
Erik Gjems-Onstad er gått bort. En stridsmann er falt, men han
kjempet, innbitt, til det siste.

Erik Gjems-Onstad tok opp kampen 9. april 1940. Som tuse-
ner andre sto han, avmektig, under tyskernes innmarsj i
hovedstaden. Harmen over den nasjonale ydmykelsen, over
regjering og Storting som hadde lagt landet åpent, og over
politi og embetsverk som stilte seg til rådvelde for inntrenger-
ne, vekket motstandsånden som preget ham livet ut.

Han ville ta opp kampen mot en fremmed ideologi og frem-
mede herrer, og la veien over Sverige. I den fasen av krigen
tviholdt svenskene på nøytraliteten, men i motsetning til hos
oss var det en væpnet nøytralitet. Det var harde vilkår for nor-
ske flyktninger på gjennomreise, men Gjems-Onstad kom til
England, og meldte seg til tjeneste. Lynende intelligent og i

glimrende fysisk form ble han innrullert i Kompani Linge,
med spesialopplæring i samband, og ble sendt til Norge.
Tjenesten der, med tortur og henrettelse garantert om han ble
tatt levende, er blitt skildret i bøker han har etterlatt til kom-
mende slekter.

Freden førte ikke til den nasjonale erkjennelsen han hadde for-
ventet. Da så Anders Lange sto frem og manet til motstand
mot utviklingen var Gjems-Onstad med fra starten, og ble inn-
valgt på Stortinget. Anders Langes Parti fikk en begeistret
mottakelse i brede lag av folket, og i ledelsen samlet partiet
menn av et kaliber som sårt savnes i dagens samfunn. Det ble
grunnlaget for Fremskrittspartiet, som lenge så ut til å bli en
politisk kraft i Norge.

Innvandringen fra den 3. verden hadde startet, og Gjems-
Onstad innså raskt at for et hav av mennesker, i uendelig mate-
riell nød og med kulturer og religioner som effektivt kveler
ethvert håp om en bedre tilværelse, måtte Norge fortone seg
som et paradis på jorden. For oss derimot ville selv en begren-
set innvandring av disse menneskene bli en belastning, og et
frislepp ville innebære nasjonalstatens undergang. Med tanke
på den ideologi våre motstandere bekjenner seg til, og deres
aktiviteter før de fikk sikret seg hjelpetropper fra fjerne utland,
er nasjonalstatens undergang nettopp siktemålet.

Gjems-Onstad engasjerte seg med liv og sjel i de motstands-
bevegelsene som etter hvert vokste frem. Han stilte sitt hjem
til disposisjon for sammenkomster av nasjonalsinnede kvinner
og menn, slik han stilte sin advokatpraksis til forsvar for de av
oss som etter hvert pådro seg makthavernes vrede, og ble for-
fulgt med midler som vi helst forbinder med totalitære regi-
mer. Han nektet å gi opp, men ytret ofte fortvilelse over stær-
blinde politikere, og særlig oppgitthet over Forsvaret og offi-
serskorpset som nekter å innse hva som venter oss.

Vi i Folkebevegelsen Mot Innvandring hyller Erik Gjems-
Onstad for innsats i krig og i fred, og takker ham for innsatsen.

Bjarne Dahl
Bærum, 22.11.11
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publiserer det media nekter offentligheten å lese,
og er antagelig 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.



Ordkrig
Skjellsord er jevnlig i bruk i den pågående klassekampen. «Nazist»
og «rasist» blir daglig brukt mot oss som vil verne nasjonen og sivi-
lisasjonen, selv om begrepene etter tiårs misbruk er blitt sløvet og har
mistet både odd og egg. 

«Rasismen» er rett og slett uvilje mot å holde åpent hus for all ver-
dens menneskelig drivgods, og motvilje når politikerne fordeler
nasjonens verdiskapning på korrupte kolleger i den tredje verden.
Den forekommer hos brede lag av folket, og vokser etter hvert som
stadig flere fremmedkulturelle presses inn i landet vårt. Tidligere
stortingspresident Jo Benkow uttrykte det klart nok: «Fremmed-
fiendtligheten vokser som kvadratet av innvandringen.» Vi «rasister»
kan ganske enkelt ikke begripe at et menneskes etniske opprinnelse
skal berettige det til opphold i fremmed land, enn si til privilegert sta-
tus, og at landets rettmessige eiere skal kunne trekkes for retten for å
uttrykke mishag over inntrengernes nærvær. Vi ser i innvandringen en
parallell til husokkupasjon, som om fremmede trenger seg inn i ditt
hjem, og tar seg til rette i stue og kjøkken, på soverom og barnevæ-
relser, og krever opphold og underhold på din bekostning. Når de i til-
legg begår hærverk, griser til, og på kjøpet voldtar dine døtre må selv
sosialister innse at det går en grense for interkontinental solidaritet.

Jeg omgås ikke de menneskene det gjelder, men la meg spørre: Hvor
mange av statsrådene og deres tallrike sekretærkorps, av stortingsre-
presentantene, av alle de utallige lobbyistene som for Statens regning
arbeider for å omforme landet vårt, hvor mange av disse har åpnet
sine hjem for innvandrerne? Hvor mange har latt ungeskokkene fra
Somalia, Eritrea m.fl. dele barneværelsene med egne unger? Hvor
mange deler toaletter med muslimer? Vi kan alle se at herværende
fortropper for det såkalte romfolket fryser - hvor mange av de eiego-
de «antirasistene» har tatt dem inn i varmen? Når vi hører at etnisk
norske rømmer i flokk og følge etter hvert som de fremmede trenger
seg inn i utsatte bydeler, de flytter ut når «de nye landsmenn» flytter
inn, begriper ikke pådriverne at innvandrerne er inderlig uvelkomne?
Når Statistisk Sentralbyrå peker på utviklingen mot fremmedvelde i
Norge, burde meldingene bli presentert med sørgerender.

Etter angrepet på regjeringsbygningen sto statsministeren frem og
truet innvandringsmotstanderne med mer demokrati. Han og hans
medsammensvorne har hatt rikelig anledning til å vise demokratisk
sinnelag, til å ta folkemeningen på alvor, og tillate en folkeavstem-
ning om den fremmedkulturelle invasjonen. Han og hans støttespil-
lere har blånektet - med floskelen om at vi ikke kan stemme over
medmenneskelighet.  La ham nå vise sitt demokratiske sinnelag, og
la folket få si om det mener at nok er nok.

Bjarne Dahl
Redaktør
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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 mellom med-
lemmene.

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

Kontaktinfo sentralt:
Postadresse:
FMI, Postboks 70,
6501 KRISTIANSUND N.

Telefon: 977 06 152
NB: Telefontid, man. og ons. kl. 18.00-21.00.

E-post: nettred@fmi.as

Hjemmeside: www.fmi.no 

Bankgiro: 0530.40.68169

Org.nr.: 994 552 554

Redaksjon
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LOKALE KONTAKTPERSONER

Nordland:
Amund Garfors, tlf. 906 19 206. 

Møre & Romsdal og Sogn & Fjordane:
Bjørnar Røyset, (form.) tlf. 977 06 152.

Hordaland: Jan-Egil Eide, tlf. 416 21 271.

Vestfold, Buskerud og Telemark:
Jan Høeg, (nestform. og pressetalsm.)
tlf. 948 66 468.

Akershus: Jon Christian Gulbrandsen,
tlf. 905 31 459.

Østfold: Tor Holst, (landsstyremedlem.)
tlf. 901 02 910,
Ole Cornelius Laengen Monstad,
tlf. 995 59 979.

Adresseforandring
Vi registrerer at medlemmer/abonnenter flytter,
og gir ikke alltid melding om adresseforan-
dring. For å få tak i nye adresser, må vi kontak-
te Skatt Øst (Sentralt folkeregister), og det kos-
ter penger. Derfor, vær vennlige og gi melding
når dere har nye adresser.

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever der-
for ikke at alle ytringer i medlemsbladet skal
være uttrykk for FMIs holdninger.



Til hausten er det 25 år sidan Folkerørsla Mot Innvandring
blei skipa i Haugesund. Om jubileet skal markerast, er vi
avhengige av medlemmer og aktivistar sin innsats i eige
fylke. Men det vil truleg bli utgitt ei utvida utgåve av med-
lemsbladet og kanskje laga ein jubileumsfilm.

Knebling av ytringsfridomen
I etterkant av åtaket på Arbeidarpartiet 22. juli i fjor var det
mange som frykta ytterlegare knebling av det frie ord. Dette
til trass for statsminister Stoltenbergs lovnad om «meir
demokrati». Ikkje uventa kan det sjå ut som at Stoltenbergs
lovnad ikkje blir halden. Sjølv om nokre få heiderlege
aviser respekterer det frie ord, er det tydeleg at norskfiendt-
lege redaktørar og journalistar er i fleirtal og sensurerer.

Eg vil trekke fram Hallgeir B. Skjelstad i Romerikes Blad (tlf.
908 75 146) som nektar spalteplass til innvandringskritiske
ytringar med grunnjevinga: «Vi ville sette stor pris på å slip-
pe å motta mailer fra deg, da du konsekvent faller utenfor
våre rammer som forutsetter at enten innhold eller avsender,
helst begge deler, har direkte tilknytning til våre 14 kommu-
ner på Romerike. Vi insisterer derfor på å bli slettet fra din
malingliste.»

Krav om lokal tilknyting er eit vanleg argument som avisene
brukar for å omgå ytringsfridomen. Det viser seg altfor ofte at
mange lokalaviser likevel publiserer lesarinnlegg forfatta av
personar utanfor områda avisene soknar til, so lenge dei ikkje
er innvandringskritiske. I tillegg har FMIs medlemmer heile
landet som nedslagsfelt.

Som den rake motsetning til Romerikes Blad nemner eg
Sunnmørsposten i Møre & Romsdal som siste tida har publi-
sert fleire av FMIs artiklar, også artiklar som er skrive av skri-
bentar utanfor fylket.

Endring av Grunnlova
Når dette blir lest er Grunnlova blitt endra av stortingspoliti-
karane (21. mai). Endringane av bl.a. Grunnlovas § 2 og § 16 vil
føre til at den evangelisk-lutherske religion ikkje lenger «for-
bliver Statens offentlige Religion». Alle Trus- og Livs-
synssamfunn skal sidestilles og understøttes på lik linje. Islam
blir dermed likestilt med kristendomen. Dei «folkevalde» har
då «åpna døra» ytterlegare for islams ekspansjon i vårt land.

Ragnar Andersen, prest og forskar, seier dette om det regje-
ringa er i ferd med å gjere:
«Å fjerne denne forankringen, er ikke bare å rive bort ethvert
grunnlag for statskirkeordningen, men å stadfeste den sørge-
lige sekulariseringen som har skjedd, og å oppløse hele den
norske stat. For utvilsomt hører dette til Grunnlovens uforan-
derlige prinsipper (sml.§112). Ryker § 2, så ryker
Grunnloven og dermed statsdannelsen.»

Det tyder at kongeriket Norge, slik Eidsvollsmennene forma
det, opphøyrer å eksistere.

Å fjerne kristendomen som statsreligion er ein bevisst poli-
tikk av globalistane på Stortinget. Kristendommen er kom-
munismens dødsfiende. Kommunismen er globalistisk og
dermed antinasjonal. Styresmaktenes planar om å skape eit
fleirkulturelt sammfunn, skal gjennomførast, der pris og kon-
sekvensar ikkje er eit tema. 

Tilslutt oppfordrar eg medlemmene å ta del i FMIs lands-
møte på Beitostølen til hausten. Engasjer dykk på heimplas-
sen og vis at FMI er oppegåande og aktiv.

Bjørnar Røyset
Formann
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VG 12.9.11: «Tragedien etter en tragedie: 22. juli år skjedde
den verste tragedien Norge har opplevd siden årene 1940-45.
Dersom valget resulterer i en fremgang for Ap som skyldes
sympatistemmer etter det som skjedde på Utøya, så har det
igjen skjedd en tragedie. Man må ikke la sympatien til parti-
et hindre legitim kritikk mot de samme politikere. Hendelsen
på Utøya avslørte at landets terrorberedskap ikke holdt mål.
Terrorstyrkens manglende transporthelikopter, personell,
utstyr, kommunikasjon osv. er direkte resultater av den rød-
grønne regjeringens prioriteringer. Arbeiderpartiet og den
sittende regjering må ta dette ansvaret. Hendelsen avslørte at
PST heller ikke holdt mål grunnet manglende ressurser, samt
at Politiet generelt manglet ressurser - alt grunnet politikken
den rødgrønne regjering har ført. Veier og jernbane er like
dårlige, alle offentlige bygg - og spesielt skolene - holder på
å råtne ned, omsorgen for eldre og syke er for dårlig, helse-
tjenestene er for dårlige osv.! Ap fortjener ingen sympati-
stemmer etter 22. juli.»

Men Arbeiderpartiet fortjener at den groteske bombetragedi-
en i Regjeringskvartalet blir brukt som en strålekaster på Aps
innvandringspolitikk. En masseinnvandring som dere aldri
har fått Folkets tillatelse til. Er ikke det en terrorisering av
vårt demokrati og våre menneskerettigheter, hr. Stoltenberg?
Er ikke det terror når dere forlanger at vi skal tolerere misbruk
og intoleranse - og at alle som elsker Norge skjelles ut som
«rasister»?
Den 1.5.01 sa du: «Men vi skal ikke ha toleranse for krimina-
litet, narkopushere og de som sprer fremmedfrykt og rasisme,
Derfor skal vi vende fremmedfrykten ryggen. Vi gir rasistene
rødt kort.» Så slapp du din bombe: «Norge for alle». Er det
virkelig du som eier Norge? Og tar du nå ansvaret for et tra-
gisk forfall på alle fronter, innvandringsfallitt og bombeterror
m.m.? Eller er du uskyldig og ordet «snikislamisering» er
årsaken ti1 den forventede utvikling? Men hvorfor var dere da
glade for at det ikke var en muslim som tente første bomben?

Fridtjof Nansens kloke ord gir svaret. Nansens ord viser det
ansvar dere nekter å bære: «Det å bringe sammen så mange
raser, kulturer, religioner og språk på en liten flekk, vil bli et
arnested for ufred og hat i fremtiden.»
Haugesund Avis 3.7.00: «Vi bør imidlertid yte vår assistanse
i Fridtjof Nansens ånd. Som Folkeforbundets høykommissær
lyktes det ham å organisere hjelpetiltak som reddet to millio-
ner mennesker i Ukraina og Sør-Russland fra sultedøden.
Han berget også store folkegrupper i Kaukasus og Midtøsten.
Dagens norske myndigheter bør imidlertid lære seg et avgjø-
rende trekk ved nobelprisvinnerens innsats. Han hjalp nød-
stedte mennesker lokalt. Fridtjof Nansen sendte ikke armenere
og ukrainer til asylmottak i Luster, Stord og Fron for svimlende
summer, men hjalp dem i det lokale miljø. Dermed kunne hjel-
pen komme mange ti1 gode. Dette bør være rette-snoren også
i vår tid. Norge må kunne organisere tiltak, som raskt settes
inn for å gi nødstedte mennesker vern og husly, om ikke alltid

i deres hjemland, så iallfall i regionen. Da kunne hjelpen bli
et gode for mange, og ikke et privilegium for de få.»

Det er en enorm tragedie, hr. Stoltenberg, at du og dine ikke
evner å forstå noe så enkelt. Og det er grusomt tragisk at dere
i Nansens jubileumsår lyver og misbruker Nansens ånd og
vett ti1 å forsvare en ulovlig import av velferdsinnvandrere
fra over 200 land.

Aftenposten 22.11.08: «Betaler milliarder for å komme til
Norge. Over 15 000 smugles til Norge i år.» De siste 10 år har
510 748 personer fått oppholdstillatelse i Norge (1.4.10).

TV-programmet Holmgang spurte 16.3.99: «Skal vi stenge
grensene fra andre land?» Svaret var JA fra 89,4 prosent.
Nordmenn svarte i Nansens ånd. Det kaller du «rasisme»?
Nordmenn vil gi hjelp ti1 selvhjelp, hjelpe der nøden er. Det
kaller du «fremmedfrykt»?
Hvor mange millioner av kvinner og barn kunne vi sammen
ha hjulpet i Nansens ånd? Og hva med tragedien som du kal-
ler eldreomsorg? Våre gamle gir du «rødt kort»?
NRK 19.2.09: «Eldre tar sitt eget liv. De føler seg som en
byrde for familie og samfunn.»

Kong Harald sa i sin nyttårstale 2006: «Et sivilisert og
humanistisk samfunn blir prøvd på hvordan det tar seg av
sine svakeste.» Her i politikernes Norge velger våre gamle,
døden!
Aftenposten 26.8.11: «Alle som trenger det skal få syke-
hjemsplass. Vi skal styrke de eldres rett ti1 god omsorg
gjennom å endre loven og lage ny forskrift om en verdig eldre-
omsorg» (utdrag fra Jens Stoltenbergs brev til landets pensjo-
nister før valget i 2009).
Aftenposten 26.8.11: «Jusprofessor Aslak Syse: Stoltenbergs
garanti uten innhold.
Politikerne vil gjerne innføre noe som høres fint ut.
Verdighetsgarantien er spill med ord. Aftenposten skrev man-
dag om 96 år gamle Gudrun Kvale som ikke får sykehjems-
plass.»
VG 25.8.11: «Aagot er 100 år. Med 8 brudd i ryggen måtte
Aagot Thronæs (100)
vente 9 måneder på sykehjemsplass. Da hun omsider fikk
plass, var det på et to-sengsrom.» 
VG 31.7.10: «Husker du Per Hovda? Det var i 1990 at pro-
fessor og byråsjef den gang snart 90-årige Per Hovda, fyrte
av sin kraftsalve mot regjering og Storting: Gud, tilgje dei
ikkje, for dei veit kva dei gjer. Hans sterkt demente kone
trengte omsorg, men ble nektet daghjemsplass slik at ekte-
mannen Per kunne få hvilepause noen timer i uken.»

Stoltenberg & Co vet inderlig godt hva de gjør: Med tomme
floskler og frekke løftebrudd vises forakten for «den glemte 
generasjon» og for deres innsats for Norge i krig og fred. De
blir ikke kalt helter. De får ikke opphold på «humanistisk eller
kriminelt grunnlag».
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Aftenposten 6.12.07: «Få stiller spørsmål ved et system som
tillater at gamle mennesker i dagens Velferds-Norge må bo på
kott, lagerrom eller korridorer, som sulter når bemanningen
ikke er tilstrekkelig, som får utilstrekkelig legehjelp og kan-
skje innvilges en dusj hver 14. dag.»

Stoltenberg & Co tillater heller ikke spørsmål om dagens
Innvandrings-Norge, hvor mange milliarder av skattekroner
velferdsinnvandrerne koster hvert år og hvorfor vi må godta
dette.
VG 5.9.05: «Innvandrerne pd trygdetoppen: Norsk innvan-
dringspolitikk har så langt vært en stor fiasko. En undersø-
kelse utført av samfunnsøkonomen Tyra Ekhaugen slår fast at
en svært stor del av innvandrerne fra den tredje verden er
avhengig av sosialhjelp, uførestrygd eller annen støtte selv
etter å ha bodd her i en årrekke.»
Aftenposten 13.8.08: «Siden 2005 har Norge opplevet en
historisk stor innvandring. I dag er det flere enn 700 000 per-
soner som har vært her i landet mer enn et halvt år.»
NRK 25.8.08: «Verdensrekord i asylsøkervekst. Tall fra FNs
høykommissær for flyktninger viser at Norge har størst vekst
i antall asylsøkere i hele verden.»
VG 9.5. 09: «Av de 14 431 asylsøkeres om kom i fjor, mang-
let 97 prosent pass.»
Dette er Stoltenbergs «Norge for alle» - og «mindre demo-
krati og mindre åpenhet» for nordmenn.»
VG 8.9.11: «Dømt for drapsforsøk, voldtekt og ran, får bli.
På grunn av slurv og somling hos Utlendingsdirektoratet har
mange asylsøkere fått bli, flere dømt for alvorlig krimina-
litet.»

Aftenposten 27.10.11: «45 av minst 48 gjerningsmenn bak
overfallsvoldtekter i Oslo i år beskrives av ofrene som «mørk-
hudede». Bare én av dem er med sikkerhet etnisk norsk.»
Aftenposten 18.6.11: «Utgiftene til tolker i domstolene har
økt med nesten 40 prosent på to år. Domstolene brukte 83 mil-
lioner kroner på tolking i fjor.»
Aftenposten 7.6.11: «Statens utgifter ti1 innvandring og inte-
grering har eksplodert på fire år, fra 6.7 milliarder ti1 13.7
milliarder kroner. I tillegg kommer store indirekte offentlige
kostnader, for eksempel ti1 sosialhjelp, helse, kriminalitet og
andre offentlige ytelser.»
Aftenposten 28.10.11: «I går skrev Aftenposten at minori-
tetskvinner fratas pass og papirer og etterlates i opprinnel-
seslandet av ektemannen. Mange saker handler om at ekte-
mannen ønsker en ny kone eller vil bli kvitt sin nåværende
kone. Men eksperter forteller også om flere eksempler der
motivet er økonomisk, og ektemannen etterlater kone og barn
i utlandet mens han lever av kontantstøtte, barnetrygd og hen-
nes sosialstønad i Norge.»
VG 21.10. 11: «Vil ikke ha utenlandske leger. Mens doktor
Hansen og Jensen har fulle ventelister, sliter leger med uten-
lands klingende navn med å få nok pasienter.»

Kopi av brev ti1 Stoltenberg: Ti1 meningsfeller i ytringsfri-
hetens U-land.

Else Gran
Skarnes, 6.11.11

BOKEN OM MYRDAL-SAKENE
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. 67,- og kan kjøpes fra
Norvald Aasen, 6983 KVAMMEN. Tlf. 57 73 18 44.

E-post: norvala@frisurf.no
Konto nr.: 3700.08.04763

Eller fra FMI, Postboks 70, 6501 KRISTIANSUND N.
Tlf. 977 06 152.

E-post: nettred@fmi.as 
Konto nr.: 0530.40.68169

Boken kan lastes ned i pdf fra FMIs internettside - «For Salg».
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Afrikanske tilstander
i Kristiansand

Bydelen Vågsbygd i Kristiansand minner mer og
mer om Kongo, for nå angripes nordmenn av afri-
kanske negerbander på daglig basis. To ganger sist
helg ble nemlig nordmenn utsatt for to angrep av
mørkhudede afrikanere i Kristiansand.

Den ene gangen var det tre nordmenn i en Mercedes
med Frp-merke på, som ble angrepet av fire negere
med balltre.

De slo inn alle vinduer på bilen, før nordmennene
klarte å kjøre vekk.

Dagen før hadde det som mest sannsynlig er den
samme negerkvartetten gått til angrep på en enslig
nordmann i Vågsbygd.

De slo inn et sidevindu på bilen hans med et balltre
og traff sjåføren i hodet.

Folkebevegelsen Mot Innvandring (FMI) kommente-
rer i en tekstmelding at det kun er
Fædrelandsvennen på nett som har skrevet om dette
før nå Republikken skriver om det.

Alf Tore Aronsen
President i RepNor og ansvarlig redaktør i nettavi-
sen Republikken
Tromsø, 17.10.11

Da drosjekontrollører dukket opp på drosjeholdeplas-
sen på Oslo S i uke 49, forsvant halvparten av bilene.
Skatt øst mener at deler av næringen fortsatt er useriøs,
skriver NTB. Alle som så tv-serien «Taxi» på NRK nå
nylig, har nå fått bekreftet at vi har importert et stort
samfunnsproblem til Norge.

«Vi merket oss at halve drosjeholdeplassen på Oslo S
ble tømt på få minutter da kontrolletatene kom», sier
fungerende avdelingsdirektør Erik Nilsen i Skatt øst.

I løpet av 6. og 7. desember ble rundt 220 sjåfører og
løyvehavere i drosjenæringen i Oslo og Akershus kon-
trollert. Aksjonen var et samarbeid mellom ni forskjel-
lige offentlige etater. Aksjonen hadde som mål å kon-
trollere løyvedokumenter og taksametre, samt avsløre
svart omsetning, svart avlønning av sjåfører og mulig
forsøk på trygdesvindel.

Kontrollen avslørte blant annet at 35 av de kontrollerte
sjåførene ikke var innmeldt i arbeidsgiver- og arbeids-
takerregisteret, at rundt 8 personer arbeidet utover det
som ble innrapportert til Nav og skattemyndighetene,
og at 41 av 207 kontrollerte biler hadde tekniske feil.
En av de kontrollerte sjåførene hadde verken levert
selvangivelse eller merverdiavgiftsoppgaver og har tid-
ligere blitt skjønnslignet for 10 millioner kroner.

Fire biler ble avskiltet under kontrollen på grunn av
feil og mangler på løyve.

Alf Tore Aronsen
President i RepNor og ansvarlig redaktør i nettavisen
Republikken
Tromsø, 20.12.11

Taxi-kontroll skapte panikk
hos utenlandske sjåfører
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Hvilken annen religions mest hengivne medlemmer ville
filme seg selv når de kutter hodene av livredde mennesker
mens de skrikende lovpriser guden sin?

Hvilken annen religion har geistlige, som blir hyllet som
«moderate», «brobyggere» og advokater for «fred og
toleranse», som på sitt beste ikke engang får seg til å for-
dømme selvmordsbombere og ta avstand fra islamistis-
ke terrororganisasjoner. Eller i verste fall faktisk uttryk-
ker støtte til terrorisme, konemishandling, kvinnelig
kjønnslemlestelse og rettferdiggjør drap på frafalne og
homoseksuelle?

Hvilken annen religion dreper uskyldige mennesker på
grunn av tegnefilmer og teddybjørner og myrder huma-
nitære organisasjoners hjelpearbeidere, når de prøver å
hjelpe muslimer og eneste «forbrytelse» er at de har en
annen tro?

Hvilken annen religion, faktisk feiret 9/11-angrepene og
beskrev blodbadet som «ett av Koranens mirakler» og
proklamerte angrepene som «Allahs arbeid mot under-
trykkerne»?

Hvilken annen religion skryter infantilt stolt av veksten
i antall medlemmer, mens den samtidig åpenlyst benek-
ter andre religioner like muligheter til å evangelisere, og
ufattelig nok bifaller drap på dem som forlater islam?

Hvilken annen religion har vers i sin hellige bok som
minner menn på å slå sine koner og å voldta sine slaver?

Hvor sjokkerende ville ikke alt dette og daglige terro-
rangrep være dersom det ikke involverte islam? Slik det
er nå blir det knapt registrert i media. Det faktum at lis-
ten, for forventninger til islam er lagt så lavt, understre-
ker bare hvor forskjellig islam er fra andre religioner.

Nettstedet Terrorism Watch har en trendteller som regis-
trerer, dokumenterer og oppdaterer terrorhandlinger glo-
balt. Oppdateringene blir hentet fra nyhetsmedia online
og offline over hele verden daglig. Telleren forteller i
dag 13.10.2011 at siden 11.9.2001 har erklærte islamis-
ter utført 17 852 dødelige angrep på vantro. Bare siste
måned utgjør ofrene 658 døde og 1377 kritisk skadde. 

Legg merke til at her er det ikke snakk om totalt antall
drap utført av muslimer, men kun de drapene der mor-
derne har uttrykt at handlingene er til ære for Allah.

Er det så vanskelig å se at islam er noe mer enn religion? 

Er det ikke på tide at noen med samfunnsansvar begyn-
ner å stille kritiske spørsmål til et slikt grusomt og ultra
voldelig konsept?
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Gud er stor!
Artikkelen er «sakset» fra nettstedet abcnyheter.no, med tillatelse fra redaksjonen.
Skrevet av Henning Rutledal 17.10.11.

Åmli kommunestyre har vedtatt å gi
flyktninger 30.000 kroner i tilskudd til
å ta sertifikat.

Ordføreren i Åmli, Tellef Olstad, mener ord-
ningen vil være en god måte å integrere
flyktninger i kommunen på.
Flyktningekonsulent Astrid Omdal i Iveland
kommune synes ikke 30.000 kroner er for
drøyt å gi i tilskudd.
«Hinsides all fornuft», mener flyktningkonsu-
lent Kjetil Torp i Vegårshei kommune.

Agderposten.no 3.10.08

Iranske menn som forlater islam,

skal dømmes til døden, mens

kvinner vil bli idømt livsvarig

fengsel, uten den forsinkede

prosessen med en fatwa - en såkalt

rådgivende uttalelse. Dette ifølge

den reviderte straffeloven i Iran.

Aftenposten.no 14. februar 2012
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Viser til artikkelen «Eskil Pedersen: - Ikke glem
de høyreekstreme» på VG Nett 16. mars 2012.
Der uttalar du mellom anna at: «Men det er et
faktum at all politisk vold i Norge har vært høy-
reekstrem». 

Dette er blank løgn, Pedersen.  Det venstreek-
streme Blitz-miljøet har herja i meir enn 25 år.
Til tider med steinkasting og bruk av slagvåpen.
Hugsar politiet ransaka Blitz-huset for nokre år
sidan, og gjorde store beslag av slike kampmid-
lar. 

Blitz og den ekstrem-kommunistiske organisasjo-
nen SOS-rasisme, har ved fleire høve prøvd å
stoppe/øydelegge tilskipingar for Stopp islamise-
ringen av Norge.  Det var vel i fjor vinter at poli-
tiet anbefalte organisasjonen å droppe ei tilski-
ping, fordi dei ikkje kunne garantere tryggleiken
til deltakarane. 

For få år sidan herja Blitz og innvandrarungdom
i Oslo og gjorde skadeverk for fleire millionar
kroner. På 1990-talet vart leiaren av

Fedrelandspartiet nesten slegen i hel under eit
valmøte. Han fekk mellom anna brot på hjerne-
skallen. Men dette er vel slikt som ein einøygd
sosialist vil kalle friske meiningsytringar?

Det er alvorleg når ein ungdomsleiar må ty til
løgner, for å markedsføre seg og sine meiningar.
På den andre sida er det godt at du avslører deg,
slik at vi veit kor vi har deg. Heldigvis har vi
PST, som har auger og øyrer retta  mot alle kantar.

Så vil eg nemne at dei mørkeraude (AKP) på
1970-talet rasla med planar om væpna revolusjon
i Norge! Fri og bevare oss frå å få eit «AUF-
styrt» Norge. Då kunne vi sjå langt etter demo-
kratiet og vegen mot eit nytt Sovjet ville vere
kort.

Jostein Ness
Førde, 23.4.12

Ope brev til:

Eskil Pedersen, leiar AUF
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Innvandringsleksikon
Forfatter: Oddbjørn Jonstad.

To bind som inneholder til sammen 500 sider med oppslag og bilder om norsk innvandring
fra de eldste tider til i dag. Uunnværlig for enhver som er interessert i norsk innvandrings-
politikk - og en flott gave til den rette.         

Kr 330,- fraktfritt tilsendt.

Bestilles hos:
Soliver Forlag AS, Røsslyngveien 8, 1412 SOFIEMYR.

Tlf. 66 80 47 25 / 930 98 084 
E-post: post@webkontoret.no
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I januar 1999 ble 45 kosovoalbanere funnet døde ved
landsbyen Rugovo i det sentrale Kosovo. Den ameri-
kanske diplomat William Walker reiste straks til
Kosovo i helikopter og erklærte uten videre at der
hadde funnet sted en massakre på sivile.

Bilder av de drepte gikk så verden rundt og ble brukt
som begrunnelse for NATOs «humanitære krig» mot
Serbia.

Tyske observatører som var til stede i Rugovo i januar
i 1999, letter nå på sin samvittighet og forklarer at bil-
dene av drepte sivile som ble lagt frem som bevis på
en massakre, var manipulert.

Bildene viste ikke virkeligheten. De drepte var bevæp-
nede UCK-terrorister, som hadde falt i kamp mot ser-
biske sikkerhetsstyrker. Utelatt var mange bilder som
viste både våpen, ammunisjon og UCK-emblemer på
de dreptes jakker.

Vi kan hermed slå fast, at Danmark og Norge i 1999,
på radikal og sosialdemokratisk foranledning, deltok i
en regulær angrepskrig mot et annet europeisk land.

Danmark og Norge var senere, i 2008, med på å foran-
dre grensene ved å frarøve Serbia 10 % av landets ter-
ritorium, som videre ble forært til de muslimske inn-
vandrere fra Albania.

Det som fant sted den gang strider helt klart mot fol-
keretten.

Den «humanitære» begrunnelse for å bryte folkeretten
var fabrikkert.

Hvorfor gikk NATO til angrep?
Når den «humanitære» forklaring på NATOs militære
støtte til muslimske separatisters krig mot de serbiske
myndigheter ikke holder, trenger spørsmålet seg på,
hva forklaringen da kunne være.

Forklaring ga den fremtredende amerikanske sena-
tor Joseph Biden svar på i en offisiell uttalelse i 2005:
«If we get Kosovo right, muslims around the world
will be reminded how the United States came to the aid
of Kosovo’s muslim population and helped them build
a strong, independent, multi-ethnic democracy.»

Med andre ord: De kristne serbere skulle karnøfles for
å skaffe USA noen billige poeng i den muslimske ver-
den.

Og Danmark og Norge tok villig del i den «humanitære»
charmoffensiv, som bestod i flere måneders bombing av
Serbia inkl. hovedstaden Beograd.

Harry Vinter
Styremedlem i Den Danske Forening
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NATOs krig mot Serbia
NATOs krig mot Serbia i 1999 ble begrunnet med en massakre som aldri har funnet
sted. Norge, v/Bondevik I regjeringen var del av dette NATO/USA-samarbeidet som i
mars 1999 besluttet å gå til flyangrep mot Serbia uten FN-mandat. Infrastrukturen i
landet ble bombet i to måneder.

Artikkelen er hentet fra Den Danske Forenings Nyhetsbrev av 22. januar 2012.
Til norsk ved Bjørnar Røyset.

SVs innvandringspolitiske talsmann
Heikki Holmås krever at papirløse
flyktningebarn som er nektet asyl,
og som har vært i Norge i flere år,
ikke blir tvangsreturnert.

NRK.no 2. februar 2012

To «skandinaviske» menn med colombiansk
bakgrunn er dømt for å ha smuglet to colom-
bianske damer og en mindreårig gutt over
Storskog grensestasjon (Sør-Varanger kom-
mune) til tross for at de tre ikke hadde gyldig
visum. «Dette er helt uhørt, og det er i alle
fall sikkert at dommen skal ankes», sier
advokat Grethe Turid Wulff Langeland, som
representerer de to mennene.

Bladet Finmarken 21. desember 2011



4. mars meldte internasjonale nyhetsmedier at den iranske kirkelederen Youcef Nadarkhani (34) var henrettet ved
hengning. Pastoren ble funnet skyldig av domstolene i Iran for å være en kristen, og for offentlig å ha kritisert Irans
pedagogiske praksis som krever at barn skal lese Koranen på offentlige skoler.

Dødsdommen ble utstedt muntlig i september 2010 av en lokal domstol i provinsen Gilan. En formell dom ble
avsagt 13. november 2010. Nadarkhani anket dommen og ble innkalt til en ankedomstol i oktober 2011 hvor han
ble bedt om å avsverge sin kristne tro på tre separate høringer. «Jeg kan ikke», var Nadarkhanis svar. Avgjørelsen i
ankedomstolen ble utsatt noe tid etter sterkt internasjonalt press.

Både Det Hvite Hus og USAs utenriksdepartement fordømte dødsdommen, og flere amerikanske kongressmedlem-
mer skrev under en protest mot dommen.

«Denne handlingen er enda et sjokkerende brudd på Irans internasjonale forpliktelser, sin egen Grunnlov, og uttal-
te religiøse verdier», het det i en uttalelse fra Det hvite Hus. «Rettssaken og dommen mot pastor Nadarkhani demon-
strerer den iranske regjeringens samlede mangel på respekt for religiøs frihet, og videre demonstrerer den Irans ved-
varende brudd på de universelle rettighetene til sine borgere», het det videre.

«Ofte blir fanger henrettet i hemmelighet uten at verden får vite om det før liket blir dumpet foran døren til den hen-
rettedes familie», uttalte Aidan Clay, som er regionsjef for Midtøsten for Christian Consern, bare få dager før hen-
rettelsen. International Christian Concern er en Washington-basert menneskerettighetsorganisasjonen som eksiste-
rer for å hjelpe forfulgte kristne over hele verden.

Også den norske utenriksministeren, Jonas Gahr Støre, kommenterte dødsdommen: «Nadarkhanis sak er et skrem-
mende eksempel på religiøse minoriteters stadig vanskeligere kår i Iran», sa han til Nettavisen. Det internasjonale
presset viste seg altså å være fånyttes. Det ble snakket til døve ører.

Jan Simonsen
Tidligere stortingsrepresentant og redaktør for nettstedet Frie Ytringer
12.3.12
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Iransk pastor henrettet
fordi han var  kristen
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EU-domstolen uttalte i februar at det ikke kan

stilles krav til at utlendinger har bodd i landet

(Norge) en viss tid før de kan motta studiestøtte

til studier i utlandet.

Norsk studentorganisasjon (NSO) synes utta-

lelsen fra domstolen er hårreisende.

Ut fra NSOs tall vil dette forslaget i verste fall

koste Norge et halvt statsbudsjett.

Standpunkt (Nei til EU) nummer 2-2012

Abonner på
«Norge Er Vårt»
Du kan abonnere på FMIs medlemsblad «Norge
Er Vårt», uten å være medlem i organisasjonen.

Et abonnement koster kroner 120,- per år inkl.
porto og det kommer ut to nummer i året.

Bladet sendes i nøytral konvolutt.

Betal til FMIs konto: 0530.40.68169.
Merk innbetalingen med «Abonnement».



I Stoltenberg si nyttårstale ønska Statsministeren seg
«digitale nabokjerringar» til varslingar om «ekstreme»
ytringar.
No veit vel dei fleste av oss kva desse nabokjerringane
ofte var dyktige til, nemleg sladder. Slik sladder, eller
sagt med andre ord, tysting, er det altså statsministeren
ønsker seg.
Tysting, sett i system, kjenner vi att frå andre totalitære
og diktatorstyrde samfunn. Stalin og Hitler nytta tysting
for å kunne blinke ut uønska opponentar. Alle andre
kommunistiske regimer som vi kjenner frå historia har
nytta  tysting for å skape frykt i befolkninga slik at ikkje
politisk opposisjon oppstår. Under krigsåra i Norge var
det frykt blant folk flest for å seie kva dei meinte om
okkupasjonen då det ville få katastrofale fylgjer om det
kom tyskarane og deira medlauparar for øyre. I Sovjet
og heile Aust-Europa var jamvel foreldre redde for å
seie det dei meinte om kommunismen i påhøyr av borna
av frykt for at det dei sa kunne kome vidare. Under Mao
i Kina vart det sett i verk det som vart kalla «La dei hun-
dre blomster blomstre». Det oppmoda borgarane til å
seie det dei meinte om Mao sitt styre. Mange let seg lure
til å seie si hjartans meining gjennom veggavisene, der-
med forsvann dei som var modige nok til å kritisere
formann Mao!

Kanskje nokon burde kviskre Stoltenberg i øyre at
ekstrem politikk gjerne fører med seg sterke kom-
mentarar? Det å forandre og forvandle  eit land, ein
stat, eit samfunn til det ukjennelege gjennom ein arro-
gant og eigenrådig framandgjerande politikk som ikkje
er grunnfesta i folkeviljen må vel vere ekstremt. Men
folkelege og sterke kommentarar til ein slik politikk vil
ikkje Stoltenberg og hans likemenn og -kvinner vite
noko av. Difor ønskjer dei seg «nabokjerringar» som
kan tyste og sladre!      

Når det gjeld ekstreme og grove ytringar mot andre
burde Statsministeren sjå seg om i eige parti, og feie
for eiga dør.
I hans eiga regjering set der i alle fall ein statsråd som
har stått bak slike grove ytringar og ein som har forsvart
slike ytringar i retten og det i høve til motstandsfolk frå
2. verdskrig.
Eg tenker her på Trond Giske. Som leiar for AUF vart
det sett i gang ein postkort aksjon mot FMI, ein organi-
sasjon som vart teken opptakten til av motstandsfolk frå
2. verdskrig, og som har hatt ei rekke krigsveteranar i
styret.  «Huskar du sist din jævla nazist» og  «Ditt
jækla  forbannede nazi-svin» var overskrifter på post-
korta, saman med grove personlege helsingar frå ei
rekke Auf-arar. Dei fleste ville vel forbinde slik fram-
ferd med ramp og ikkje med komande statsrådar. Men
Anniken Huitfeldt forsvarte pøbelaksjonen i retten i
møte med ein krigsveteran som politimelde saka. I dag
er dama å finne som kulturminister. For ein kultur!

Når vi no dagleg høyrer om den tragiske 22.juli-massa-
kren med nær 80 drepne, lurer eg på om statsministeren
og andre ansvarlege for masseinnvandringa i stille
stunder spør seg sjølve om den politikken dei har ført,
og fører, er verd alle desse liv. Når det gjeld dei omlag
70 nordmenn som er drepne av framandfolket sidan
asylinnvandringa vart slept laus, stiller det seg truleg
annleis. Dei vert ikkje nemnt i nyttårstalar verken av
Konge eller statsminister. Kanskje vert desse rekna som
kalkulerte offer på det multietniske samfunnet sitt blo-
dige alter. I alle høve skapar det den frykta som gjer folk
redde og tause!

Norvald Aasen
Kvammen, 3.1.12
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Ønsker Stoltenberg seg
eit tystarsamfunn?
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Den kjente «antirasisten» Tor Bach har nylig uttalt følgende til Vårt Land: 

«Konklusjonen rettspsykiaterne drar rammer alle høyreekstreme. Hvis Breivik er gal,
er alle med samme politiske holdninger gale», hevder han.

Vl.no 3. desember 2011
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Løgn, forbannet løgn, livsløgn
eller  sannhet fra SSB?
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Her om dagen kunne vi lese at flere innvandrere var
kommet i jobb. Ja tenk det, arbeidsledigheten blant
bosatte innvandrere var bare på 7 prosent i august i
år! Det var altså en nedgang fra 7,8 prosent sammen-
lignet med samme periode i fjor, kunne Statistisk sen-
tralbyrå fortelle oss. Og ikke nok med det, men ledig-
heten blant innvandrerkvinner var uendret, og lå ikke
verre an enn blant befolkningen for øvrig!

Og dette skal de altså prøve å få oss til å tro? Kan
SSB være så vennlig å definere hvilke jobber disse
innvandrerne har, og hvor mange timer de jobber per
uke? Etter hva jeg har blitt informert om, så blir
utlendinger som underviser egne barn i deres hjem-
lands språk, honorert med full lønn. Der de kommer
inn i statistikken som deltagere i arbeidslivet. En
rekke slike konstruerte «jobber» blir da registrert som

om dette er vanlig arbeidsdeltagelse i samfunnet.
Men at det er NAV som er utbetaler av lønna, det hol-
der SSB klokelig for seg selv. Dermed bygges det
meste på løgn og bedrag! 

Slik kamuflerer en da virkeligheten, der man sender
ut falske meldinger og ellers oppfører seg dannet og
korrekt overfor inntrengere og okkupanter. Der SSB
er med - i hele sitt fulle bedrag - på å hjernevaske oss
alle. Og der de, sammen med svikefulle politikere,
påtvinger den etniske befolkningen sitt forskrudde
system på et fremmed verdigrunnlag, og som ikke
hører hjemme i vårt land!

Amund Garfors
Ankenes, 11.11.11

Ingen voldtekt av innvandrerkvinner
En innsender savner meldinger om voldtekt av innvandrerkvinner. Den slags forekommer nok, men helst i såkalte
nære familierelasjoner. Forsøker en utenforstående seg, enn si en «vantro», blir det med livet som innsats. For om
fedre og brødre behandler døtrer og søstrer som slavinner og kjønnsobjekter, sitter knivene løst om familiens
«ære», lokalisert til kvinnenes underliv, skulle bli krenket.

Nå forekommer slike overgrep sjeldent, og ikke bare av frykt for sverdsidens (!) stikk- og skytevåpen, men helst
fordi innvandrede potensielle voldtektsoffer er så lite fristende. En normal nordmann mister ikke besinnelsen ved
synet av et vandrende énmannstelt. Kvinner iført de selsomme draktene deres religion og tradisjon påbyr får, som
det heter i visen, «gå på strøket i fred og ro». 

I tillegg kommer tanken på den personlige hygiene. Når kroppen er heldekket så verken sol eller vind slipper til,
badeliv er tabu, dusj likeså, må disse skapningene være lite tiltrekkende for nordmenn, som i generasjoner har
vært fiksert på personlig hygiene, i hjemmet, etter kroppsøving på skolen, og trening og friluftsliv. De fremmede
får nok ha sine burkakledte til eget bruk. Hadde de bare kunnet begrense seg til det.

Så er det et tankekors at alle forbud og påbud til tross eksploderer folketallet over hele Afrika og den øvrige mus-
limske verden. Det kan bare forklares med en ekstrem appetitt på en av de få gleder «Profeten» forskriver til sine
tilbedere. Når folketallet i tørkerammede og borgerkrigsherjede Somalia fordobles på én generasjon, tross all
emballasjen, må det tilskrives abnorme drifter. For menn fra disse regionene må norske kvinner være som en
drøm: Alltid nydusjete og velluktende, lettkledte, glade og utvungne, trygge på seg selv, og på sine omgivelser
helt til Norge ble flerkulturelt. Etterstrebet til galskap av muslimske menn, og sikkert inderlig misunt av muslim-
ske kvinner, som for sin del drømmer om såpe og klosettpapir.

Bjarne Dahl
Høvik, 23.9.11



Erik Gjems-Onstad skrev en gang i Nytt & Kommentarer dette:

«Jeg var i Zimbabwe i 1980, da Mugabe ble valgt og landet skiftet navn fra Rhodesia til Zimbabwe. Jeg var endog
hjemme hos Mugabe dagen før valget.

Drapene på politiske motstandere begynte øyeblikkelig, og da jeg kom hjem, advarte jeg både Mugabe og utvik-
lingen i landet. Men våre politikere lukket øynene for alle overgrep og har senere bevilget antagelig cirka 2 milli-
arder kroner til landet.

Mer enn halvparten av den hvite befolkningen har forlatt landet uten noen erstatninger for alt de har måttet etter-
late. Men dette har ikke hatt noen betydning for våre politikeres støtte til Mugabe. Det er først i år 2000 av vår
u-hjelp er blitt stoppet.

Nå innrømmer Mugabe offentlig at han ser på hvite som fiender. Er ikke tiden inne til å innse at rasebevissthet
og også rasisme er minst like sterk blant negre som blant hvite, og kanskje langt farligere.

I Europa legges stadig nye restriksjoner på hvite og landenes befolkning for å imøtekomme negre og andre far-
gede innvandrere som tas i mot og ønskes velkommen av «humanitære grunner», mens hvite jages fra Zimbabwe
og andre afrikanske land.

Afrika er for afrikanere og Zimbabwe er for zimbabvere, sier Mugabe. Er ikke tiden moden for å svare at Europa
er for europeere, og Norge for nordmenn?

Hører ikke afrikanere (både arabere og negre) hjemme i Afrika? Skal de få invadere Europa?»
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Besøk i Zimbabwe

Brev til Robert Mugabe

På bakgrunn i en bildeserie om Mugabe sitt luksusslott som står i sterk kontrast til den
vanlige zimbabwer sin tilværelse, og som for en tid tilbake lå på intenett, fikk Erik til å
skrive dette brevet til President Mugabe.

I visited The Zimbabwe Ruins in Rhodesia during the reign of Ian Smith, and the country was the richest and best
country to live in in the whole Africa.

I also visited your country during the reign of bishop Muzorewa, and was a guest in your nice little house on the
outskirts of Salisbury the day before you were elected president of the country and made it Zimbabwe - the ruins
of Rhodesia.

You have really managed during your presidency to change the country from the richest and best led country in
Africa to the poorest  and worst dictatorship in that part of the world.

Before your time Idi Amin in Uganda was the worst leader in Africa. Then you took over. But now Gadafi in
Libya has taken over that position, so it is time for you to step down and let the people of your country choose a
new leader.

Some time ago I saw picture of the house you are living in now. I find it difficult to understand that you can stand
living in such a place, and both for yourself and for the people of your country. I hope you will find back to your
house, where I visited you, and have a peaceful time there for the rest of your life, and let other people lead the
country from now on

Your sincerely

Erik Gjems-Onstad
Hvalstad, 2.4.11



Ifølge nettstedet «Nationellt Motstånd», har ansatte i
forsikringsselskapet IF Skadeforsikring (IF) i Sverige
forbud mot å være medlemmer i, eller vise sympati med
visse politiske organisasjoner.

Personer som er ansatt i selskapet «GM Direkt-
kommunikation», og som igjen er innleid til IF, er pålagt
å skrive under på ansettelsespapirer som forbyr med-
lemskap i organisasjoner som IF definerer som «rasis-
tiske» eller «antidemokratiske». Ansatte i nevnte sel-
skap får i tillegg forbud mot å sympatisere med slike
organisasjoner.

Sitat fra «Personalhandbok - GM Direktkom-
munikation», Pkt. 13: «IF accepterar inte att medarbe-
tare är medlemmar i eller aktivt sympatiserar med orga-
nisationer som är antidemokratiska, rasistiska eller vålds-
benägna eller på annat sätt förknippas med brottslighet.»

Her i Norge vet vi at media, politikere og andre makt-
personer nærmest har offentlig monopol på å definere
begrepet «rasisme», og ordlegger seg slik at motstand
mot masseinnvandring og kritikk av norsk innvan-
dringspolitikk er likt med rasisme. Sånn har det vokst
frem en offentlig holdning generelt for norsk innvan-
dringspolitikk, der meninger mot denne er eksklude-
rende og straffbart - § 135, den såkalte rasismeparagra-
fen. § 135 ble vedtatt av Stortinget med det som mål å
begrense ytringsfriheten samt å skremme nordmenn til
taushet.

Siden IF er et svensk forsikringsselskap med finske
eiere, er det nærliggende å tro at «søsterselskapet» i
Norge er underlagt selskapet i Sverige, og dermed også
selskapets personalpolitikk. At IF i Norge fastsetter sin
egen personalpolitikk, som igjen ville bryte med IF i
Sverige sin såkalte antirasistiske profil, er derfor van-
skelig å tro.

Det er her viktig å påpeke at rasisme-begrepet har legi-
timert en rekke voldelige angrep mot  innvandringsmot-
standere/nasjonalister de siste tiår. Slike voldelige
angrep er offentlig finansiert.

Undertegnede er kunde hos IF, og vil med dette ha
bekreftet eller avkreftet:

1. Gjelder denne såkalte antirasistiske klausul i 
ansettelsespapirene til IF i Sverige også for IFs 
ansatte i Norge?

2. Hvis denne antidemokratiske og diktatoriske per-
sonalpolitikk skulle gjelde kun for IFs ansatte i 
Sverige, er i så fall dette noe som IF-ledelsen i 
Norge tar avstand fra?

Våre demokratiske rettigheter i Norge er nedfelt i
Grunnlovens § 100 og Verdenserklæringen om mennes-
kerettighetene Art. 19 og 20.1. Menneskerettighetene
gjelder også for svensker.

Svaret fra IF v/Informasjonssjef Jon Berge: «Vi viser
til ditt brev av 16.11.10, med spørsmål om retningslin-
jer for IF Skadeforsikrings ansatte i Norge.

De etiske retningslinjer du viser til gjelder også for
ansatte i IF Skadeforsikring NUF, vårt norske selskap.
Innholdet i disse retningslinjene blir løpende vurdert.» 

——————————-

Nettavisen Republikken tok kontakt med forsikringssel-
skapet 16. februar 2011 for å høre om ryktene om at sel-
skapet ikke har reell ytringsfrihet, stemmer.

To dager senere måtte IF koble inn ledelsen for å kunne
svare, men det var først i 22. februar at nettavisen fikk
det som så ut som et lovende svar: 

IFs svar: «Det er ingenting i veien for at våre ansatte
kan være medlemmer i organisasjoner som er kritiske til
en naiv innvandringspolitikk. Begrensningene går på
det du ser uttrykt under.»

If does not accept that employees are members of or
active sympathizers with organizations that are anti-
democratic, racist or prone to violence or in any other
way may be associated with criminality.

Republikken måtte forsikre seg om at dette ikke bare
var noe IF sa, derfor skrev de et svar til IF:

forts. side 15
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Åpent brev til IF Skadeforsikring

Yrkesforbud i IF Skadeforsikring
p.g.a. politisk engasjement
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Republikkens spørsmål: «Takk for et flott svar, men
det må følges opp med følgende spørsmål: Mener IF at
FMI og/eller SIAN er organisasjoner som er kritiske til
en naiv innvandringspolitikk, eller driver de på med
rasisme?»

Svaret som kom var kort og megetsigende i sin taushet:

IFs svar: «Takk for din henvendelse. Vi har ikke mer å
tilføye i denne saken.»

Følgelig fikk Repblikken sin mistanke bekreftet.

Republikkens kommentar til IF:
«Takk for svaret, men siden dere ikke svarte på vårt siste
spørsmål, må vi tolke dere dit hen at dere bare påstår at
dere ikke har problemer med organisasjoner som er kri-
tiske til en naiv innvandringspolitikk. Deres ønske om å
ikke tilføye mer i denne saken, kan bare oppfattes som en
bekreftelse på at IF ikke aksepterer at deres ansatte er
medlemmer av lovlige organisasjoner som FMI og/eller
SIAN. Følgelig har dere ikke reell ytringsfrihet.»

Bjørnar Røyset
Kristiansund, 11.3.12
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Ravneplage på Møre
Sunnmørsposten kunne lørdag melde om et lokalt problem: Store flokker pårørende «eter opp maten» som
er satt frem til pasientene. Det sies å være særlig ille ved barneavdelingene, der barn, pasienter, må stå over
både to og tre måltider fordi flokker på syv-åtte pårørende til én pasient - foruten foreldre og søsken hele
storfamilien med onkler og tanter, besteforeldre og andre slektninger og venner - hjemsøker sykehuset for
å få et gratismåltid. Sykehusadministrasjonen anser det som et stort problem, både logistisk og økonomisk,
og har slått opp plakater og bedt snyltegjestene holde fingrene vekk fra fatene. Det er vel ikke tatt høyde
i sykehusbudsjettene, like lite som i helsesektoren for øvrig, for at vi er blitt flerkulturelle.

For om det ikke skrives i avisa, aner nok leserne at når det skrives «storfamilie», så menes det fremmed-
folket. Det omskrevne fenomenet er for øvrig velkjent i hovedstadsområdet, og trolig likt over hele landet
ettersom invasjonen skrider frem. Alle innlagte og norske pårørende har måttet se på at ravneflokkene
plyndrer buffeene, de gjør sykebesøk til storfamilietreff, samling for alle de som har greid å presse seg inn
i godfjottlandet. Det hører selvsagt med at de legger beslag på alle sitteplasser, og fyller sykeværelset
fysisk og med lukt og skrik og skrål. Et sykehusopphold er blitt en ekstra påkjenning som følge av all fler-
kulturen, det fremmer ikke helbredelsen, bortsett fra at mange erklærer seg helbredet bare for å komme ut
og vekk.

Samme avis melder samme dag at det skal settes i gang nedhogging av sitkagran på Mørekysten, den er
en fremmed plante, som ikke passer i det norske landskapet. Der er forekomster av andre fremmede plan-
ter som også bør fjernes - ikke nødvendigvis hogges ned, men rykkes opp med rota.

Bjarne Dahl
Høvik, 6.2.12

«Vår tid kjennetegnes ved at overflødige ideer har tatt overhånd, og
nødvendige tanker er uteblitt.»

Joseph Joubert
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27. oktober 2011 - Informasjon i Vestfold
En aktivist bosatt i Larvik har delt ut forskjellige
flygeblad, i hovedsak «Uttalelser fra ledende muslimer
- med kommentarer», i postkasser til innbyggerne i
Larvik og Sandefjord. Cirka 350 eksemplar ble dis-
tribuert i ukene 42 og 43.

31. oktober 2011 - Flygeblad i Måløy
Ein av FMIs aktivistar i Nordfjord tok turen til Måløy
søndag 30. oktober for å spreie organisasjonens bod-
skap. Vel 600 flygeblad av typen «Norge Er Vårt!»
- 2-siders, vart lagt i postkasser.

7. november 2011 - Aksjon i Porsanger
Lørdag 5. november ble cirka 300 løpesedler av typen
«Vi Advarte!» delt ut i Porsanger i Finnmark.
Løpesedlene ble puttet i postkasser i Lakselv, samt et
par småsteder langs Porsangerfjorden. Det hele gikk
fredelig for seg.

24. februar - Stor aktivitet i Ålesund
Aktivister i Ålesund distribuerte tirsdag 21. februar
cirka 400 brosjyrer av typen «Vi Advarte!» i Breivik
Nord og deler av Nakken. Gåseid Sør og Bogneset.

17. mars - Aktivitet i Drammen
Aktivister i Drammen har i løpet av uke 11 satt opp
FMIs klistremerker «Nei til Flerkultur!».

25. april - Løpesedler i Tromsø
Cirka 200 løpesedler av typene «Norge Er Vårt!» og
«Vi Advarte!» ble delt ut i postkasser i Tromsø, man-
dag 23. april. Løpesedlene ble puttet i postkasser i
bydelen Stakkvollan nord på Tromsøya. Aksjonen for-
gikk uten innblanding fra statsfinansiert pøbel.

Sakset fra internettsiden.
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Politikere før og nå

Litt av FMIs virksomhet siste tiden

Fra norsk politikk:
«Det er en tung tid for alle oss som elsker sitt fedreland
og som har ment med sitt arbeid å gjøre det rikere og
lykkeligere, men jeg ber dere: Tap ikke motet! Jeg er
forvisset om at rettferdigheten en gang skal seire over
vold og urettferdighet. Vi kan falle bort, men Norge vil
aldri mangle sønner og døtre som holder frihetsideen
og frihetsilden levende i vårt land. Vårt program skal
heretter for oss alle bare bestå av tre ord: Norge for
nordmennene!»
Johan Nygårdsvoll, Norges statsminister
1935-1945. Utdrag fra en tale til det norske folk 24/6-
1940 over BBC London.

«Tre konger har hatt ‘Alt for Norge’ som sitt valgspråk.
I dag sier vi ‘Norge for alle’.»
Jens Stoltenberg, Norges statsminister 1999-2001.
2005-d.d. Uttalt under et fakkeltog/arrangement mot
«rasisme» på Youngstorget 1/2-2001.

Fra Svensk politikk:
«Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare
lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte
bara i fråga om rasen utan också i manga andra avseen-
den.»
Tage F. Erlander, Sveriges statsminister 1946-69.
Uttalt i Riksdagen i 1965 om forholdene i Sverige og
USA.

«Sverige har blivit något annat än Sörgården, falukorv
och timotejflickan som springer över ängen...Idag är
det mycket mer exotisk än när jag växte upp...Och allt
vanligare blir det att man har ett dubbelt medborgar-
skap. Sverige är också i den meningen mångkulturellt,
flernationellt...Sverige ska vara ett Sverige för
alla...Vårt land berikas nu med en enorm mångfald av
kulturer, traditioner, religioner och språk. Det kommer
att göra vårt land ännu bättre...där vi låter oss berikas
av varandra. Det är allas vårt ansvar att det blir
så...Rädslan  för det  främmande, för förändringens
baksidor, får aldrig innebära att vi sluter oss...Vi ska
fortsätta att välkomna det nya.»
Gøran Person, Sveriges statsminister 1996-2006.
Utdrag fra en tale under feiringen av nasjonaldagen i
Södertälje i 2005.

Avstemming på firda.no
Synest du regjeringa fører ein for tøff asylpolitikk?
Dette svarte 2523 lesarar 19.3.12:

• Ja 25,3 %
• Nei 74,7 %


