 80 og 90 prosent fremmed-
elever. 12 skoler mellom 70 og 80 prosent fremmedelever. 18 skoler mellom 60 og 70 prosent 
fremmedelever. 10 skoler mellom 50 og 60 prosent fremmedelever. (For flere tall les referansene.)

• … Europa utgjør sju prosent av verdens befolkning, tjuefem prosent av verdens verd-
iskapning og mottar åtti prosent av asylsøknadene?

I 2012 innvilget Portugal null asylsøknader per 100 000 innbyggere. Frankrike innvilget 22 og 
Danmark 38. De tilsvarende tallene for Norge og Sverige var respektive 123 og 161.

• … Statistisk Sentralbyrå (SSB) sine befolkningsframskrivinger av mennesker med inn-
vandrerbakgrunn presenterer tall som er avgrenset til bare 1. og 2. generasjons innvandrere? 
Og at f.o.m. 3. generasjon går inn i statistikkene som nordmenn?

Per 1.4.16 er folketallet i Norge på vel 5 220 000 personer. Ifølge SSB har knapt 850 000 av disse 
innvandrerbakgrunn (per 1.1.16). (700 000 er innvandrere og 150 000 er norskfødte med inn-
vandrerforeldre.) Tallet 850 000 er sterkt misvisende (pga. medregnet kun 1. og 2. generasjon). 
Innvandrerbefolkningen er trolig på nærmere 1 200 000 inkl. vestlige. Dette pga. lave fødsels-
rater hos norske kvinner og masseinnvandring.

Referanser: http://goo.gl/KLqzKN 
(FMIs nettside – Flygeblad – Referanser til løpesedlene.)

Folkebevegelsen Mot Innvandring

www.fmi.no – fmi@fmi.no
Giro: 0530.40.68169 – Vipps 43995

Telefon: 977 06 152 

Visste du at 050616

 



Kopier eller skriv ut dette og spre det til venner, bekjente, i postkasser og på de måter du har anledning!

Norge mot stupet!
 

Skal nordmenn stilltiende godta dette?

 Norge – har blitt et kriminalisert forbryter-eldorado. Med innvandrere
  som står for mord, ran, voldtekter, innbrudd, gateslagsmål og 
  økonomiske misligheter. 

 Norge – har blitt fullstendig manipulert av politikere, som kritikkløst 
                selger sitt fedreland for selv å få et kortvarig opphold i 
  begivenhetenes sentrum.

 Norge – har blitt kneblet av offentlig propaganda-industri, med NRK i
  spissen.

 Norge – har blitt langt på vei avkristnet. Som følge av ukontrollert islamsk 
                ekspansjon og Den norske kirkes feige og hyklerske holdninger.

 Norge – har mistet elementær ytringsfrihet. Et land hvor representanter 
                for lovlige foreninger og partier blir slått ned på åpen gate av     
                statsfinansiert pøbel.

 Norge – har blitt utgangspunkt for internasjonal terrorisme. Med      
                muhammedanske og anarkistiske grupper som finner grobunn for
  sin samfunnsnedbrytende virksomhet i et godtroende samfunn.

 Norge – har blitt et kriminalisert, flerkulturelt kaos. Et fremtidig
  narkotikahelvete som utsletter vår nasjonalstat og gjør tilværelsen
  ulevelig for våre etterkommere.  

  
Nei, – Ola & Kari Nordmann nå må du våkne! Hjelp oss å stoppe innvandringen!

Den vil nemlig på sikt fullstendig fremmedgjøre vårt land.

La oss stå sammen i kampen for et fritt fedreland!La oss stå sammen i kampen for et fritt fedreland!

Vend!Vend!


