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Norsk uforstand
Det var uhyggelig å se på handlingslammelsen til norske
myndigheter da illegale innvandrere strømmet over grensen
til Finnmark høsten 2015. De var ikke utvist fra Russland.
Ingen kan utvises til andre land enn sitt hjemland, i dette tilfelle Afghanistan. Det hadde bare vært å stoppe disse lykkejegerne på grensen og avvist de. Det kan da ikke være så
vanskelig. Kan nevne at den russiske mafiaen er flinke til
å produsere “offentlige dokumenter” for ethvert formål som
de selger – big business. Russland ville ta disse lykkejegerne
tilbake også, man sa at da måtte de sykle.
Våre myndighetspersoner liker å henvise til internasjonale
lover og regler når de vil fraskrive seg ansvar og ikke gjøre
noe, annet enn å spille pokemon. Derfor er det mange som
oppholder seg i Norge uten at vi vet verken deres identitet
eller hvilket land de kommer fra. Noen har også flere forskjellige identiteter.
Men la oss se litt på hva internasjonale lover og bestemmelser sier da. Flyktningkonvensjonen sier at personer som
er truet på livet i sitt hjemland og som må flykte – er asylanter så lenge de er utrygge. Men når de er i trygghet, det
vil si når de er over grensen fra sitt hjemland, da er de i sikkerhet. Videre forflytning skal da skje via systemet for FNs
kvoteflyktninger. Flyktninger blir da ønsket velkommen i
ordnede former, ved at de hentes fra leire der de oppholder
seg, av mottakerlandet. Den enkelte person bestemmer ikke
sitt mottakerland. Det er mottakerlandene som velger ut sine
flyktninger.
Men det som nå skjer er anarki. Vi ser at det stort sett er
unge og sterke menn som kommer, mens kvinner og barn blir
sittende igjen. Og vi har ingen kontroll på hvem som kommer over våre grenser.
Krigsflyktninger er ikke omfattet av flyktningkonvensjonen. I kapittel V, punkt 164 heter det: “Personer som tvinges
til å forlate hjemlandet som følge av internasjonale eller nasjonale væpnede konflikter, anses normalt ikke som flyktninger i henhold til 1951-konvensjonen eller 1967-protokollen.”
Konvensjonen var ment for personer med individuelt behov for beskyttelse. Med det mener vi personer som gjennom
sin kritikk av sittende regimer, har blitt forfulgt og eventuelt
truet på livet. At personer som søker asyl her f.eks. har syrisk
pass er ikke noe grunnlag for automatisk flyktningstatus.
Mange har også skaffet seg falske syriske pass.
Flyktningkonvensjonen er altså ment for dissidenter som
er forfulgt av det sittende regime. Ser vi slike tendenser i
Norge?
Olav Sæther
Kristiansund, 12.2.2017

Spør etter «Norge Er Vårt» på biblioteket
Etterlys «Norge Er Vårt» på ditt lokale bibliotek. Da bidrar du til å spre våre synspunkter og vårt budskap.
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Leder...
Lørdag 6. mai vedtok Fremskrittspartiets landsmøte å forby rituell omskjæring av guttebarn. Frp er dermed det eneste
politiske parti på stortinget som
vedtar en slik lov. Omskjæring
av gutter har fått liten oppmerksomhet – sammenlignet med
omskjæring av jenter – og blir
fra ulikt hold fremstilt som et
udramatisk inngrep både fysisk og psykisk. Vedtaket har
blitt mottatt med blandede følelser, både blant norske politikere og jøder bosatt i Norge. Men er et slikt inngrep så
udramatisk som det blir fremstilt som? En undersøkelse
gjennomført av The International Journal of Human
Rights (IJHR) viser at menn som er omskåret har i voksen
alder store fysiske og psykiske problemer. De føler seg
lemlestet og sviktet av sine foreldre og av helsepersonell.
De har hevn- og selvmordstanker, og de føler seg utilpass
ved intimitet og har følelse av impotens, m.m. (Les om
undersøkelsen på side 20.)
I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) er opp til 30
% av verdens menn helt eller delvis omskåret – minimum
650 millioner menn. Uskikken er dermed langt mer utbredt enn på kvinner.
Partileder i Alliansen, Hans Jørgen Lysglimt Johansen
har frontet et forbud mot omskjæring knallhardt. Helgen
da Frp avviklet sitt landsmøte, holdt Alliansen stand utenfor møte-hotellet. Under parolen «Forby omskjæring»,
påvirket trolig Alliansen flere Frp-politikere til å skifte
mening i favør av et forbud.
Lov om rituell omskjæring var oppe til votering i
Stortinget i juni 2014. Den gang var det kun to stortingsrepresentanter som stemte imot uskikken. De to var Sen-

terpartiets Jenny Klinge og Jenny Følling. All honnør til
disse to.
Ukulturen med å praktisere kjønnslemlestelse av små barn
har presset seg frem i Norge og Europa for øvrig, som
en direkte følge av masseinnvandringen. Tidligere har det
vært hovedfokus på omskjæring av jentebarn, noe som
blir praktisert i den islamske kulturkrets. Det er derfor på
høy tid at oppmerksomheten også rettes mot omskjæring
av guttebarn. Men hvorfor blir det alltid et ramaskrik når
kritikken rettes mot jøder og deres uskikker? Alle folk og
religioner må tåle kritikk hvis der er grunn til å kritisere.
Jødene kan ikke særbehandles til evig tid pga. det som
hendte under Andre verdenskrig.
Hylekoret har i etterkant av Frps lovforslag skreket opp
om jødehat, og at Frp ønsker jøder ut av Norge. Tidligere
Frp-politiker Jan Simonsen er del av hylekoret og fremstiller omskjæring av guttebarn som et «lite og nesten
ufarlig inngrep». Med undersøkelsen fra IJHR i bakhodet, og episoder der rabbinere har kuttet penis av spedbarn (NEV nr. 1-14), er det tvilsomt at Simonsen og andre
tilhengere av importert ukultur selv hadde lagt seg under
kniven. Ifølge rabbiner Mordechai Rosenberg i Pittsburgh
i USA, kan ikke omskjæring foregå på et sykehus da det
er brudd på jødisk lov.
Leder for det mosaiske trossamfunn og nestleder i Antirasistisk senter Ervin Kohn, har også reagert negativ på
Frps vedtak. Kohn har tidligere uttalt at det er for mange
etniske nordmenn i Norge og at dette står i veien for å
skape et flerkulturelt og rasismefritt samfunn.
Tidligere har jeg skrevet i Norge Er Vårt om statsfinansierte jødiske lobbyorganisasjoner som arbeider for å
forby nasjonalistiske politiske parti i Europa, om interesseorganisasjoner finansiert av Israel som arbeider for å
hjelpe velferdsflyktninger som kommer over Middelhavet
til Hellas, videre til Europa. Og nå om importert ukultur
i form av kjønnslemlestelse. Dette har ingenting med hat
mot et folk eller religioner å gjøre, men om sunn fornuft
og praktisering av menneskerettighetene.
Bjørnar Røyset
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FMI har ingen ansatte, vi er avhengig av frittstående skribenter
som av og til gir uttrykk for meninger utenfor området
masseinnvandring. Vi krever derfor ikke at alle ytringer i
medlemsbladet skal være uttrykk for FMIs holdninger.

Boken om Myrdalsakene
Boken forteller om maktapparatets forsøk på å ødelegge
Folkebevegelsen Mot Innvandring, FMI, ved å anklage
og dømme den tidligere lederen av FMI, Arne Myrdal,
for forbrytelser som han ikke hadde begått. Boken er
skrevet av Myrdals forsvarer, Høyesterettsadvokat Erik
Gjems-Onstad.
Boken koster kr 100,- + porto kr 85,- og kan kjøpes
fra Norvald Aasen, 6983 KVAMMEN.
Tlf: 57 73 18 44. E-post: norvala@frisurf.no
Kontonr.: 3700.08.04763.
Eller fra FMI, Postboks 70 Sentrum,
6501 KRISTIANSUND N.
Tlf: 977 06 152. E-post nettred@fmi.no
Kontonr.: 0530.40.68169.
Boken kan lastes ned i pdf fra FMIs internettside
– “For Salg”.

Abonner på “Norge Er Vårt”
Du kan abonnere på FMIs medlemsblad “Norge Er Vårt”, uten å være medlem i organisasjonen. Et abonnement
koster kr 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”.

 Kongeriket Norges Grundlov

 Hellig Olav og Den norske statskirke

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

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

Få gratis tilsendt vår bokliste.

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

Bergmann Forlag
Pb. 32, 6151 Ørsta. Tel 468 89 055
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Tanker omkring beredskapsmottak
for asylsøkere i Narvik
Når man ser hvordan myndighetene jobber bak vår rygg
med å snu opp ned på hele samfunnet, da kan man bli
nokså skremt. Ja, der man ikke får den minste informasjon verken gjennom kommunens pålagte informasjonsplikt til sine innbyggere, samtidig som media ikke gjør
jobben sin. Og da er det flere enn undertegnede som blir
oppgitt. Et hvert oppegående og våkent menneske ser jo
sjøl tydelig og klart tilstanden. Der en kan observere at
her i Narvik er demografien i ferd med å forandre hele
dette samfunnet. Og da, da blir det nemlig en PLIKT for
dem som føler et ansvar, at de sier ifra!
For her kan vi imidlertid tydelig se tilløpet til en konflikt
som jeg tror vi vil få se stadig mer av i framtida. Det er en
konflikt som skjærer tvers gjennom det politiske landskapet både i partipolitisk og den tradisjonelle høyre-venstre
aksen. Ja, det er en konflikt hvor man på den ene siden
har rikspolitikerne og deres forlengede arm, UDI, IMDi
og dette uvesenet som kaller seg NGO eller såkalte ”frivillige” og ”humanitære” organisasjoner – og som i klart
språk er disse asylbaronene og andre som skal profittere
og gjøre seg til mangemillionærer på denne trafikken. Og
der skattebetalerne til slutt sitter igjen med svarteper og
regninga.
På den andre siden har vi kommunepolitikerne, dvs. ordførere og medlemmer av formannskap og kommunestyrer.
Rikspolitikerne som alltid gir totalt blaffen i problemene
for enhver fattig kommune. For de er nemlig blitt Norges
svorne fiender. De er ikke annet enn en patetisk forsamling av yrkesløgnere og forrædere, personlig medskyldige
i overfall, ran, butikktyveri, innbrudd, voldtekter, rasisme og diskriminering mot nordmenn. Tvangsekteskap,
kjønnslemlestelse og æresdrap hører også med.
Nei, det er ikke de som blir rundstjålet av ”berikelsen” fra
nærmeste ”asylmottak” (les, oppsamlingssenter for utenlandske kriminelle). For det er ikke deres sønner og døtre
som blir overfalt, ranet og voldtatt slik som er blitt rutine i
de større byene. Det er ikke de som må reise med busser,
trikker eller tog hvor en av passasjerene plutselig hyler
”Allahu Akbar” og går amok med kniv, skytevåpen eller
en håndgranat. For våre politikere som med åpne øyner
har importert denne ondskap til vårt land, de lever i en
boble og er beskyttet og kjøres i store pansrede biler og
med væpnet politi som passer på dem, hvor enn de måte
oppholde seg.
For kommunepolitikere er det litt annerledes. De er mye
nærmere det som med et noe sleivete uttrykk kalles ”folk
flest”. De og deres familier og deres nærmeste opplever
selv på kroppen mye av det samme som de som er utenfor ”elitebobla” opplever. De har neppe ambisjoner om
overbetalte skattefrie jobber i Brussel eller i New York.

Og sist men ikke minst, så er kommunepolitikerne litt mer
tilgjengelige, i hvert fall tilsynelatende. Nei, en kan bare
glemme at sjansen kommer at man kan få muligheten til å
si noen sannhetens ord til Erna, Siv eller Gahr Støre. Disse som kaller seg for toppolitikere, de er det helt umulig å
komme verbalt på ”skuddhold” av. Derimot, et medlem
av et kommunestyre kan man imidlertid godt treffe på
gata og ta en prat med. Men likevel, det har liten eller
ingen betydning hva vanlige mennesker mener eller ikke
mener. Alt er likevel opplest og vedtatt. Der den eneste
interessen de har av oss er å komme ned i våre lommer, og
ta ifra oss så mye penger som mulig.
Til stadighet ser vi en grunnleggende interessekonflikt
mellom rikspolitikere og lokalpolitikere. Denne konflikten har vi allerede sett komme til syne ved flere
anledninger, og den later til å vise seg på nytt gjennom
det som nå skjer i Narvik. Ikke minst når det kommer til
prioritering mellom et kostbart statlig drevet asylmottak
og en hovedvei som E6, og som går rett gjennom Narvik
sentrum. Der folk omtrent kveles av svevestøv. Og der 20
prosent flere barn i byen må bruke astmamedisin. Fordi
staten ikke vil bygge denne viktige tunnelen under sentrum og få bort biltrafikken som kunne føre til en varig
løsning på dette luftproblemet. Og som rammer barn og
eldre hardest.
Jeg håper at våre kommunepolitikere viser ansvar i disse
tider når man skal prioritere pengebruken, ikke minste der
liv og helse, trivsel og trygghet står på spill. Der noen
bør gripe inn når det gjelder å presse staten til fornuft.
Og slutte med å overkjøre folkemeningen i svært viktige
saker, som berører oss alle.
Amund Garfors
Narvik, 4.5.2017

Flagg i 17. mai-tog
Hvert år kommer debatten opp om andre flagg enn det
norske i barnetoget 17. mai. En meningsmåling på Ht.no
(Harstad Tidende) ga klart svar:
«Er det greit med andre flagg enn de norske på 17. mai?»
• Ja 14 %
• Nei 85 %
• Vet ikke 1 %
Antall stemmer (per 17.5.2017): 4 035
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Treng me arbeidsinnvandring?
I offentlegt ordskifte fær me stødt høyra at innvandring er noko
som Noreg “treng”. Her er det 2 argument som gjeng att: 1: Folkesetnaden i Noreg vert eldre, me er under reproduksjonsnivå og
det trengst ny arbeidskraft når dagsens yrkesaktive gjeng av med
pensjon. 2: Innvandrarar tek jobbar som nordmenner ikkje vil ha,
til dømes vaskejobbar. Eg vil ta fyre meg kvart av desse tvo punkti og syna at det ikkje er hald i eit einaste av dei.
Til punkt nummer 1: Produktiviteten i industrien aukar heile
tidi på. Stødt fleire arbeidsuppgåvor vert tekne yver av maskiner
og robotar. Det er færre og færre timar som me treng å arbeida for
å kunna produsera dei varone som me treng.
Det er ikkje til å koma i frå at svært mykje industriarbeidsplassar kjem til å verta automatiserte eller flutte til lågkostland. Dei
arbeidsplassane som derimot ikkje kann flytjast til utlandet, det er
arbeidsuppgåvor som eldreomsorg og arbeid med menneske. Det
er visselegt ingen god idé å leggja upp til at dei nett dei jobbane
som me sikkert veit at folk fær tilgang til i framtidi med, dei skal
reserverast utlendingar.
Det røynlege problemet um 15-20 år er ikkje at det vert for lite
arbeidskraft, men snarare at det kann verta for fåe meiningsfulle
jobbar att til alle. Dette er spursmål som alt er vortne diskuterte
på internasjonale konferansar for eit tjuetals år sidan - og politikarane hadde ikkje betre svar enn at folk skulde haldast hefta med
billeg underhaldning - “tittytainment”.
I staden for å driva igjenom pensjonsreformer der folk skal arbeida til dess at dei vert 70, so burde me i staden byrja å tala um
sekstimarsdagen. Underlegt nok er nett dette noko som vinstresida hev slutta å gjera for lenge sidan…
Til punkt nummer 2: Her gjeng ein ut frå at all norsk ungdom skal ta vidaregåande utdaning og få jobbar som dei er godt
kvalifiserte for, og so skal utlendingar koma og ta “dritjobbane”.
Sidan andregenerasjons innvandrarar - i alle fall offisielt - skal
verta “integrerte” og få den same valfridomen som vanleg norsk
ungdom, so heiter dette at det trengst ein jamn straum av innvandrarar til Noreg heile tidi for å ta yver jobbar med kvart som folk
gjeng av med pensjon. Realiteten er at svært mange ungdomar
ikkje er eigna til å taka utdaning. Stødt fleire norske ungdomar
droppar ut or vidaregåande skule og vert “navarar”. Gudmund
Hernes si “Reform 94” og “retten” til å taka vidaregåande utdaning hev vore ei bjørneteneste til titusundtals ungdomar som endar
som klientar i staden for å få seg eit arbeid som dei meistrar på
det nivået dei er. Dei seinaste åri hev me havt den paradoksale
situasjonen at det er vorte skapt stødt fleire arbeidsplassar i Noreg
- men desse arbeidsplassane hev gjenge til utlendingar, og det
samstundes med at stødt fleire nordmenner lever på NAV.
Dei som hevdar at innvandrarar tek jobbar som nordmenner
ikkje vil ha, dei hev naturleg nok aldri spurt norske reinhaldarar og handverkarar um kva dei sjølve tykkjer um dette. Billeg
og svart arbeidskraft frå Aust-Europa hev ført til at heile bransjar er vortne so useriøse at lovlydige norske arbeidarar ikkje ser
nokor framtid i verksemdi lenger. Attåt dette so hev verksemder
som til dømes reinhald vore igjenom store strukturendringar. Offentlege verksemder hev kvitta seg med “vaskekonene” sine og
skilt vasking ut til private firma der underbetalte utlendingar må
springa frå det eine bygget til det neste for å vaska. Hadde det
vore uppegåande og fagorganiserte norske ungdomar som framleis hadde havt desse jobbane, so hadde det ikkje vore mogleg å
pressa desse umenneskelege strukturendringane igjenom.
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Kor som er: Alt dette er problem som liberale millomklasse-akademikarar naturlegt nok aldri fær kjenna på kroppen.
Det kjenner seg so godt å ynskja dei alle velkomen, og endå
betre kjenner det seg å visa det til alle andre på sosiale media.
Dessutan er det fint å kunna få seg ein tur ut på fredagskvelden
når ein hev au-pair frå Filippinane - og i fjor var det forresten ein polsk snikkar som fiksa nytt og flott kjøken til ein heilt
annan pris enn det som ein kvit (!) norsk handverkar vilde ha
teke... Um byggje- og anleggsverksemd skal verta yverteke
av austeuropearar, so kjem ein på eit visst tidspunkt til å missa heile fagmiljø i Noreg. Kva gjer me den dagen ei økonomisk krisa fører til at dei fleste utanlandske handverkarane reiser
heim att? Det same problemet hev ein i dag til sjøs, der det snart
kann verta ålvorleg skort på kvalifiserte norske sjøfolk. Billegt
mannskap frå Filippinane kommanderte av norske skipsoffiserar
skulde vera den gyldne resepten for at norsk skipsfart vart
verande tevlefør. Men naturlegvis er det på eit visst tidspunkt
helder ingen norske skipsoffiserar att - siden det på den måten er
vorte slutt på at ein kann mynstra på ein båt og arbeida seg upp
frå dekket...
Dersom ein fekk norsk ungdom til å ta seg fast arbeid i heilt
vanlege ufaglærde jobbar, so hadde desse ungdomane dessutan
havt den fyremunen at dei alt i ein alder av 20 år kunde ha skipa
familie og fenge born - og dimed produsert den arbeidskrafti som
det vert sagt at me kjem til å vanta i framtidi. Det segjer seg sjølv
at dersom ein fyrst skal taka seg ei lang utdaning og gjera karriere, so er det ikkje so mykje tid att til å få meir enn 1,8 born i det
ein hev runda 35 år.
Takk vere den frie flyten av arbeidskraft so er den internasjonale og europeiske trenden derimot at me fær eit stødt veksande
“prekariat” millom dei som må taka seg lågstatus- og låglønsyrke. Ein fær aldri den stabiliteten som ein treng for å kunna skipa ein familie. Det same gjeld naturlegvis dei som aldri kjem seg
i arbeid i det heile.
Ein politikk som fekk norsk ungdom ut frå NAV og inn i handfast arbeid - same kor “bedrite” det ut frå rådande haldningar
skulde vera - hadde gjort både norske ungdomar og nasjonen
Noreg ei stor tenest. Det hadde vore med på å skapa ei løysing på både punkt 1 og 2. Til slutt bør det poengterast at asylinnvandringi av i dag er ikkje arbeidsinnvandring. Arbeidsinnvandring heiter at ein hev arbeidskontrakt i det ein kjem til
Noreg. Dei fleste som kjem frå ikkje-vestlege land som Somalia
kjem aldri i arbeid. Andregenerasjons innvandrarar gjeng det som
regel betre med, men for desse er målsetnaden at dei skal verta
integrerte og verta ein part av samfundet på like vilkår som alle
andre - og ikkje vera nokon slags “dritjobb-reserve”. Eller er det
snarare slik at desse skal verta til eit permanent undersjikt i det
norske samfundet?
Konklusjonen må vera at arbeidsinnvandring er noko som det
internasjonale kapitalistiske systemet “treng” for å kunna driva
igjenom strukturendringar og sleppa å leggja til rettes for eit meir
menneskelegt arbeidsliv. Det norske samfundet treng det derimot
ikkje.
Olav Torheim
Redaktør Målmannen
Bergen, 20.3.2017
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Venstreekstremisten gror og blomstrer
i utdanningssystemet
Mange ganger ser vi at skattebetalte ansatte i statlige etater og statsstøttede organisasjoner skriver i media om
innvandringens fortreffelighet og hvor simple og hardhjertede nordmenn flest er. I nesten alle innleggene skriver
de under fullt navn og med tittelen de har der hvor de er
ansatt – f.eks. ved Universitetet i Oslo (UiO). Jeg har flere
ganger tilskrevet organisasjonene og etatene hvor disse
er ansatt og spurt om de går god for det som skrives. Det
får man aldri noe svar på, men refrenget er at de ansatte
har ytringsfrihet og må få uttrykke sin mening. Det er vi
alle enig om, men hvis det er deres personlige, politiske
mening må de i rettferdighetens navn skrive det som
privatpersoner uten å dra inn arbeidsgiver. Neida – sånn kan
man ikke ha det, skattebetalte ansatte må da få dyrke sin
ekstremisme.
Hovedproblemet med UiO er at studentene blir fullstendig hjernevasket av de venstreorienterte ansatte –
slik at de selv blir venstreekstremister når de kommer ut i
arbeidslivet. Vi ser ekstremismen brer om seg i politi og

påtalemyndighet – og har nå også nådd rettsvesenet. Vi ser at
dommerne ikke er objektive, men dømmer ut fra sin personlige politiske oppfatning.
Det samme gjelder innenfor såkalt forskning. Bare én
av ti forskere stemmer på Høyre og Fremskrittspartiet.
Det som er fantastisk er at uansett hva det forskes på når
det gjelder samfunnsspørsmål, så kommer disse «forskerne» alltid frem til samme resultat; at innvandring er nødvendig og nyttig – og helt uten problemer. Til tross for at jeg
har påpekt dette flere ganger ovenfor departement og Forskningsrådet samt nettstedet Forskning.no,
er det ingen som ser på dette som
et problem, «fake news» har full
aksept der i gården.
Oddbjørn Jonstad

Hvorfor tror man dem ikke?
Mange i vårt lille land vil ikke erkjenne islams 1400-årige
historie med nådeløs krig mot frihet, demokrati, kvinner,
homofile, kristne, jøder og vantro. De vil ikke diskutere
at sharialov gjør islam til en politisk ideologi. De vil ikke
snakke om de mange, mange tusen «flyktningene» som
synes IS er fine greier, og synes jihad mot vesten er bra,
rettferdig og rimelig.
Mange glemmer at det var med kirkens budskap om
guddommelig nåde og kjærlighet at Europa ble sterkt, det
var i Kristus, og bare der, at middelalderens Europa klarte
å stå imot angrepene fra hunerne, muslimene og vikingene. Det var kirken som siviliserte Europa, det var kirken
som gjorde staten menneskelig, alt fordi ondskapen ble et
problem; Mennesket erkjente sin svakhet og så behovet
for Guds nåde.
Europa var på sitt sterkeste når det menneskelig sett var
på sitt svakeste, det er et av historiens største paradokser,
men det var en konsekvens av troen på noe større enn en
selv. Den kristne middelalder-europeer trodde ikke på et
stort Vi, de visste at den islamske motstanderen var bærer
av destruktive krefter, krefter de var kalt til å kjempe imot
og omvende hvis mulig. Uansett visste de at det handlet
om oss mot dem, kristenheten mot hedningene, troen mot
overtroen.
For å regnes som menneske, må man faktisk fremvise
et snev av menneskelige trekk, og det gjør ikke Allahs
drapsroboter i noe land. De velger selv å oppføre seg som
villdyr, og vi nordmenn har ikke fnugg av skyld for det.
Men mange føler en voldsom sorg over terroren som skjer
igjen og igjen og igjen. Når man ser bilder av knuste kvinner og barn bør man ikke føle sorg, sjokk og vantro leng-

er, men raseri og fokus. Man bør nemlig lytte nøye på hva
islamistene sier, og tro dem.
Allahs lydige terrorister, og deres mange sympatisører
som er gitt fri adgang til Europa av dumme politikere og
lettlurte velgere, begår jihad mot oss, nettopp fordi de
ikke deler våre verdier, vår kultur og vår måte å styre et
samfunn på. De er ikke som europeere, og vil ikke det
samme som oss. Jihadistene vil noe helt annet, og sier det
rett ut: De har erklært oss, Vesten, demokrati, frihet, kvinner, kjettere og vantro krig, etter en 1400 år lang tradisjon,
– og er plutselig invitert inn midt i blant oss. Hvorfor tror
man dem ikke?
Oddbjørn Jonstad

Verdens oppdeling
i nasjoner
La det være klart: verdens oppdeling i nasjonale samfunn
har ingenting med menneskets verdighet å gjøre. Men den
har noe å gjøre med våre dypeste følelser for vårt eget folk
og fedreland. Dette gjelder alle nasjoner. Å ignorere dette til
fordel for én forskjellsløs verden, må derfor avstedkomme
dype, i visse tilfelle uløselige konflikter. Det er dette som
skjer i Europa nå, og det skulle aldri ha skjedd.
Trond Nyquist Andresen, Ålesund
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På innsida av moskear i Tyskland
Den arabisk talande tyske fjernsynsjournalisten Constantin
Schreiber (f. 1979) vart den 26. april 2016 sendt på oppdrag
til ahmadiya-moskeen i Wilmerdorf i Berlin, der formålet
var å finne uttale om inter-religiøs dialog. Schreiber vart
forbløffa av det han høyrde og fann av skrifteleg materiale. Her fann han tekstar som forkynte at det vestlege
demokratiet er ein sjukdom, og at alle rette lover kjem frå
Allah, og at kalifatet er løysinga – eventuelt etter ein islamsk revolusjon i Europa.
Dette gjorde Schreiber enda meir nysgjerrig på kva
som vart forkynt i moskeane og gjekk difor undercover
for seg sjølv i tretten forskjellige moskear i Tyskland i eit
par månader. Resultatet av undersøkinga var så alarmerande at han har skrive ei bok om det: Inside Islam: Was in
Deutschlands Moscheen gepredigt. Boka kom ut 28. mars i
år, og det vart offentleggjort eit utdrag av boka. Det danske
Ekstrabladet har referert noko av det dei tyske media har
skrive om boka.
Forfattaren teikna eit nedslåande bilete. Det generelle
inntrykket som vart gjeve, er av eit intollerant parrallellsamfunn som nærmast dyrkar si rolle som eit framandelement i Vesten. Schreiber fortel til dømes om ein imam
i Potsdam som stod i sine islamske gevantar og preika om
at ein ikkje skal vere venner med andre enn sine rettskafne
trusbrør, og elles arbeide for å utbreie islam. Forfattaren
kalla denne innstillinga for bisarr, men det såg snarare ut til
at det er dette som er normaliteten. Til Stern seier han at han
ikkje høyrde ei einaste tale som han synest var ok.
Nesten alle var konservative og fiendtlege til ei integrering som vart oppfatta som ein trussel mot den «rette» læra.
Det dreia seg nesten alltid om «oss og dei», seier han.
Schreiber vart forskrekka over imamar som preika om
jesidiar, armenarar og jødar. Det vart han også av ein
imam som forkynte at ein ikkje kan vere demokrat og shiamuslim samtidig, og at humanistar kan ikkje vere venner
med profetens familie. Andre døme var mindre aggressive,
men det syner kor sterkt dei som går i moskear er knytt til
den kollektive islamske identiteten, utanfor storsamfunnet.
Schreibers funn var så ubehagelege for mange media at
dei har tona det ned. Han vart kritisert for at utvalet av
dei meir enn 2 500 moskeane i Tyskland ikkje kunne vere
representativt, og at taler som han hadde høyrt hadde rom
for tolking. Han svara at han bevisst hadde unngått salafist-moskear, knytt til Saudi-Arabia. Og i tida etter under-

Furuset moské i Oslo
Oslo. Foto: Frank Eugen Edvardsen
Edvardsen.

søkinga i forbindelse med boka hadde han oppsøkt enno
fleire moskear – for om muleg finne gode nyhende. «Eg vil
så gjerne finne eit positivt døme», seier Schreiber. Kva som
helst som syner at det finnast bruer til livet her i Tyskland.
«Hittil har eg ikkje funne noko», konstaterte han.
Koranen og hadith-samlingane (fortellingar om profeten, kva han sa, gjorde, eller stillteiande samtykka til) er dei
same for muslimar i Norge som andre stadar. Skal ikkje
gamle nasjonalstatar som Norge gå ytterligare i oppløysing i saumane, kan ein konstatere at det ikkje bør bli fleire
moskear i Norge og Europa. Mange burde vore stengde
på dagen. Summen er at det islamske idégrunnlaget, den
sterke kollektive islamske identiteten og samhøyrigheiten
syner seg å vere uforeinleg, og ikkje muleg å integrere i dei
vestlege demokratia, og i våre nasjonale identitetar.
Magnar A. Bakke

Prost Olaf B. Dals hefte i nytt opplag
Prost Olaf B. Dal er en av få geistlige som tidlig protesterte
mot masseinnvandring og islamisering. I 1992 holdt Dal et
foredrag om islam og masseinnvandring som han i etterkant og
flere ganger utga i form av et hefte. Heftet har FMI nå omsider
trykt opp i nytt opplag og oppdatert med mange av den senere
tids hendelser, bl.a. med et vedlegg fra FMI.
Det er umulig å få med alt av islamske terrorangrep da det
hele tiden skjer noe nytt. Når heftet gikk i trykken i juni har det
bl.a. skjedd to nye terrorangrep i Allahs navn i Storbritannia.
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Islam og det
norske samfunn
Prost Olaf B. Dal

Heftet koster kr 116,inkl. porto.
Bestilles fra FMI.
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Sørafrikansk statsråd: «Brenn de hvite levende»
Sør-Afrika: Fredag 7. april i år demonstrerte titusener
av sørafrikanere med krav om at landets president
Jacob Zuma måtte gå av.
«Det viser at Sør-Afrika enda ikke er blitt kvitt den hvite
rasismen», svarer presidenten ifølge telegrambyrået Reuters. Samtidig fortsetter de voldelige angrepene mot hvite
farmere i landet for fullt.
«Mange plakater viser forestillinger som vi trodde hadde blitt gravlagt i 1994. Noen plakater viste svarte folk som
bavianer. Det er klart at noen av våre hvite landsmenn anser
svarte mennesker som mindre verdt eller sub-mennesker»,
påstår den sørafrikanske presidenten. Ifølge Reuters var
det imidlertid ikke først og fremst hvite som demonstrerte mot presidenten. Sørafrikanere av alle raser deltok
i demonstrasjonene som trakk rundt 60 000 deltakere i de
store byene.
Det er ikke første gang Jacob Zuma har brukt rasekortet
når han har hatt problemer. Mange gir presidenten skylden
for et stadig økende hat mot den hvite minoriteten blant
mange svarte sørafrikanere. De siste årene har det vært
en bølge av vold, spesielt rettet mot hvite farmere, skriver
WorldNetDaily.com (WND). Desember 2016 var en
rekordmåned i antall drap på hvite farmere og angrep på
gårdsbruk eid av hvite.
Ifølge Carte Blanche, et nyhetsprogram på sørafrikansk
TV, var det registrert 16 drap i tilsammen 46 svært voldelige gårdsangrep i Sør-Afrika i februar 2016 alene.
Siden regjeringen ifølge WND ofte skjuler drap og tortur
av hvite farmere under kategorien «ran» er det mulig at
antallet angrep var flere. Det mener blant andre den sørafrikanske spesialetterforskeren Mike Bolhuis fra bevegelsen
Project Farm Mord. Han mener tallene er så høye som to til
tre drap per dag. Sør-Afrikas regjering nekter å utarbeide
kriminalitetsdata basert på rase, noe han mener skjuler sannheten og omfanget av problemene.
Drapene på hvite farmere blir indirekte stimulert både av
offentlige tjenestemenn og ikke minst av landets nåværende
president Jacob Zuma, mener mange eksperter, ifølge
WND. Presidenten er ved en anledning filmet mens han
synger en kampsang som oppfordrer til folkemord på
hvite. Hans regjering eksproprierer gårdsbruk eid av hvite
sørafrikanere uten å betale erstatning, og mange mener det
er en sammenheng mellom gårdsdrapene, ofte utført ved
tortur på barbarisk vis, og det politiske arbeidet med å konfiskere gårder.
Angrepene på hvite farmer startet på 1990-tallet, og
statistikk fra politiet viser at det har vært over 15 000 slike
angrep siden den gangen, skriver WND. Noen svarte har
også blitt drept i gårdsangrep, selv om tortur og brutalitet
synes å ha vært fraværende når svarte sørafrikanere er blitt
rammet. Hvite sørafrikanske bønder er mellom to og tre
ganger mer sannsynlig for å bli drept enn selv sørafrikanske politifolk. Det er også mer sannsynlig at du blir drept
dersom du er hvit farmer i Sør-Afrika, enn om du er amerikansk soldat i Irak eller Afghanistan, skriver WND.
Et drap i desember 2016 fikk internasjonal oppmerksom-

Mduduzi Manana: Brenn de hvite levende.

het fordi ofrene var britiske statsborgere. I dette tilfellet ble
et ektepar torturert i timevis på deres sørafrikanske gård.
De to britiske statsborgerne, 64-åringen Sue Howarth og
66 år gamle Robert Lynn, ble bundet og torturert med en
blåselampe. En plastpose ble stappet ned Howarth hals og
brystene ble brent til det ugjenkjennelige, mens mannen
hadde en pose bundet på hodet og ble kuttet opp med kniv.
Etter timer med tortur ble de to ofrene kastet på baksiden
av deres pickup lastebil og dumpet i veikanten. Begge ble
også skutt. Sue Howarth døde to dager senere på sykehus.
Et annet offer som ble angrepet forrige måned var bonden
Trevor Rees, som ble torturert på gården sin i Sør-Drakensberg. Han ble tvunget til å drikke blekemiddel, angrepet
med tang, slått i flere dager, og til slutt skutt. I enda et gårdsangrep, denne gangen i begynnelsen av mars i fjor, ble en
eldre kvinne torturert med en elektrisk drill. Angriperne
boret hull i henne mens hun fortsatt var i live.
Ifølge WND synes myndighetene i Sør-Afrika ikke å
være motivert for å slå ned på de brutale forbrytelsene,
men synes snarere å oppmuntre dem. Under en diskusjon om gårdsdrap i parlamentet 14. mars 2016 ropte viseministeren for høyere utdanning, Mduduzi Manana, et
medlem av det regjerende African National Congress:
«Brenn dem levende».”
Gregory Stanton er en tidligere anti-apartheidaktivist
som besøkte Sør-Afrika i 2012 på et fact-finding-oppdrag
for organisasjonen Genocide Watch. Han konkluderte den
gangen med at det var «sterke indisier for statlig støtte til
kampanjen for tvangsflytting og overgrep mot hvite bønder
og deres familier».

Thorgrim Bredesen
Redaktør nettstedet Frieord.no
Røyken, 14.4.2017
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Regjeringa si perspektivmelding
Regjeringa la den 31. mars i år fram perspektivmeldinga.
Her vert blikket retta fram i tid med sikte på å bevare
viktige sider ved samfunnet. Det vert drøfta alt frå eldrebølgja, oljeinntektene, produksjonsvekst, offentleg sektor, kompetansen til befolkninga og til følgjene av innvandringa til riket. Det siste temaet er det som eg meiner har
mest betydning for samfunnet, og som vart mest nedtona
av media.
Rapportane frå dei to utvala vart leia av professor
Grete Brochmann. Dei slår fast at den norske velferdsmodellen ikkje lar seg forene med den veksande innvandrarbefolkninga, så lenge dei har ein så lav yrkesdeltagelse som no. Det er altså ein større realisme å spore
i perspektivmeldinga – men så var det dette med handlekrafta då. Utsikta for ein større deltagelse i arbeidslivet
er ikkje gode for til dømes afrikanarar. 44 % av desse i
arbeidsfør alder er i arbeid.
Regjeringa erkjenner i det store og det heile at det ikkje er krig som er hovuddrivkrafta bak migrasjonen, men
økonomi, teknologi, informasjon og demografi. Særleg
er folketilveksten i muslimske og afrikanske land enorm.
Migrasjonspresset mot Norge kan ein dermed forvente
å ville vere stort og aukande. Utviklinga dominerast etter kvart av asylinnvandring og følgjande familieinnvandring, der ikkje-vestlege personar reiser frå dårlege
fungerande land til fordel for velferdsstatane i Europa.
Den årlege nettoinnvandringa frå ikkje-vestlege land er
på heile 20 000 personar. Dette er langt høgare per innbyggjar enn i dei aller fleste andre europeiske land, og
rekninga vert langt høgare her enn i dei andre landa på
grunn av velferds- og kostnadsnivået. Regjeringa erkjenner at tilstrøyminga av innvandrarar er blitt så stor
at det etter kvart dannar seg det ein på fagspråket kallar
diasporaer, altså etnisk baserte parallellsamfunn. Desse
får stadig vanskelegare for å tileigne seg ein norsk samfunnsmodell. Regjeringa legg fram statestikk som syner
desse vanskane på ein grei måte. Til dømes vert det vist

til tal frå ekteskapsmønsteret blant ikkje-vestlege innvandrarar i både første og andre generasjon. Pakistanarar
til dømes har ein innvandringshistorie til Norge tilbake
til 1970. Tett på 100 % av dei giftar seg innanfor si eiga
folkegruppe, og svært mange av dei hentar ektefelle frå
Pakistan. Så familieinnvandringa held fram altså i generasjonar etter den opphavelege innvandringa. Diasporaen
blir eit bruhovud for ny migrasjon på ubestemt tid. Så alt
preiket om integrering kjem i eit underleg lys.
Regjeringa har også sett på offentlege nettoinntekter
knytt til personar på forskjellige alderstrinn etter landebakrunn. Diagrammet illustrerer 3 landegrupper og ikkje-innvandrarar. Summen av ikkje-vestlege menn er at
dei kostar samfunnet i snitt 4 millionar kroner meir per
person over sitt livsløp enn menn med norsk bakrunn. For
kvinnene er forskjellen enda klarare. Velferdsnivået vil
verte gradevis svekka med innvandringa frå ikkje-vestlege
land, så det spørst kor lenge den mest produktive delen av
befolkninga vil finne seg i å måtte betale meir i skatt for å
finansiere den minst produktive?
Regjeringa tek til orde for ei «regulert og kontrollert
innvandring», der dei tek sikte på ei «rask integrering i
det norske samfunnet og på arbeidsmarkedet». Dette har
vi høyrt før – og ulike regjeringar har lagt fram så mange
som om lag 20 handlingsplanar for tiltak utan nokon store
framsteg – og kommunane skrik om meir pengar. Det vert
meir og meir synleg at i røyndomen er dette rein ønsketenking – og at vi ligg i den same løypa etter svenskane.
Magnar A. Bakke

Politisk sikkerhetstjeneste (PST)?
30. mars 2017: I forbindelse med husransakelsen hos Tore
Tvedt i mars 2017 kan en lese følgende: «Hverken det lokale
politiet, Oslo politidistrikt eller Politiets sikkerhetstjeneste
(PST) ønsket å kommentere saken overfor VG. Informasjonssjef hos PST, Martin Bernsen, uttalte dog at de har en
såkalt oppsøkende virksomhet og gjennomfører ´samtaler´
med mennesker for å forhindre at de blir radikalisert».
PST definerer radikalisering som prosessen som leder en
person til å bli villig til å bruke vold for å oppnå et mål.
Spørsmålet er om det ikke er PST som er radikalisert?
Hyppige, voldelige og urettmessige husransakelser på
politisk grunnlag fra politi og rettsvesen, fører til at mange
mener dette er gestapo-metoder – som nettopp igjen fører
til økt radikalisering.
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PST har cirka 500 ansatte som i hovedsak sitter og fabulerer
rundt politiske innvandringsmotstanderes fredelige gjøren
og laden. Slik kan vi ikke ha det i et påstått demokrati.
Norsk Folkeparti har i brev til Justis- og beredskapsdepartementet forlangt at det settes en stopper for PSTs
såkalte radikaliseringstiltak i strid med menneskeretter,
lover og sunn fornuft.
Kanskje det er på tide at PST-sjef Benedicte Bjørnland
finner seg noe annet å gjøre?
Sakset fra Oddbjørn Jonstads nettside Fripenn.no
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Fra Sverige

Som om ingenting hänt i Sverige
I ert grannland Sverige har inget hänt. Nyligen beslutades
av Socialdemokraterna och Miljöpartiet att gränserna till
Sverige åter skulle öppnas vilket resulterar i att Sverige
fått en ökad asylinvandring. Feministiskt Initiativ, det postkommunistiska partiet som vuxit fram kring identitetsvänsterns unkna ideal, lämnade ledningssamarbetet i Göteborg
i protest mot att inte mer pengar skulle läggas på ”ensamkommande asylsökande”. En rörelse av journalister
och akademiker har uppstått för att Sverige ska satsa mer
resurser på invandring. Allt är alltså som vanligt.
Det kan tyckas underligt. När jag skriver dessa rader har
det gått en månad och en vecka sedan Stockholm utsattes
för ett muslimskt terrordåd. En muslimsk man hade stulit
en lastbil och rattat den mot Drottninggatan innan han slutligen körde in i Åhlenshuset. Dådet krävde fem dödsoffer,
däribland en elvaårig hörselskadad flicka. Den misstänkte
gärningsmannen, Rakhmat Akilov, kommer från Uzbekistan och hade fått avslag på sin asylansökan men utan
bekymmer stannat kvar i Sverige.
Terrordådet var en direkt följd av den invandringspolitik
som förts av Sveriges riksdag, under senare period under
ledning av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Ett av
dödsoffren var en miljöpartistisk kommunpolitiker. Det
hindrade alltså inte Miljöpartiet från att en månad senare
åter öppna Sveriges gränser så att fler som Rakhmat Akilov
kan komma in i landet.
Redan dagarna efter terrordådet samlades svenska politiker från hela vänster-högerskalan för att manifestera för
”mångfalden”. Man hyllade den politik som lett fram till
att Sverige nu drabbats av den muslimska aggressionen.
Den första maj stod socialdemokratiska ministrar och talade undvikande om dådet men lade fokus på de demonstrationer för mångkultur som hållits efter dådet.
Jag har tidigare tänkt att Sverige kan visas som ett dåligt
exempel på en urartad politik. Men efter dådet borde Sverige användas inom psykologin som ett avskräckande exempel på hur illa det kan gå när ett företag, eller land, styrs
av ignoranta psykopater.

Mångkulturen ska genomföras till varje pris. Inte ens ett
brutalt terrordåd som hade kunnat orsaka åtskilliga fler
människoliv får ändra på planen. Terrordådet är dessutom
bara kronan på verket. På senare tid har vi i Sverige kunnat
läsa om en gruppvåldtäkt som livesändes på Facebook. Där
liksom i flera andra uppmärksammade gruppvåldtäkter var
gärningsmännen utlänningar och offret en svenska. Men
invandringen ska fortgå hur mycket lidande den än orsakar
det svenska folket. Inte ens när ett av regeringspartiets
egna medlemmar dödas av massinvandringen ruckas deras
principer. Hennes liv är inte värt någonting.
Man vet att det blir fler offer. Man kan inte komma och
säga att man inte förstod vad invandringspolitiken skulle
leda till. Nästa gång Sverige drabbas av ett invandrarrelaterat terrordåd kommer politikerna likt den här gången stå
och jubla över det mångkulturella samhället och låtsas som
att det inte är deras egen politik som stod bakom dådet. De
kommer tala högt och brett men hålla händerna bakom ryggen för att boskapen till väljare inte ska se allt blod.
Jag är arg. Jag är inte så arg på politikerna. För dem är
raserande av landet ett sätt att bygga karriären. De är utbytbara. Skulle de inte jubla åt mångkulturen när svenskar
mördas skulle de bytas ut. De är psykopatiska karriärister. Man kan inte förvänta sig något av sådana. Men jag är
arg på att det fortfarande finns
svenskar som stödjer dessa partier. Det är länge sedan de gamla partierna slutade stå upp för
svenskarna, så varför finns det
då svenskar som fortfarande står
upp för partierna?
Björn Björkqvist
Medarbetare på Motgift.nu
Sverige, 15.5.2017

Nasjonalisme
– en politisk ideologi
”Forfatteren, cand.oecon. Kaare Ruud var i en årrekke gjennom
avisartikler og bøker den mest betydningsfulle forsvarer av nasjonalstaten. I dette heftet påviser han at nasjonalstaten er den mest fordelaktige samfunnsform både for enkeltmennesket, et folk og for
verden som helhet.”
Heftet koster kr 70,- inkl. porto. Bestilles fra FMI.
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Vi trenger et samlende politisk parti
på høyresiden i norsk politikk
I mange år trodde man at det såkalte Fremskrittspartiet skulle
sette en stopper for innvandringen. Enda et håp ble tent da partiet kom i regjering. Men partiet (nå også kalt Kaospartiet) har
sviktet totalt på nesten alle punkter. Man kan nevne mye som
bompenger etc., men når det gjelder innvandring så driver partiet hele tiden med administrasjon av innvandringsproblemene – i
stedet for å løse dem. Vel nok om det, men som en kort oppsummering vil jeg påstå at alt var bedre før – før Frp kom i regjering.
Men det ser ut som om det er mange som har tenkt slike tanker.
Til årets valg er det dukket opp et utall nye såkalte innvandringskritiske partier. Det er med sorg man registrerer er at det som
kjennetegner de fleste av dem er at de er preget av interne krangler og bråk. Jeg har på vegne av Norsk Folkeparti tatt skriftlig

kontakt med noen av dem, men brevskriving ser ikke ut til å
være disse partiers styrke – dessverre.
Når vi vet at 95 % av den etniske norske befolkning ønsker
å sette en solid stopp for innvandringen, så skulle det i teorien
være mulig å få til et solid parti på høyresiden i norsk politikk.
Men så lenge alle sitter på hver sin tue og steller med sitt, er
dette en herlig gave til Frp og de innvandringsvennlige partiene.
Jeg mener at FMI bør gå i bresjen for et samlende, innvandringskritisk parti eller i det minste får de som er enig med FMI til å
samarbeide om valglister. Samholdskraft er tingen.
Oddbjørn Jonstad

«Turistopplegget» fra Pakistan
Artikkelen er sakset fra Arbeiderbladet, 11. januar 1996.
«Det kulturelle mangfold er kommet for å bli», påstår Tone
Bratteli (Arbeiderbladet 2.12.1995). Jeg tillater meg da å spørre:
Hvem har i så fall bestemt dette, og har Det norske folk fått si sin
mening i en så gjennomgripende endring av vårt samfunn? I FNs
menneskerettskonvensjon heter det bl.a. at «ethvert folk skal ha
rett til å bestemme sin egen kulturelle utvikling».
Artikkelen gjengir også en velbrukt påstand om at Vest-Europa, inklusive Norge, «skrek etter arbeidskraft». Men norske
myndigheter oppmuntret aldri til import av arbeidskraft. Tvert
om ble det fra LOs side framhevet at man først måtte utnytte
egne ressurser av arbeidskraft, før man gikk til import. Så når
det våren 1971 plutselig strømmet inn pakistanske «turister»,
uten penger og ifølge avisene på sultegrensen, var norske myndigheter totalt uforberedt. Eksempelvis uttalte direktør Jøran-

stad i Kommunaldepartementet at «vi fikk la dem arbeide her, til
de fikk spart opp til reisa hjem»! Blåøyd?
At dette «turistopplegget» fra Pakistan skulle bli innledningen
til en permanent, ruvende og raskt økende minoritet i Norge, forsto ikke myndighetene den gang. Brattelis artikkel er for øvrig
beheftet med en rekke løse påstander det ville føre for langt å
imøtegå. Men hennes iver etter å fortelle leserne at vårt samfunn
utelukkende skulle vært et produkt av impulser fra utlandet, er
deprimerende og avslører bare internasjonalistenes bestrebelser
på å nedvurdere nasjonalstaten Norge, og det våre forfedre gjennom virkelig slit har maktet å bygge opp i et fra naturens side
karrig land. Er dette samfunn i ferd med å bli ødelagt?
Ap-velgere

Røverkapitalistene
Som de fleste bør vite så er det en liten gruppe som har
den økonomiske makten her i verden. Den makten blir
brukt kynisk og uten skrupler, målet er intet mindre enn
verdensherredømme.
Finanskrisen i 2007 var skapt av de store bankene, og
særlig Hellas ble hardt rammet av dette. George Soros har
drevet mye med valutaspekulasjoner. I 1990-åra forårsaket dette store problemer for stater som Malaysia, Thailand, Sverige og kanskje flere også for det jeg vet.
Open Society Foundations driver kampanjer hos arabere
og negrer om hvordan man tar seg lettest til Europa og får
oppholdstillatelse. George Soros er en Ungarsk jøde som
var i Tyske SS under krigen. Han hatet alt og alle den
gangen også. Det er mektige krefter som promoterer innvandring og motivet for det er ikke humanisme. Når det er
sagt så er det ingen unnskyldning for statsledere som bare
tillater at vårt land blir invadert av folk som ikke engang
er siviliserte.
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Nyttårsnatta 2015/2016 var jeg i Odessa og fulgte med
på det som forgikk i Köln via utenlandske TV kanaler.
Det var ikke hyggelig på en ellers trivelig nyttårsnatt.
Avdankede politikere som har fått feite jobber i FN, EU
og NATO, behøver ikke være særlig glupe. Det viktigeste
er at de lar seg bruke.
Hvorfor noen tusen asyl-syklister fritt kunne komme til
Finnmark i 2015 kan jeg bare spekulere i. Kanskje tilhører de vår fremmedlegion, IS, og må tas vare på for
nye oppgaver? Det er ikke utenkelig når norske soldater
trener jihadister i Jordan og Syria. Det er ingenting som
forundrer meg lenger.
Olav Sæther
Kristiansund, 3.4.2017
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Politisk forfølgelse av meningsmotstandere
I februar 2017 ble mitt private hjem ransaket av Oslo-politiet. De tok også med seg utstyr tilhørende Norsk Folkeparti
og andre familiemedlemmer. Private brev og familiebilder
gikk med i dragsuget.
Politiet hadde med seg en ransakelsestillatelse fra Follo tingrett. Jeg ble fortalt at jeg ville bli tiltalt for utilbørlig oppførsel. Jeg fikk ingen kopi av ransakelsesordren og ingen
kvittering for hva de tok med seg.
Etter mye om og men fikk jeg «kranglet» tilbake utstyret,
men politiet nektet å kjøre det tilbake til der jeg bor, jeg
måtte hente det inne 14 dager, ellers ville det bli destruert.
Jeg vet ennå ikke (4. april 2017) hvem som har anmeldt meg,
hvorfor jeg er anmeldt og hvorfor det var nødvendig å foreta
en husransakelse (jfr. Grunnlovens § 102). Jeg tror det har

noe med det jeg har skrevet på nettet å gjøre, men da finner
de jo alt de trenger der. Jeg har spurt PST om de har noe med
dette å gjøre, men de svarer selvfølgelig ikke – de har da ikke
mer enn cirka 500 ansatt, så de må vel prioritere.
Dette har også noe å gjøre med at jeg er medlem av FMI og
at jeg er formann i Norsk Folkeparti og det jeg skriver på
vegne av partiet. Jeg oppfatter det hele som et raid på politisk
grunnlag mot meningsmotstandere, det vil si partier, organisasjoner og personer som er mot innvandring. Det er trist at
våre politikere har stelt seg slik at vår lovgivende forsamling
er barrikadert på grunn av redsel for dem de er valgt av – og
som de skal arbeide for.
Oddbjørn Jonstad

Svarte i USA – i opprør mot hva?
I kjølvannet av Black Lives Mattter-opptøyene våren 2015, da afrro-amerikaneren Freddie Gray
ddøde i politi-varetekt, deltok den
kkonservative og jødisk-ættede
Breitbart-redaktøren Ben ShapB
iiro (bildet) i et åpent diskusjonsfforum i Seattle som debatterte
rrasisme.
Her ble Shapiro utfordret på følgende spørsmål:
“Økonomien til en hvit familie ligger gjennomsnittlig
69 ganger høyere enn økonomien til en svart familie.
Hvordan kan du med en slik åpenbar forskjell argumentere for at rasisme IKKE er en grunnleggende faktor for inntektsnivå og ulikhet i USA?”
Nedenfor følger Shapiros kommentarer:
– Fordi det har ingen ting med rasisme, men ALT med
kultur å gjøre. Forklar meg hvorfor svart ungdom så
ofte ikke fullfører high school. Forklar meg hvorfor
svart ungdom skyter hverandre mye oftere enn hvit ungdom skyter hverandre. Forklar meg hvorfor 13 % av
befolkningen (de svarte) er ansvarlig for 50 % av alle
mord. Forklar meg hvorfor antallet fengslede svarte
ungdommer – vel og merke av påviselige kriminelle
grunner – er så høyt. Forklar meg hvorfor dette IKKE
har noe med kultur å gjøre.
– Videre forklar meg hvorfor antall alenemødre i
svarte samfunn hoppet fra 20 til 70 % i løpet av samme
tidsperiode som borgerrettighetsbevegelsen gjorde
store framskritt. Er Amerika mer rasistisk nå enn i
1960? Og i så tilfelle forklar meg hvordan dette skjedde.
– Jeg blir bestyrtet over folk som ødelegger private
eiendommer, raner butikker og ramponerer politibiler.

I et opprør mot hva egentlig? Mot en svart politisjef?
Mot det i all vesentlighet minoritetsdominerte politiet? Mot den svarte ordføreren? Mot den svarte presidenten? Mot den svarte regjeringsadvokaten? Mot et
byråd der 9 av 15 er svarte, og alle 15 er innvalgt fra
Demokratene? HVEM er opprøret rettet mot? HVA ønsker en å oppnå?
– Det som det hele koker ned til er å oppføre seg som
mennesker. Det er ikke konstruktivt å knuse ting og
kaste steiner på folk. Det er absolutt sprøyt at en sak
blir mer berettiget jo mer opprørt og voldelig en oppfører seg.
Artikkelen er oversatt til norsk av et FMI-medlem.
Kilder:
Facebook.com – https://goo.gl/4qMXyv og
Wikipedia.org – https://goo.gl/8oJaQE

Et “multikulturelt” politikorps i Baltimore ble tiltalt - senere frikjent
- i politivoldsaken mot afro-amerikaneren Fred Gray (til høyre), som
fra før av hadde et 20-talls dommer på rullebladet.
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Bæretillatelse for høygaffel
For mange år siden kom jeg over bøkene til Frantz
Kafka, han skrev boken «Slottet Amerika og Prosessen» ved siden av en novellesamling, noe som satte
dype spor i meg. Romanen handler om «Josef K.»,
som vekkes av politiet en morgen og arresteres på sin
30-årsdag uten å få opplyst hva han siktes for. I romanen følges hovedpersonens vei gjennom et absurd og
labyrintisk rettssystem. Den har gitt navn til begrepet
Kafka-prosess, en betegnelse på en umulig kamp mot
et ugjennomsiktig byråkratisk system. «Josef K.»
stilles for ukjente dommere, gjennomlider en marerittaktig tilværelse i ett år, og blir så drept.
Da jeg leste boken hadde jeg fremdeles en illusjon om at
noe slikt ikke kunne skje i Norge. Den illusjonen er borte
nå.
For en tid tilbake fikk jeg tilsendt en rekke papirer om en
bonde i Nord-Norge, Svein Johnsen, som i mange år har
drevet sitt gårdsbruk uklanderlig, skjønt i dette landet har
Janteloven stor makt. Marerittet startet da bonden kjøpte
kuene til Per og Veronica Orderud, og sladderen begynte
å gå i retning av at det var kanskje noe galt med han også.
Jeg har aldri trodd at ekteparet Orderud var skyldig i de
bestialske mordene som fant sted på Orderud gård, men
det er en annen historie.
Jeg har alltid ment at kvinner stort sett utvikler
psykopatiske trekk når de får en lederstilling.
Seksjonsleder Hilde Haug og veterinær Gro Leite Andersen samarbeidet meget effektivt om dette prosjektet med
å ødelegge et livsverk, der de brukte en klassisk metode
ved å anklage bonden for seksuelle overgrep overfor en
stedatter. Her hadde politimester Ole Bedrup Sæverud en
sentral rolle, men tapte kampen i første omgang.
Det later til at noen mennesker går over lik for å ramme
en uskyldig mann. Mattilsynet kom på utallige tilsyn og
kom med unødige befalinger om hva som burde rettes
opp på gården. Ett eksempel var at de skulle presse Svein
Johnsen til å frakte hundre kyr fra fjellbeite som ligger
seks mil fra gården, slik at veterinær Gro Leite Andersen
fikk oppleve at en mann la seg flat for henne.
Svein Johnsen er en stødig og solid mann med integritet.
I Kafka-prosessen som fulgte var det mange involverte:
Skatt Nord, NAV, Fylkesmannen, Arbeidstilsynet og politiet. Politimester Ole Bedrup Sæverud ble belønnet for
sine løgnaktige rykter ved at han ble forfremmet til statsadvokat.
Uten at det foreligger konkret dokumentasjon på at
dyrene ble utsatt for noen form for brudd på dyrevelferdsloven, ble dyrene tvangsslaktet og Svein Johnsen ble nektet å drive med dyr i 86 år.
Sitat fra TV2.no: «I 2011 krevde Mattilsynet avvikling
av gårdsdriften. Begrunnelsen er at Johnsen ikke har fulgt
pålegg Mattilsynet har gitt.
Nå behandles en anke fra Johnsen, og da tilsynet kom på
besøk med de samme kontrollørene som vedtok avvikling,
stengte han fjøsen i protest.
– De er inhabile. Jeg mener å ha krav på at min anke
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blir behandlet av fagfolk som ikke er ansvarlig for de vedtakene som er gjort, sier han.»
Politiet dukket opp fullt bevæpnet og gjorde seg nesten
skyldig i drap da Svein Johnsen og hans kone ble brutalt
angrepet. Han ble arrester og lagmannsretten dømte ham
etter straffelovens § 128 for besittelse av en høygaffel,
mens polititjenestemennene var bevæpnet med pistoler.
Sentralenheten for politisaker
Saken ble anmeldt til Sentralenheten for politisaker som
kom til følgende konklusjon til tross for at det foreligger
dokumentasjon på at politiet løy i retten:
«Saken henlegges med den begrunnelse at det ikke er
rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart
forhold, jfr. straffeprosessloven § 224, første ledd.»
Mattilsynet i praksis
Ikke siden okkupasjonsmakten regjerte her i landet under
siste verdenskrig, har landbruksbefolkningen opplevd at
folk kommer inn på tunet og skyter bufeet foran øynene
deres.
Fra 2003-2015 har Mattilsynet trakassert og forfulgt
Svein Johnsen og hans familie med umulige krav og trusler
om avvikling av driften. Det finnes ingen dokumentasjon
på at dyrevernsloven noensinne har blitt brutt. Det finnes
dokumentasjon på at dyrene har hatt det uvanlig godt.
Ved å manipulere politi, NAV, Hålogaland lagmannsrett,
Arbeidstilsynet, Skatt-Nord og alle impliserte parter, ble
Svein Johnsen og hans kone overfalt i sitt eget hjem ved at
uniformert og bevæpnet politi skulle tvinge fram et tilsyn
på gården.
Svein Johnsen fremstod som en vennlig forekommende
mann og prøvde med en rimelig løsning, men politiet var
ikke interessert i det. De hadde fått sine ordrer og gjorde
seg nesten skyldig i drap.
Politimestrer Ola Bedrup Sæverud sto senere frem på
TV2 Nyhetene og forsvarte politiaksjonen med blind vold
mot Svein Johnsen og hans kone. Instruksen var krystallklar: Ta ham og bruk våpen om nødvendig. Han sa at de var
12 mann! Sæverud og Mattilsynet var å regne som inhabile på hver sin måte. Det er bekreftet fra Nord-Troms Tingrett og Senja Tingrett at politiet ikke hadde ransakingsordre, og de hadde planlagt aksjonen i en uke. Derfor var
dette en aksjon for å prøve å legitimere et overlagt drap på
Svein Johnsen, fordi han var i ferd med å avsløre alvorlig
korrupsjon i det Norske samfunn.
Alle dokumentene i saken ligger på støttesiden (Facebook) til Svein Johnsen. Der er også tilgjengelig en underskriftsaksjon.
Kilder:
Støttegruppen: Facebook.com – https://goo.gl/B1SHok
Underskriftsaksjon: Underskrift.no – https://goo.gl/ga4GE5
TV2.no – https://goo.gl/BUfIZO
May-Harriet Seppola
Askim, 25.4.2017
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En hilsen til Hadia Tajik som står og lyver til folket
I 1972 som du sier at din far sveiset rør til Statfjord, så
fantes det IKKE noe Statfjord! Det var ikke planlagt engang noe Statfjord, og ikke var det begynt noe arbeide
på det som senere ble Statfjord. SÅ SLUTT MED
DINE LØGNER! Det var oljeriggen Waage Drill 1 som
høsten 1973 begynte å bore det første hullet og oljen
der ble funnet i mars 1974 av MobilOil. Jeg vet dette
Hadia for jeg var der og var med på dette eventyret.
Skal du fortelle noe så si sannheten, og det var slett
ingen pakistanere med der. Vi var de fleste av oss norske sjøfolk og endel amerikanere! Takk for oppmerksomheten, men skal du fortelle noen om noe så kom
med sannheten!
En kommentar fra Facebook
Til Hadia Tajik, Ap
Eg les på nettet at du skal ha sagt at «bare far min har
stått for mer verdiskaping i Norge enn Frp». Det er svært
så hovmodige de utlendingar tillet dykk å vere. Eg er
gamal nok til å hugse korleis dei fyrste pakistanarane
kom til Norge frå 1967 og utover i 1970-åra. Eg har
også fylgt med i «verdiskapinga» innan drosjenæringa,
innan organisert kriminalitet og innan dei utanlandske
gjengmiljøa i landet mitt. For nokre år sidan kunne ei
av riksavisene fortelje ei historie om eit pakistansk
ektepar som reiste heim til Pakistan og kom tilbake med
eit «barn» som dei fekk utbetalt barnetrygd for, dette
pågikk heilt til det viste seg at «barnet» berre fanst på
papir og ikkje eksisterte i verkelegheita. Kva trur du
ville skje med oss nordmenn om vi reiste til Pakistan
og oppførde oss upassande og uhøfleg overfor ditt folk,
og tilmed kravde at muslimske land skulle fjerne sin
religion, slik m.a. AUF-leiaren og Huitfeldt arbeider
for? Denne saka skal vi berre vinne seier ein arrogant
AUF-leiar. Og slik opptrer de i landet mitt, Norge! Eg
har mykje meir eg kunne fortelje, men tida strekk ikkje
til då eg som 72 åring har mykje meir å foreta meg enn
kva høgnasa politikarar har å sysle med. Kan berre tilrå
deg å lese boka av Magnhild Ullsvik Hansteen, “Norge
for alle? skriften på veggen (side 18)”.
Norvald Aasen
Et tilbakeblikk
I 1970-årene jobbet jeg på en bedrift i Fredrikstad som
het “PLAST OG FORM”. Som navnet sier var det plastprodukter som ble utviklet der, bl.a. akebrett, miniski,
sykkelseter for barn og ventiler. Det jobbet også seks
pakistanere der, som leide et lite hus like ved bedriften.
Jeg kan ikke si at de utviste noen voldsom arbeidslyst
og det var flere som bemerket at det kunne umulig være
noe pluss for bedriften. En morgen kom det kun fem av
dem for å stemple inn til dagens dyst. Arbeidsformannen
spurte da rimelig nok hvor «Muhammed» var. Om

Pakistanske Hadia Tajik. Foto: Wikimedia Commons.

han var syk eller hva grunnen var at han ikke møtte
på jobb. Alle fem ristet på hodet og gjentok «jai ikke
forstå». Arbeidsformannen kom med følgende utsagn:
«Hadde jeg sagt at de skulle få høyere lønn, hadde de
skjønt hvert ord». Tiden gikk og etter en lang periode
ble «Muhammed» funnet innpakket i plastsekker på
Hvaler, et langt stykke unna. De fem ble arrestert, men
sluppet fri pga. bevisets stilling, som det heter. Det gikk
noen rykter om at «Muhammed» hadde vært interessert
i søsteren til en av disse. De mottok kr 250 000 i erstatning fra Den norske stat sammen med en unnskyldning,
og på den tiden var det mange penger.
I en liten filmsnutt uttaler noen av pakistanerne her i
landet at de har vært med på å bygge opp Norge, noe
jeg reagerer voldsomt på og av den grunn mottar de
det dobbelte i uførepensjon enn nordmenn som har
jobbet hele sitt liv og betalt sin skatt med glede. Nå
må vi få vekk denne GLOBALISTREGJERINGEN
som kun er ute etter å lage kaos. Vi er ikke interessert i
deres omdanning av Norge til en Global landsby under
en Ny Verdensregjering. Få vekk superglobalistene
Jens og Jonas. Norges globalistregjering planlegger å
styrke uføretrygden til innvandrere kraftig. Nyankomne
innvandrere kan få mer enn en dobling av stønaden i
forhold til i dag. Nå har Globalistregjeringen vår kuttet
i pensjoner over lang tid og så kommer de med dette.
Snakk om å sette grupper opp mot «hverandre»:
Youtube.com – https://goo.gl/2AGtb7
May-Harriet Seppola
Askim, 24.4.2017
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Åpent brev til Jens Stoltenberg, NATOs generalsekretær
Kopi til NATO, norsk UD, Forsvaret, Forsvarsdepartementet.
Jeg vil komme med noen kommentarer til intervjuet med
deg på Dagsrevyen den 22.12. 2016.
Både ditt kroppsspråk og dine øyne fortalte meg at du
ikke var helt trygg på at vi seere helt ville tro på det du
fikk servert oss av propaganda. Vi ble fortalt at Putin og
Trump skaper utfordringer for NATO. Tvilsomt, Stoltenberg! Vi blir fortalt at Russland har gått inn i Ukraina.
Også dette tvilsomt, Stoltenberg! Men dette er NATOs
og Vestens propaganda. Og med et velvillig media som
partner kan en få plantet det mest utrolige inn i hodene på
mennesker man ønsker å påvirke.
Du minnes kanskje hva NATO gjorde i Serbia i 1999?
Jo, herr generalsekretær, NATO gikk inn i Serbia og
bombet dette vesle landet i 78 døgn, og løsrev Kosovoprovinsen fra moderlandet Serbia for å forære det til de
muslimske kosovoalbanerne! Jeg kan minne deg om mye
i denne saken, Stoltenberg. Den fordrivingen av tusenvis
av serbere som foregikk i forkant av Kosovokrisen ble
forbigått i stillhet fra vestlig side. Da var visst alt i orden.
Kan også minne deg om hva din far, Thoralf Stoltenberg,
uttalte i et radiointervju med Morten Jentoft på denne tiden. Her fortalte han journalisten i klare ordelag at han syntes det var bare positivt med en muslimsk stat i hjerte av
Europa. Det er vel dette vi i senere tid ser er blitt enn realitet i vår verdensdel. Kanskje er både far og sønn Stoltenberg fornøyde med det som har fulgt med på lasset?
Når det gjelder dette at Russland skulle gått inn i Ukraina så burde ikke generalsekretæren være så overfladisk.
Det ble holdt folkeavstemning på Krim, et overveldende
flertall av befolkningen der stemte for å legge Krim under Russland. Noe lignende gjorde NATO ikke når det
gjaldt Serbia/Kosovo! Øst-Ukraina ønsker tilslutning til
Russland, noe som trolig ville fått slutt på krigstilstanden
i Ukraina. Men det vil ikke NATO. NATO ønsker trolig ikke fred med Russland, noe de viser ved sine styrkeoppbygginger langs Russlands grenser. Dette vil også gi
NATO alibi innad for å utvikle mere drepende og moderne våpensystemer og sterkere opprustning. Å konstruere en fiende vil være nyttig for en slik tankegang.
Når det gjelder at Krim ble tilbakeført til Russland, som
NATO og vestlige politikere kaller Russlands aggresjon,
så kan det være verd å merke seg at den tidligere høyt
respekterte Sovjetiske presidenten, Gorbatsjov, uttalte etter at Krim ble tilbakeført at dette var en gammel urett
som nå var rettet opp igjen. Så kan jo Stoltenberg tenke
gjennom om det var i tråd med internasjonal lov og rett at
Krutsjov forærte Krim til Ukraina. Han var selv ukrainer!
Stoltenberg hevder at NATO ikke ønsker en ny kald
krig. Her tror jeg deg ikke, generalsekretær!
Det er vel heller slik at det er NATO som puster på
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glørne etter den kalde krigen. Og du er jo gammel NATO
-motstander, så her må du vel være enig med meg, i alle
fall når du ikke er på talerstoler i NATO-alliansen, men
når du kanskje grubler alene i sene nattetimer?
Så er du inne på dette med klokskapen i det dere i
NATO har bedrevet av intervensjoner langt utenfor det
som skulle være NATO-alliansens ansvarsområde. Her
finnes ingen selvkritikk fra generalsekretæren! Hva har
dere i NATO skapt i Afghanistan, i Libya, i Irak for å
nevne noe? Hvem er det som egentlig kan sies å ha vært
gudfar for IS og andre terrororganisasjoner og opprørsgrupper i nevnte områder?
Kan det være riktig at en militærallianse går inn med
våpenmakt og dreper andre lands ledere og styrter andre
lands styresett, uansett hvor ille disse lederne er – eller
har vært? Hva har NATO og Vesten fått tilbake? Om ikke
NATOs ledere bryr seg det minste om hva disse gruppene
bedriver både i og utenfor sine landområder, så er det sivile mennesker i millioner som må betale for NATO-alliansens krigseventyr med sine liv og lemmer. Jeg vil tillate
meg å kalle NATO-alliansen en klikk med krigsromantikere! Som verdens mektigste militærallianse tillater alliansen seg å gå inn med militære styrker og drive krig der
det passer dem, og uten å spørre noen om lov – FN styrer
de selv sammen med sine lakeier fra u-landene, så den
tillatelsen til krig som de ønsker seg fra FN kan NATO få
der etter eget ønske. Men på Balkan, i krigen mot Serbia i
1999, gikk alliansen til krig uten FN-mandat!
Jens Stoltenberg sier at “verden har blitt mer uforutsigbar” og at dette krever et sterkt NATO (TV2 23.12.2016).
Har ikke nettopp NATO et tungt ansvar å bære for at
verden er blitt farligere og mer uforutsigbar? Jeg ser ikke
bort fra at verden ville vært et sikrere sted uten en mektig militærallianse som bedriver verdenspoliti aksjoner og
kriger verden rundt slik de selv lyster.
Rakettskjoldet som utplasseres i Øst-Europa hevder
Stoltenberg ikke er rettet mot Russland. Det burde være
lettere å tro på julenissen enn å tro på dette! Det er nok
også en lett sak for vestlige politikere og militære ledere
å hause opp stemningen mot Russland i Øst-Europa. Det
gjøres i sterk grad også i Norge. Vi blir til stadighet fortalt
hvor farlig Russland og Putin er. Til alt overmål er vårt
vesle land med på å føre straffetiltak mot vårt naboland
i øst. Fører sånt til fred mellom nasjoner? Pygmeen skal
straffe stormakten!
Det er ikke å stikke under en stol at den muslimske
verden fester grepet om Europa. Dette skjer altså med
vestlige politikere sin velsignelse. Det er trolig straffbart
å mene dette i den verdensdel som hevder å være verdens
navle når det gjelder demokrati og menneskerettigheter.
Norges nåværende “Forsvarsminister”, Ine Marie Eriksen
Søreide, har selv uttalt seg i svært så positive vendinger
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om Det muslimske brorskapet. Bl.a. sier hun at “Det er
en viktig bevegelse”. “Det er ikke en ekstrem islamistisk
bevegelse på noen måte, osv”. (Debatt på Litteraturhuset,
den 3. mars 2011.)
I denne sammenhengen kan det være interessant å
minne om en film laget av en iraker bosatt i Norge som
omhandler nettopp Det muslimske brorskap sine planer
for erobringen av Europa. Da de ikke kan erobre Europa
militært så skal den muslimske erobringen kunne gjennomføres ved innvandring og store barnekull også ved
bigami.
Så planene er klare, og Vestens politiske og militære
ledere synes tydeligvis at det er en besnærende tanke å
ofre sitt eget kontinent og sine egne undersåtter for islams

sivile invasjon. Og ved sin stadige propaganda og knebling av Europas egne borgere, endog ved straffeforfølgning og trusler, vet de at Europas sivile samfunn forholder
seg tause. Det er dette som så smukt kalles “demokrati”
og “menneskerettigheter” i vår verden. Eller det som
Jonas Gahr Støre kaller “Det store Vi”.
Det er på høy tid at europeerne, og nordmenn, begynner
å ta elitens propaganda med mange klyper salt, og det
beste av alt at folk flest prøver å bryte gjennom den vegg
av desinformasjon vi utsettes for til daglig, og dermed
tenker mere selv!
Norvald Aasen

Det Norske Forsvar – av hva?
Ved utnevnelsen av Najeeb ur Rehman Naz i januar
2017 fikk Forsvaret sin første feltimam på lønningslisten. Feltprost Alf Petter Hagesæther leste innsettelsesbrevet fra World Islamic Mission, moskeen der
Naz kommer fra.
Prost Hagesæther kan ikke ha særlig respekt for Bibelens første bud som sier at «du skal ikke ha andre
guder enn meg».
Hagesæther har tidligere gjort seg bemerket for sin
norske kulturfobi da han i sin doktorgradsavhandling
«Makt og etikk» i 2010 kritiserte en episode rundt begravelsen av en norsk soldat i Afghanistan. Ved båren
ble den døde hilst av soldatkollegaer fra Telemark
bataljon med ropet «Til Valhall, til Valhall» – et kamprop med linjer tilbake til krigerkulturen fra førkristen norrøn mytologi. Dette gjorde Hagesæther et stort
poeng av ikke var forenlig med Forsvarets kristne og
humanistiske verdigrunnlag. Islam derimot synes fullt
forenlig med Hagesæthers selektive toleransesyn.
Najeeb ur Rehman Naz var før den formelle utnevnelsen i 2017 tidligere tilknyttet Forsvaret på engasjementsvilkår. Han var da med i en komité som
skulle kartlegge behovet for om andre livssyn burde representeres på linje med den allerede eksisterende feltprestordningen i Forsvaret. Resultatet av
komité-arbeidet førte altså til at Naz i praksis fikk
vedtatt sin egen faste ansettelse som feltimam.
Noen utpreget stor respekt for norske lover og regler har Naz ikke alltid utvist. I november 2016, i tiden som rådgiver for Forsvaret, anbefalte han nemlig
på World Islamic Mission’s nettsider en tvangsgiftet
jente til å forbli i ekteskapet mot sin vilje.
Naz er dessuten en krenket mann. Han fortalte nemlig til pressen at han høsten 2015, som eneste av de
besøkende i sin gruppe, av en norsk offiser på Akers-

Feltprost Alf Hagesæther gratulerer Najeeb ur Rehman Naz med
utnevnelsen som Norges første feltimam. Foto: Torbjørn Kjosvold/
Forsvaret

hus Festning ble spurt om han var sikkerhetsklarert.
– Jeg ble plukket ut fordi jeg har skjegg og ser ut som
en muslim, sier Naz til Forsvarets forum om hendelsen. – Jeg sa fra til sjefen til offiseren med en gang at
det var krenkende og utilbørlig, sier han videre.
Hvorvidt Ola Nordmann blir krenket av Forsvarets
utnevnelse av en feltimam skal være ukjent da ingen
hovedstrøms norske mediakilder ville finne på å stille
et slikt «rasistisk» betonet spørsmål til et folk som
likevel er ment å byttes ut.
Men hvor står det i Grunnloven at norske verdier
skal inkludere islam eller andre åndsretninger utover
kristendom og humanisme? Er Forsvarets vedtak
egentlig grunnlovsstridig?
Kilder:
Forsvaretsforum.no - https://goo.gl/i6Co6O ; Dagen.
no - https://goo.gl/pilHu7
Wim.no - https://goo.gl/OUouun ; Nettavisen.no https://goo.gl/nClNpR
ABCNyheter.no - https://goo.gl/bXC6pZ
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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 innvandring til og islamisering av landet.)

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

Bokomtale «Terrorens Rike»
Haugenbok.no: Rystende om vår tids største trussel. Carl Schiøtz Wibye, Norges ambassadør til
Saudi-Arabia fra 2009 til 2014, frykter for fremtiden. I Terrorens rike beskriver han hvordan en
voldelig sekt fra den arabiske ørken har radikalisert islam. Wahhabismen er Saudi-Arabias statsreligion, en ekstremt nidkjær versjon av islam
klekket ut på 1700-tallet av Muhammed ibn Abdul Wahhab. Siden den gang har en allianse mellom Al Saud-familien og wahhabienes presteskap
holdt landets befolkning i et jerngrep. I 1932 forente herskeren Abdulaziz al Saud sine områder til
et kongerike han ga navnet Saudi-Arabia, oppkalt
etter ham selv. Få år senere sprutet oljen i været.
Den dramatisk økte oljeprisen på 1970-tallet åpnet
for en global utbredelse av wahhabismen, i en

propaganda-kampanje
av historiske dimensjoner. Resultatet ser
vi i etableringen av
bevegelser som Taliban, Al Qaida og IS. I
dag regnes Saudi-Arabia som arnestedet for
mye av radikaliseringen vi ser i islam, en
utvikling som også
angår oss i Norge.
Wibye går til kjernen
av problemet og gir
leseren solid bakgrunn for å forstå en av vår tids
store konflikter. Boken koster kr 349,-.

Norge for alle?
Visste du at de første pakistanerne som kom til
Norge rundt 1970 var turister, ikke arbeidsinnvandrere? Myndighetene fremstiller det i dag som at
de var arbeidsinnvandrere som var hentet til Norge
i et samarbeid mellom norske myndigheter og arbeidsgiverorganisasjonene. Dette er historieforfalskning.
Forfatteren cand.philol. Magnhild Ullsvik Hansteen tar opp ømtålige og kontroversielle spørsmål
og synspunkter som hittil nærmest har vært tabu å
gå nærmere inn på.
Side 18

Boken er særdeles
viktig da den er en
fakta-beskrivelse av
hva som skjedde den
gang.
Boken koster kr 86,inkl. porto. Bestilles
fra FMI.
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Politikernes frynsegoder
Du betaler skatt der stortingspolitikerne har bestemt at de
skal slippe. Rekker de ikke hjem til middag, kan de trekke av
på skatten. Stortingsrepresentantene kan spise i en godt subsidiert kantine. Likevel får de hver dag (11 av 12 måneder)
diettpenger til mat. De som har familie utenfor Oslo, får hele
182 kroner per dag – eller litt over 60 000 kroner på ett år.
Også de som bor «hjemme», altså bor fast i Oslo, får pengestøtte til mat. De kan plusse på over 25 000 kroner i året,
75 kroner per dag til matbudsjettet. Dette er en særordning
som ingen andre statsansatte får. Ordningen er tidligere tatt
opp til vurdering, men Stortinget valgte å beholde den. Og
selv om de får penger fra staten til å kjøpe mat, kan de også
trekke fra matutgiftene på skatten. Representanter som ikke
har tatt med seg familien til Oslo, kan trekke fra 169 kroner
på skatten per dag for matutgifter. For dem som bor sammen
med familien, er det litt mindre å tjene, men de kan trekke
fra 75 kroner på skatten når de ikke rekker hjem til middag.
Så spesielle er skattereglene at det er et eget kapittel i Lignings-ABC om ligning av stortingsrepresentantene. Stortingsrepresentanter kan, som andre som jobber sene kvelder, få
dekket drosje hjem fra jobben. I motsetning til det som er
vanlig, betaler ikke politikerne skatt av drosjeutgiftene dersom de tar drosje hjem etter klokken 22.00. Grunnen oppgis
å være at som hovedregel skal kveldsmøtene på Stortinget
avsluttes senest klokken 22.00.
– Likevel hender det at man finner det nødvendig å fortsette
etter klokken 22.00. Dette vurderes som ekstraordinært i
forhold til arbeidet, er forklaringen fra leder i økonomi- og
administrasjonsseksjonen på Stortinget, Ingar Kristoffersen.
Politikerne har også vedtatt å gi seg selv spesielt gode ordninger ved sykdom og død. I Folketrygdloven står det klart at
lønnsutbetalingene for vanlige arbeidstakere stanses ved ett
års sykmelding. Dette gjelder ikke for stortingsrepresentantene. Blir de sykmeldt, får de lønn i hele stortingsperioden, –
altså kan de være sykmeldt med full lønn i opptil fire år. Også
ved død er det vanligvis helt klare regler i staten. I Statens
personalhåndbok står det at det «ikke utbetales ordinær lønn
utover dødsdato».
For politikerne har imidlertid Stortinget vedtatt noe annet:
§7: Når en stortingsrepresentant avgår ved døden i valgperioden, skal de etterlatte utbetales så vel den faste godtgjørelsen som diettgodtgjørelsen for hele dødsmåneden.
Den faste godtgjørelsen utbetales i ytterligere tre måneder.
I tillegg dekker staten begravelsen til representantene. Med
utbetaling av opptil fire måneders lønn og dekket begravelse
betyr det at stortingspolitikernes etterlatte får minst 200 000
kroner mer enn når andre statsansatte dør. Pengene kommer
i tillegg til forsikringsavtalen representantene har, og som
Stortinget betaler. De reiser gratis på ferie i Norge hvis de
ferierer i over 14 dager, og Stortinget betaler reiseforsikringen på ferien. Politikerne har tre måneders sommerferie. Tar
de seg ekstrajobb i ferien, får de betalt både for ekstrajobben
og lønn fra Stortinget. De som bor mer enn 40 kilometer fra
Stortinget, reiser gratis hjem i helgene. Og når de flytter til
og fra i forbindelse med stortingsvervet – så får de ikke bare
dekket flyttehjelp, men de får også betalt 2 500 kroner for å
pakke sakene sine selv.

Her er listen over politikernes økonomiske goder
• En vanlig stortingsrepresentant har en fast årslønn på
694 500 kroner.
• Stortingsrepresentanter som etter valg ikke fortsetter på
Stortinget, får lønn i en måned utover valgperioden. De
som ikke har annen inntekt eller pensjon, får lønn i inntil
tre måneder utover valgperioden.
• Representantene får lønn i 14 dager ved velferdspermisjon. Dette kan bli forlenget, noe det ikke åpnes
for ellers i staten.
• Stortinget eier cirka 140 leiligheter i Oslo. Representanter
som bor mer enn 40 kilometer fra Stortinget, kan bo gratis
i disse.
• Stortinget har 14 barnehageplasser for representantenes
barn. De betaler vanlig foreldrebetaling, men slipper å stå
i vanlig kø.
• Får dekket telefonutgifter. Alle telefonutgifter over 5 000
kroner i et kalenderår, er skattefrie. Stortinget dekker
også utgifter til telefon i stortingsleiligheten.
• Får dekket 4 500 kroner til installasjon av bredbånd i
hjemmet.
• Stortinget dekker årsavgift for inntil to kredittkort,
maksimalt 150 kroner til sammen.
• Stortinget dekker reiseutgifter mellom hjemstedet og Oslo
for både representanten og for familien. Ordningen
omfatter inntil to besøksreiser per år for hvert av
familiemedlemmene.
• Representantene får dekket, men må skatte av, taxiregninger når de er på pendlerreiser. Det samme gjelder
for representantens familie på besøksreiser.
• Stortingsrepresentantene får dekket sine tjenestereiser,
pendlerreiser og besøksreiser med fly.
• Kan reise gratis på statlig støttede transportmidler, som
f.eks. NSB.
• Ved permisjon på grunn av sykdom eller skade får
representantene betalt reiser til hjem eller til annet sted i
Norge for rekreasjon og derfra tilbake til Stortinget igjen.
• Mottar en kilometergodtgjørelse for bruk av egen bil i
arbeid på 3,50 kroner for inntil 9 000 kilometer per år,
deretter 2,90 per kilometer. Det første beløpet ble satt opp
med 16,7 prosent fra og med 1. mai i fjor. Dessuten får de
som må kjøre bil i Tromsø, 5 øre ekstra per kilometer.
• Får dekket utgifter til parkering av egen bil ved flyplass.
• I tillegg har stortingsrepresentantene, slik det er kjent, en
sjeldent god pensjonsordning.
For de fleste vil vel dette ligne på det man på godt norsk
kaller korrupsjon.
Sakset fra
Uriasposten.no
Oddbjørn Jonstad
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Sannheten om omskjæring av gutter
Det finnes mennesker i 2017 som ikke forstår at omskjæring er et overgrep også mot gutter. Partiet Alliansen politianmelder helsevesenet for omskjæring av
guttebarn. Statistikk fra WHO viser at opptil 30 %
av verdens menn er fullt eller delvis omskåret. Det er
minimum 650 millioner menn. Omskjæring av menn
er langt mer utbredt enn på kvinner og resulterer i psykiske og fysiske plager, i likhet med hos kvinner. En
undersøkelse publisert i 2017 beskriver hvordan 1 008
menn lever med omskåret penis:
The international journal of human rights
73 % mente deres menneskerettigheter var brutt
72 % har ikke penisstreng (Frenulum)
71 % er sinte og frustrerte av å være omskåret
61 % føler seg lemlestet / voldtatt
55 % følte seg sviktet av sin egen mor
50 % følte seg sviktet av sin egen far
37 % føler skam over å være omskåret
21 % hadde voldelige tanker eller hevntanker
14 % har selvmordstanker
10 % har mareritt om å bli angrepet
58 % føler seg sviktet av doktor og helsepersonell
16 % hadde følelse av urett, stress, sinne, ydmykelse,
impotens, utilpass ved intimitet og mer
75 % følte seg mindre intakte
66 % følte seg mindre verdt enn intakte menn
33 % er kontinuerlig bekymret over sin defekt
65 % føler seg unormal
31 % synes det er vanskelig å vise sin penis ved sex

Basert på tall
fra 1990, viser
et lavt estimat
at 100 millioner kvinner og
650 millioner
menn er omskåret.
Til tross for
at følgene er
minst like
alvorlige hos
Norge først. Stem Alliansen
gutter som
hos jenter,
Partiet Alliansen har gått kraftig ut mot
likestilles det
omskjæring.
ikke…
Seks måneder
etter omskjæring kan det måles et forhøyet nivå av
stresshormoner i kroppen til jente- og guttebabyer.
Omskjæring gir permanent fysisk og psykisk skade
hos gutter og jenter, og langtidseffekten er ikke godt
kjent.
Omskjæring er overgrep mot barn. Praksisen må kriminaliseres og straffes med fengsel.
Stopp! Min kropp!
Omskjæring skader. Beskytt barn mot overtro og
pseudovitenskap.

ALLIANSEN

Solberg og Russland
Ope brev til Erna Solberg, Regjeringa
Eg ser på nettaviser den 5. januar 2017 at du, Erna Solberg,
seier at forholdet til Russland er blitt «mer trøblete». Og
kven må ta skulda for det, statsminister? At vesle Norge skal
innføre straffetiltak mot Russland er ein slik grunn. Norge
nektar visum til russiske borgarar, men når så Russland nektar visum til norske borgarar er verdsfreden i fåre, får vi inntrykk av.
Russland rustar opp, seier Børge Brende i ein tåkeprat på
Dagsrevyen nyleg. Har Russland noko val i så måte når verdas mektigaste militærallianse rustar seg opp mot grensene
til Russland, ja, kloss opp til grensene med både personell og
militærutstyr?
Russland har gjort noko som ikkje har vorte gjort sidan
2. verdskrig i Europa, jallar Brende og Stoltenberg som
fyrstesongarar i hylekoret. Russland har gått inn i eit anna
land med militære styrkar, vert det sagt. Jau då, Erna Solberg, dette har vorte gjort av andre etter 2. verdskrig, og
NATO har gjort det. Dei/de gjekk inn i Serbia, tungt militært
og rana Kosovo frå Serbia for å forære provinsen til muslimske albanarar, kosovoalbanarane.
De seier at Russland støttar opprørarar i Aust-Ukraina,

Side 20

men kva gjer de i NATO og vesle puslete Norge? For utan
det nemnde felttoget i Serbia, så går de inn og tek side i borgarkrigar i Afghanistan, Libya, Irak og Syria for å nevne
nokre døme. De sender militært personell til Georgia og Polen og fleire. Så, Erna Solberg og Børge Brende og andre i
hylekoret mot nabolandet vårt, Russland: De sit i eit falleferdig glashus! Og med dykkar Russlands-hets håpar de at
folket ikkje skal sjå det som skjer på heimebane.
Grunnen til hetsen, der de har alliert dykk med media for
å hause opp hatet mot Russland, er at Putin vil forsvare og
verne om det russiske folk sin rett til å leve i sitt eige land
i fred. De har gjort Putin og Russland til hovudfiende fordi landet ikkje vil kaste seg inn i dødsdansen som vestlege
politikarar for tida svettar seg gjennom over heile Vesten, og
som de gjerne vil ha Russland med på for at også dei kan gå
dukken i dragsuget etter det havariet som de er i ferd med å
skape i heile Europa.
Eg vil nemne for deg, Norges statsminister, §1 i Grunnlova:
«Kongerike Noreg er eit fritt, sjølvstendig, udelelig og
uavhendeleg rike». Så spørs det om innvandringa og framandgjeringa av Norge er i tråd med Grunnlova? Det tvilar
eg på! Dessutan ber eg deg merke deg at paragrafen også
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nemner avhending. Det er nett dette eg ser har vore norsk
politikk sidan slutten på 1960-talet då innvandringa, framandgjeringa og avhendinga tok rennfart mot landet mitt.
Nyleg uttala din ven og samarbeidspartnar, Jens Stoltenberg, at NATO var vellukka i sine operasjonar. Har NATO
vore vellukka i Libya, i Afghanistan og andre områder der
deira krigsromantiske draumar har vorte sett ut i livet? Det
de har skapt i kjølvatnet av NATO sine «operasjonar» er å
ha blitt fadderar til dei mest grufulle terrorgrupper verda kan
tenkast å kunne ha avla. Thorvald Stoltenberg uttala omlag
i 1999 at han såg det berre som positivt med ein islamsk
stat i hjartet av Europa. Slik det ser ut no så vil truleg gamlefar Stoltenberg få sine ynskjer meir enn oppfylte. I fylgje
Det muslimske brorskapet så er det ikkje nok med berre ein
stat, men at heile Europa skal verte islamsk. Dette er også
eit brorskap som forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide

har omtala i varme ordelag. (Sitatet kan eg skaffe om det har
interesse) Kan dette bety at norsk offisiell politikk har sammenfallende interesser med det muslimske brorskapet sine
planar for islamsk erobring også av vår verdsdel?
At Putin og Russland ikkje vil delta i denne vestlege
sjølvutslettande dødsdansen ser eg på som ein sterk grunn
til det vestlege russarhatet. Denne stadige hetsen verkar å
skulle vende folk sin merksemd vekk frå Europa og Norge
sine eigne politiske problem og politikarane sine skjulte baktankar. Det verkar lite truverdig når europeiske statsleiarar
samlar seg med alvorstunge andlet, og hand i hand, etter terroraksjonar, når vi veit at media og politikarane kan dele på
ansvaret for dei tilstandane vi no lever under i Europa – og
i heile Vesten.
Norvald Aasen

Den stille krigen
Da jeg først lot meg engasjere i kampen for rett og
rimelighet i innvandrerspørsmålet, ville jeg – etter min
skuffede mening fremsynt – bygge broer mellom dem
som agiterte mot rasismen i enhver tenkelig og utenkelig
form og dem som brant lidenskapelig for vårt fedreland.
Jeg så at hvis det ikke skulle noe rettsstridig til for å bli
behandlet som en rasist – et utskudd – så var slaget om
Norge egentlig tapt.
Det var nemlig ingen klare grenser trukket mellom indignasjon på vegne av fedreland og folk på den ene side,
og en rettsløs tilstand som i Tyskland før og under siste
verdenskrig på den annen. Derfor kunne nesten hva som
helst bli klassifisert som rasisme, bare det hadde den
fjerneste tilknytning til tilhørighet til vårt land og folk.
Det ble da også gjort.
Dette oppfattet jeg som en grov urett mot folk og fedreland, og jeg så det derfor som min simple plikt å trekke
skarpe skillelinjer mellom rasisme (Hitler) og nasjonalisme (all forståelig motstand mot innvandring).
Men fedrelandsfølelse var i mine øyne medfødt, og
vi kunne ikke lyve om det uten å gå på akkord med vår
samvittighet. Samtidig var det fedrelandsfølelsen som la
grunnlaget for all reflektert nasjonalisme, og slik er det
fremdeles.
La meg villig innrømme at altfor mange slag for å få
folkeflertallet i tale er tapt for selv den mest moderate
nasjonalisme, fordi mer eller mindre profesjonelle antirasister har overtatt føringen i debatten om anstendighet.
De har uten videre tatt patent på anstendighetsbegrepet
for egen del, og følgelig tvunget oss med sunne nasjonale sympatier over i de æreløse og uanstendiges rekker i
folkeflertallets øyne.
Æreløshet eller uanstendighet er imidlertid noe som
bare rent unntaksvis kan gjelde for folk og fedreland. Og
da nettopp som en nazistisk eller fascistisk rettsløshet,
slik vi ennå er rystet av den; nemlig hvordan unntakene
ble regelen i fortidens nazistiske Tyskland.
Men la oss, tross all tragisk mangel på kommunikasjon mellom antirasister og nasjonalister, holde bildet av

Minne fra en tapt vinter – og et tapt fedreland?

Norge høyt, som et rettskraftig demokrati, både for nordmenn og folk som er tvunget i norsk eksil. La oss med
andre ord aldri flørte med noen form for rettsløshet, selv
om vi i alle tilfelle trolig er henvist til å trosse hat og /
eller forakt fra antirasistene/antinasjonalistene.
Bare slik kan vi fremdeles kanskje gjøre oss forhåpninger om å få folkeflertallet i tale. At tiden er kostbar
og ikke på vår side, tillater oss selvsagt ikke å gjøre noe
overilt, uavhengig av omstendighetene. At det i praksis er
blitt så godt som umulig å være nasjonalist, rokker ikke
ved dette.
Ps. Det forlyder fra Antirasistisk Senter at “Etniske
nordmenn er et problem.” Sikter man derfra kanskje henimot
en “Endlösung” på dette problemet?
Trond Nyquist Andresen
moderat nasjonalist
Ålesund, 4.2.2017
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Innvandring – Tillit – Symboler – Følelser
A. I Aftenposten 1. desember (2016) peker Thorbjørn
Jagland på at tilliten mellom mennesker og mellom folk
og institusjoner er i ferd med å forsvinne. Fakta tillegges
stadig mindre vekt, symboler og følelser stadig mer. Dette
gjelder også de politiske partiene og mediene. Dermed
svekkes tilliten til disse institusjonene. Heller ikke ekspertene er til å stole på: ”Vi kan ikke vite når de synser,
har personlige oppfatninger eller om deres analyser er
basert på fakta i kraft av at de har studert et felt nøye”.
Jagland gir her en dekkende beskrivelse av forholdene
i Norge og mange andre europeiske land. Men han har
ingen analyse av årsakene og heller ingen gode forslag
om mottiltak.
Årsakene er mange, men noen hovedelementer kan
lett identifiseres. Helt generelt er økende mistillit til de
styrende organer i stor grad en følge av dårlig politisk
styring og at folk får stadig mer tilgang på informasjon.
Ett av flere eksempler på dårlig styring er den innvandringspolitikken som har vært ført i mange vesteuropeiske land i de siste 30 – 50 år. Relativt homogene stater
er blitt omdannet til flerkulturelle på tross av århundrers
erfaring.
De aller fleste land med store etniske og religiøse minoriteter er preget av sosial uro og vold og mangel på
demokrati. Med mange motstridende interesser og liten
tillit mellom gruppene er det dårlig grobunn for demokrati. Hvis alt er rolig på overflaten, skyldes det som regel et
effektivt politi som slår ned all opposisjon.
Den irrasjonelle innvandringspolitikken som har vært
ført i Norge og andre land i Vest-Europa, kan langt på
vei forklares med ideologiske bindinger. Humanisme og
liberalisme er i utgangspunktet positivt ladet. Men alle
ideologier fører galt av sted hvis de ikke kombineres med
sunn fornuft. Sunn fornuft tilsier at man nøkternt vurderer konsekvensene av alternative handlemåter. Da må man
holde seg til fakta, som er:
1. Fremmedkulturell masseinnvandring er
ødeleggende for vårt liberale demokrati.
2. Dersom ressursene i stedet brukes til å hjelpe
flyktninger som befinner seg i Asia og Afrika,
vil langt flere mennesker bli hjulpet. Måler
man humanisme ikke bare i ord og intensjoner,
men i effektiv hjelp, blir det altså langt mer
humanisme når man velger dette alternativet.
Jagland nevner at det er 10 millioner flyktninger i leirer
i Niger og Tsjad, flere millioner i Libanon og Jordan og
2 ½ million i Tyrkia. Ifølge Aftenposten 18. august 2016
er 130 millioner rammet av kriser og trenger hjelp. 82
millioner trenger mat. Men FN og Verdens Matvareprogram (WFP) får langt fra tilstrekkelig tilskudd fra
medlemslandene. Det har ført til reduserte matrasjoner i
leirene. Forholdene der forverres og får flere til å legge ut
på reiser hvor tusenvis omkommer.
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B. Jagland kritiserer de forslag som er fremsatt om å reforhandle internasjonale konvensjoner. Det dreier seg om
avtaler som har dannet det formelle grunnlag for en irrasjonell innvandringspolitikk og som burde ha vært revidert for mange år siden. At det ikke er blitt gjort, må ses
på som en grov forsømmelse.
C. Jagland skriver om Listhaug: ”Hun sørger for
at symbolpolitikk og symbolspråk preger flyktningdebatten og hindrer en reell debatt”. Jagland slutter seg
her til ”hylekoret”. Det har mange røster, hvorav de fleste
synger falskt.
Det er Listhaug som fører en reell debatt med argumenter for å begrense innvandringen.
Begrensning er det beste integreringstiltak. Vi vet at en
andel av innvandrerne ikke makter eller ikke vil tilpasse
seg. Vi vet ikke hvor stor andelen er, men vi må regne
med at antallet mistilpassede personer øker proporsjonalt
med antall innvandrere. Begrensning bør være et overordnet mål.
Det er Listhaugs kritikere som i mangel av faktabasert
argumentasjon kommer med ubegrunnede karakteristikker av henne og setter godhetsstempelet på seg selv.
Mange av dem går tydeligvis med ideologiske skylapper. De befinner seg i ”jernburet”. Asle Toje bruker dette
begrepet i boken ”Jernburet. Liberalismens krise”– en
metafor for de ideologiske bindinger som hindrer fri og
rasjonell tenkning.
D. Asylinstituttet er ikke egnet til å løse de problemer som følger med mange millioner menneskers flukt fra
krig, sult og andre katastrofer. FN, som driver et omfattende flyktningarbeid, bør overta ansvaret. Det bør opprettes FN-reservater i land i Asia og Afrika, hvor flyktninger tas imot og gis mulighet for et tilnærmet normalt liv
med skole, meningsfylt arbeid og en rimelig levestandard. Medlemslandene må binde seg til å dekke utgiftene.
Intensjonen må være repatriering til hjemlandet når forholdene der er blitt tilfredsstillende.
E. Samtidig bør FN starte et langsiktig arbeid for å
skape flere nasjonalstater. Svært mange statsgrenser er nå
trukket uten hensyn til befolkningens etniske og religiøse
sammensetning. Dette er den underliggende årsak til mye
av volds- og krigshandlingene.
Flytting av grenser og befolkningsgrupper er antakelig
nødvendig for å få en fredeligere verden på lengre sikt.
Det er de relativt homogene
nasjonalstater som har oppnådd
de beste resultater når det
gjelder menneskerettigheter,
frihet, humanisme, økonomi og
rettferdig fordeling.
Bjørn Wichstrøm
Oslo, 17.1.2017
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Kontaktinformasjon
Organisasjonens postadresse
FMI, Postboks 70 sentrum
6501 KRISTIANSUND N.

Kaspar J. Birkeland (landsstyremedlem),
tlf. 402 99 803
Lokale kontaktpersoner

Telefon: 977 06 152
NB: Telefontid, man. og ons. kl. 18.00-21.00.
Bankgiro: 0530.40.68169
Vipps: 43995
BIC-adresse: DNBANOKKXXX
IBAN-nummer: NO23 0530 4068 169
E-post: fmi@fmi.no

Nordland: Amund Garfors,
tlf. 906 19 206
Møre & Romsdal – Sogn & Fjordane:
Kaspar J. Birkeland,
tlf. 402 99 803
Vestfold, Buskerud og Telemark:
Jan Høeg (nestformann),
tlf. 33 11 44 95

Hjemmeside: www.fmi.no
Org.nr.: 994 552 554
Redaksjon
Bjørnar Røyset, tlf. 977 06 152
Norvald Aasen, tlf. 57 73 18 44
Oddbjørn Jonstad, tlf. 944 20 906
Magnar A. Bakke, tlf. 415 51 716
Landsstyret i FMI
Bjørnar Røyset
(formann og pressetalsmann), tlf. 977 06 152

Østfold:
Tor Holst
tlf. 901 02 910
Oslo og Akershus:
Oddbjørn Jonstad,
tlf. 944 20 906
Omslagsfoto: Bjørnar Røyset – mot Innlandet,
Kristiansund.

Jan Høeg (nestformann),
tlf. 33 11 44 95

Ønsker du å testamentere formue til FMI?
Ønsker du å gi bort formue til FMI på dødsleiet eller etter din død, må dette gjøres i testaments form for å være gyldig. Oppsøk advokat for å få rettledning og hjelp.

Formkravene følger av arveloven § 49:

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

FMI
for

Norge
4. oktober 1987 - 4. oktober 2017
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