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Over 700 000 ”kokebokbrukere” har fått opphold på oppdiktede, falske grunnlag? Sluppet inn med ukjent identitet,
fått all hjelp for å lure til seg opphold i dumme Norge.
VG 18.9.01: ”Via Internett sprer menneskesmuglere og bakmenn informasjon om velferdsordninger i Norge, og hvor
lett det er å lure norske myndigheter.”
VG 9.5.09: ”Av de 14 431 asylsøkere som kom i fjor, manglet 97 prosent pass.”
Aftenposten 11.5.06: ”Hjem på ferie. Til tross for at de hevder seg forfulgt i sitt hjemland, reiser mange somaliere
bosatt i Norge hjem hvert eneste år.”
VG 11.5.06: ”Med finurlig bruk av falske merker og stempler i passet, skjulte kurderne for norske myndigheter at de
hadde vært i hjemlandet mens de hadde beskyttelse i Norge.”
Justisministeren lover ”å være hard i klypa”. Det er mange hundre tusener som bør kjenne den ”klypa” - og ikke
minst de politikere som i sin ondskap har ansvaret for at Norge i dag er et fristed og ”flerkulturell heksegryte” for
velferdsinnvandrere og kriminelle fra over 200 land.
Aftenposten 22.11.08: ”Betaler milliarder for å komme til Norge. Over 15 000 smugles til Norge i år.” Men hvorfor
slipper du dem inn? Dette er overgrep, misbruk av ordet asyl og oss.
NRK 19.2.09: ”Eldre tar sitt eget liv. De føler seg som byrde for familie og samfunn.” Greit?
Else Gran, Skarnes, 5.4.10

Razzia mot moskéer i Tyskland
Av: Bjørnar Røyset, Kristiansund. 2.2.10
Nylig gjennomførte tysk politi en storstilt aksjon mot
litteratur som oppfordrer til vold mot kvinner. Politiet
gjennomsøkte en rekke moskéer og andre bygninger som
brukes av islamske organisasjoner. Under aksjonen, som
var koordinert med flere delstater, ble det ransaket ”30
objekter”, heter det fra tysk politi.
Omstridt bok blant funnene
Blant materialet som ble konfiskert var der en tysk
oversettelse av den saudi-arabiske bok Kvinner under
islamsk beskyttelse, som tyske myndigheter i 2009 fikk
satt på en liste over medier som har en farlig innflytelse
på ungdom og barn. Boken innholder bl.a. et kapittel med
anvisninger til hvordan ”man slår ulydige kvinner, slik at
det ikke etterlates spor”. En talsmann for tysk politi uttalte
at det er myndighetenes vurdering, at innholdet i boken
utgjør både ulovlig diskriminering av kvinner såvel som
oppfordring til vold.

Den kjente tyske islam-konvertitt Pierre Vogel (tilnavn:
Abu Hamza) er blant de predikanter som har brukt boken
i sitt ”misjonsarbeid” og som hovedsakelig er rettet mot
barn og unge mennesker.
Hvem er Pierre Vogel?
Pierre Vogel er født i 1978 i Frechen, i nærheten av Köln.
Den tidligere profesjonelle bokser konverterte til islam i
2001. Han har studert arabisk og islam i både Tyskland og
Saudi-Arabia (Mekka) og tilhører den salafistiske gren av
islam. Vogels tilnavn, som han deler med Abu Hamza alMasri - som for tiden sitter i et britisk fengsel p.g.a.
terrorhandlinger - betyr far til Hamza. Vogels sønn heter
Hamza, men Vogel er fra flere hold blitt beskyldt for at
sønnen utelukkende har fått navnet for at hans far kan
hylle en terrorist, uten å komme i konflikt med loven. Vogel
opnådde i 2007 herostratisk berømmelse i Tyskland, da
han i en moské i Göttingen rettferdiggjorde at voksne
muslimske menn inngår ekteskap med jenter på 9 år.

Vett
- Nasjonalstaten er den viktigste forvalter og beskytter av de verdier og tradisjoner som det globaliserte
markedet truer.
Per Olaf Lundteigen, finanspolitisk talsmann for Senterpartiet på Stortinget, Klassekampen 14/3
2009.
-Mange politikere efterlater seg et tomrom som erstatter dem helt.
Henri Tisot
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gamle får groteske levevilkår. Hundretusener av velferdsinnvandrere får opphold, hus og lønn. Regjeringens
asylrekord: 22 650 plasser!
VG 10.3.10: ”Norge på villspor: Sjokkrapport legges frem i dag. Ingeniører slår alarm om norsk
infrastruktur: Råttent kloakknett. Jernbanen i forfall. Livsfarlig veinett.”
Hele Norge har forfalt!
VG 27.2.10: ”I det som skulle bli tidenes satsingsår må politiet over hele landet kutte rundt 360 stillinger.”
VG 4.3.10: ”104 000 saker i kø hos politiet.” De kriminelle jubler, vi betaler!
Justisminister Storberget 12.3.10: ”Norge er blant de land som i størst grad tar hensyn til FNs anbefalinger. Samtidig
er det viktig å være klar over at forhold endrer seg. Det ser vi blant annet
ved at personer som har fått opphold i Norge, drar til hjemlandet på besøk.”
Kanskje du har mot til å se at forholdene i Norge tåler ikke mer? Mot til å se politikernes innvandringsfallitt? Mot til
å se hva politikerne ha påført oss mot vår vilje, lover og vett? Kanskje justisministeren nå har mot til å se på FNs
menneskerettigheter og oss? Og å lese?
VG 7.12.09: ”Her sendes 30 irakere ut av Norge med charterfly. Men hvor er Krekar?”
(2 481 dager siden utvisningsvedtaket er han trygg, takket være hans vellykkede ”skytebom”.) 11 av irakerne som
ble sendt fra Gardermoen til Bagdad i helgen, er straffedømt for blant annet narkotikaforbrytelser. To av irakerne
satt i fengsel da de ble eskortert ut: Den ene har hele 86 saker på seg i strafferegisteret. Han er ifølge Politiets
utlendingsenhet dømt for to voldtekter, trusler med kniv og flere voldssaker. Den andre har 65 saker på seg i
strafferegisteret og er dømt for vold. Tiden er inne for at vi er harde i klypa, sier justisminister Knut Storberget.”
Den harde klypa har de fleste nordmenn ventet på i 30-40 år. Politikernes ansvarsløse giverhånd har vært
menneskesmuglernes og velferdsinnvandrernes store glede i like mange år.
Direktør Jaastad i Innvandreretaten skrev i Aftenposten 22.8.90 m.a.:
”Asylpolitikk uten grasrotkontakt: Norsk asyl- og flyktningepolitikk er i internasjonal sammenheng som skapt for de
forfengelige. De verdier og holdninger som styrer våre handlinger på dette feltet, har fått etablert noen rammevilkår
som er fritatt for hverdagens dømmekraft. Dette er ett arbeidsområde som er tatt ut av storsamfunnets virkelighet
og blitt tildelt en særforståelse! Med hvilken hjemmel eller fullmakt kan de forfengelige hevde at alle fattige i verden
har rett til å bo i landet mitt, bare fordi de er fattige? Hvilke risikoer løper Norge ved å være et av de få land i
verden hvor nye borgere kan leve rimelig godt med offentlig støtte fra første dag og i uoverskuelig fremtid? Men for
meg står det etter hvert tindrende klart, at setter vi oss ikke ned og spør oss selv om hva vi egentlig driver med, vil vi
få en bakrus av uvant tyngde.”
Men norske politikere i innvandringsrus nekter å lytte til vett, lov og rett - de ruser seg mer!
Aftenposten 31.3.99: ”Politiet registrerer en eksplosiv økning i menneskesmugling til Norge. Det dreier seg i økende
grad om velorganiserte forbrytersyndikater som henter ut enorme summer på menneskesmugling, mener Bjørn
Pettersen i Kripos.”
VG 28.1.00: ”Asyl-boom: En hovedårsak til økningen av asylsøkere er Norges liberale kriterier for
familiegjenforening, som nærmest fungerer som et lokkemiddel.”
NRK 25.8.08: ”Verdensrekord i asylsøkervekst. Tall fra FNs høykommissær for flyktninger viser at Norge har
størst vekst i antall asylsøkere i hele verden.”
Aftenposten 13.8.08: ”Prekær mangel på asylplasser. Situasjonen er kritisk, mener Utlendingsdirektoratet. Siden
2005 har Norge opplevd en historisk stor innvandring. I dag er det flere enn 700 000 personer som har vært her i
landet mer enn et halvt år.”
Aftenposten 18.8.08: ”Asyloppskrift åpent på nettet. Tross interne advarsler offentliggjør UDI notater som
beskrives som en ”kokebok” for asylsøkere, som siden kan tilpasse sin asylhistorie etter type medlemskap, bosted
og familieforhold som kan gi grunnlag for asylstatus i Norge.”
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noe i øret hennes? Kunne hun bare ikke sagt det rett ut:
Så lenge muslimer strømmer inn i Norge uten pass eller
ID, og nekter å oppgi hvem de er, eller hvor de kommer
fra, og samtidig, som vi gir dem oppholdstillatelse og
statsborgerskap, så er det meget stor fare for at dette
bare er begynnelsen – og alt vil bare bli verre!
Det er på tide at hodet på våre myndigheter blir koblet inn
og tatt i bruk! De må bare ta innover seg at overalt hvor
det er et stort innslag av muslimer, der vil det oppstå bråk

og terror! Alle muslimer er selvfølgelig ikke terrorister,
men de aller fleste terrorister er muslimer! At Al Qaida
sine terrorister dukker opp i Norge, det er for lengst
planlagt. Og de gjør bare det som er forventet av dem, og
som de finner holdepunkter for i koranen. Den eneste bok
de har lest! Det nytter ikke å prate om ekstrem islamisme,
som om dette bare er for avvikere. Det er nemlig deres
religion som er problemet. Og den er YTTERLIGÅENDE!
Det bør verken Jens Stoltenberg eller PST noen sinne
glemme!

Åpent brev til justisminister Knut Storberget
Aftenposten 11.2.10: ”Lut lei av UDI-klager: De fleste får prøvd sine saker i bøtter og spann.
Nesten alle negative utlendingssaker blir begjært omgjort. Det bør gå en klarere grense for hvor mange omganger
man kan kreve, sier justisminister Knut Storberget, som vil bli kvitt køen på
50 000 utlendingssaker. Han varsler en kraftig omlegging av hele utlendingsfeltet.”
Kan vi håpe på at du mener det du sier? At du har mot og vilje til å gjennomføre det? Det er ingen overdrivelse å si
at mer enn 90 prosent av det norske folk er mer enn lut lei av en ulovlig masseinnvandring av velferdsinnvandrere.
Det siste tiår har 510 748 personer fått oppholdstillatelse her i landet. Aldri har en liten nasjon opplevd maken.
Hva koster disse i milliarder hvert år? Hva koster et gigantisk mottaksapparat hvert år?
Ved utgangen av 2009 var det totalt 22 635 mottaksplasser på landsbasis. 17 170 personer søkte asyl i Norge i fjor.
For 2010 er det bevilget 11-12 milliarder til drift av asylmottak. Og velferdsinnvandrerne vet at de slipper inn uten å
vise pass og identitet. Ordet asyl gir adgang, dekker alle ugifter i de år de trenger for å trekke ut avgjørelser og
tidsfrister.
VG 12.3.10: ”I januar måtte Norge ta ansvar for 41 asylsøkere fordi tidsfristene ikke ble oppfylt. Dette kan
medføre en ekstraregning på flere titalls millioner. Ifølge tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund medfører hver enkelt
sak ekstrakostnader på hele én million kroner, inkludert sosiale kostnader. Totalregningen vil derved komme opp i
over 40 millioner kroner bare for januar.”
Hvor mange milliarder kroner koster da 50 000 som lever i ”gratiskø” i årevis?
VG 4.1.10: «I norske rettssaler kan du anke to ganger. Asylsøkere kan derimot få saken sin behandlet på nytt både
ti og tyve ganger. Det er helt meningsløst, sier Borten Moe, Sp.”
Og hvem går av med ”seieren” i et slikt lovløst og politisk inkompetent system?
TV2, 3.2.10: ”5 600 fikk opphold i Norge i 2009. De største gruppene det ble fattet vedtak for var Afghanistan, Irak,
Eritrea og Somalia. Over 90 prosent av eritreerne og somalierne fikk innvilget asyl.”
Dette er de samme signalene dere har gitt i årtier: Kom hit, hold ut og dere får opphold og familiegjenforening. Hvis
hver asylsøker henter 10, blir det 56 000 innvandrere i 2009. Med en ”kø” på 50 000 så vil det totale antall for et år
kunne mangedobles! Fremtiden?
VG 12.2.10: ”Dette nærmer seg faretruende et regulært sammenbrudd i utlendingsforvaltningen.”
Det sammenbruddet kommer, men dets økonomiske, kriminelle og kulturelle kostnader har for lengst medført
tragiske sammenbrudd i innlandsforvaltningen og i våre liv.
VG 7.3.10: ”Demente Jorunn Bukkøy (83) fikk ikke sykehjemsplass og måtte bo alene. Mandag frøs hun i hjel
utenfor leiligheten. Den sterkt demente kvinnen satt alene i leiligheten 22 timer i
døgnet, var svaksynt, tunghørt og dårlig til bens. Hun hadde ikke lenger begrep om tid og sted.”
NRK 23.2.10: ”30 pleietrengende eldre på sykehjem i Ringerike bor i dag på bad, frisørrom og i korridorer. Samtidig
vil kommunen fjerne 32 sykehjemsplasser. Rundt 20 eldre står på venteliste.” Dette viser politikernes valg: Våre
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Invasjonen av Europa
Av: Bjarne Dahl, Høvik, 08.08.10
Det er som om alle onde makter har fylket seg bak kravet
om et multikulti helvete i fedrelandet. Politikerne har bundet
seg til masten, de kan ikke leve om de ikke får fylle opp
med stadig nye skarer av verdens elendige. Aktørene i
godhetsindustrien likeså: Én av dem møtte
utenriksministeren til diskusjon i NRK forleden, og spurte
med påtatt hellig vrede om det egentlig var noe problem at
antallet asylsøkere ble firedoblet – var utenriksminister
bare minister for hvite nordmenn? Jeg har flere ganger
spurt om her finnes en øvre grense for hvor mange disse
uansvarlige pådriverne krever vi skal gi opphold i landet
vårt, og tausheten tyder på at her ingen grense finnes, jo
verre jo bedre.
Nå søndag var en talsmann for en ny beslektet
yrkesgruppe i radioen. Han var ”talentspeider” og fartet
Afrika på kryss og tvers på jakt etter lovende fotballspillere.
Mannen betrodde oss det vi for lengst visste, at der ikke
er noen fremtid på det svarte kontinentet, med mindre en
hadde det i beina. Drømmen for hver svart guttunge er å
komme til Europa og spille fotball, og ”speideren” så det
som sin misjon i livet å få flest mulig til Norge.
Nå må det vel være grenser for hvor mange svarte
ballsjonglører her er marked for i Europa, det kan umulig
være så mange at det som blir til overs av lønnen kan
overrisle økonomien i deres heimland,

når alt annet står i sju steiner. Men i land der mer enn
halvparten av statsbudsjettet dekkes av bistandsmidler, kan
det nok bli smått med levemåten ved produktivt arbeid.
Spørsmålet blir bare: er det vårt ansvar, og i tilfelle, hvor
lenge?
Aftenposten hadde søndag en stor reportasje om indernes
invasjon av England. Den var tankevekkende, og den nye
regjeringen overveier nå i sin fortvilelse å stanse
innvandringen fra det indiske subkontinentet. Talsmenn for
de mange millionene indere, som sammen med andre
folkegrupper fra det tidligere verdensriket har
oversvømmet Storbritannia, skriker opp om rasisme, og
påberoper seg gammel tilhørighet. Men jeg har ikke sett
nevnt britenes oppbygging av infrastruktur, industri,
skolevesen inklusive et stort antall universiteter og
høyskoler, et rettsvesen. Sannelig om jeg vet hvor mange
indere som savner enkebrenningen og thug’enes,
”kvelernes” terror, det var de forferdelige ”koloniherrene”
som satte stopper for disse og andre lignende groteske
århundregamle tradisjoner. Men alt gammelt uansett:
Befolkningseksplosjonen i den 3.verden har et omfang som
truer klodens eksistens. Skal de land som har bragt
befolkningsveksten under kontroll tvinges til å la andre
folkeslag sende sitt befolkningsoverskudd til våre strender,
invadere, oversvømme oss, i stedet for å ta grep for å
stanse galskapen på heimebane?

Terror på norsk jord
Av: Amund Garfors, Narvik. 9.7.10
I dag slo PST til, der de pågrep og arresterte 3 mulige
terrorister. To i Oslo og en i Tyskland. Alle utlendinger.
Men selvfølgelig, utstyrt med norsk pass, slik det høver
seg, og slik det skal være når en ”jobber” i den næringen…
Jeg så også pressekonferansen hvor PST-sjefen var meget
sparsommelig med sine opplysninger, og hvor i alt fem
livvakter måtte passe på henne. Det sier vel sitt om hvor
langt det er kommet i dette landet? For her har allerede
Al Qaida mange av sine menn på plass…
Nei, for min del var dette ingen overraskelse. Jeg er bare
overrasket over at de ikke har klart å finne slike celler
mye tidligere. Men med venstremannen Jørn Holme som
sjef for PST, var det vel ikke annet å vente? Og når en vet
at fremtidige terrorister benytter seg av verdens enkleste
metode, i verdens mest naive land – for å planlegge
fremtidig terror, på norsk eller utenlandsk område, så hadde
jeg faktisk ventet noe slikt for mange år siden!
De som i sin enfoldighet fortsatt tror at muslimer er kommet
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til Norge for å være vennlige, åpne, integrerbare etc., de
bør snarest våkne opp fra dvalen! Alle som har satt seg
inn i islams historie, de også bør nok bare innfinne seg
med at terror vil komme til å skje i Norge. Spørsmålet er
bare når og hvor!
Ja, vi fikk på TV2 vite, at disse tre, en iraker, en uzbeker
og en uigur fra kina - alle med fast opphold i Norge, hadde
planlagt terrorhandlinger i dette landet. Landet som har
gitt dem en ny start i livet. Slik takker altså islamister for
tilliten? Var det flytoget, mens det befant seg i 150 km/t –
med 200 mennesker om bord som skulle sprenges? Eller
var det på undergrunnen i Oslo at et hundretalls nordmenn
skulle dø? Håper PST er såpass åpen med det norske
folk at vi får vite litt om planene. Selv om politikerne
forsøker å legge lokk på det meste, og holde alvorlige
opplysninger hemmelige!
Måtte bare riste på hodet når PST-sjef Janne Kristiansen
presterte å si at vi, som et demokratisk land i vesten, måtte
regne med at slikt kan jo hende – og dette må vi bare leve
med… Var det Jens eller Storberget som hadde hvisket
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ETHNIC GROUPS (estimates, 30. june 2002)
South Africa

Number

Africans /Blacks)

35 474 192

78,04

Europeans (Whites)

4 555 289

10,02

Coloureds

3 918 048

8,62

Asians

1 121 815

2,47

384 867

0,85

45 454 211

100,00

Number

% of total

Other and unspecified
Total

% of total

RACES (2000 Census)
The United States Of America
White

211 460 626

75,14

Black

34 658 190

12,32

Asian

10 242 998

3,64

2 475 956

0,88

398 835

0,14

22 185 301

7,88

281 421 906

100,00

Am. Indian and Alaska Native
Native Hawaiian an Pacific Islander
Others
Total
tidligere hadde drømt om. De fleste har etter faste regler
etter et visst antall år fått norsk statsborgerskap, og noen
er blitt fullstendig integrert i vårt samfunn. Men en betydelig
del av innvandrerne har opprettholdt sin egen religion, kultur
og hele sitt levesett slik at vi har fått en rekke minoriteter
slik at innvandringen har medført store endringer i vårt
samfunn og helt nye problemer med språkopplæring,
religion og ikke minst kriminalitet.
Masseinnvandringen er etter hvert blitt så omfattende og
assimileringen av innvandrerne er blitt så dårlig at vi må
regne med at innen en historisk kort tid vil nordmenn bli en
minoritet i det som fremdeles er vårt eget land, og en
betydelig del av landets innbyggere vil sokne til religionen
islam. Det finnes knapt noe land i verden hvor islam er
den dominerende religion og der kristne får leve i fred. På
denne bakgrunn er det i dag nødvendig med drastiske tiltak,
hvis fremtidige generasjoner skal kunne oppleve Norge
som vårt eget land.

Mine forslag er:
1. Ingen utlendinger innvilges norsk statsborgerskap.
2. Ingen asylsøkere gis oppholdstillatelse i Norge ut over
våre folkerettslige forpliktelser.
3. Avtalen med FN om mottak av kvoteflyktninger sies
opp.
4. Eventuell familiegjenforening og bosetting ved ekteskap
må ikke skje i Norge, men i vedkommendes eget eller
et annet land.
5. All økonomisk støtte til innvandrere og omkostninger
til opplæring i norsk forutsettes tilbakebetalt før
vedkommende gis adgang til å føre penger ut av Norge.
6. Hvis innvandrere eller andre utlendinger begår
kriminalitet i Norge, søkes straffen gjennomført i vedkommendes hjemland. Innvandrere og utlendinger må
ikke gis anledning til å sone sammen med nordmenn.

- Oslo skal bli en flerkulturell by enten innbyggerne går med på det frivillig eller det skal skje ved tvang.
Khalid Salimi, leder av «Antirasistisk senter», Osloavisen 88
- Vi må avvise demokratiet til fordel for islam som det enestående og perfekte system skapt av Den
Allmektige. Vår marsj er nettopp begynt, og islam vil til slutt beseire Europa og USA. .
Shaikh Saeed Shabaan, sunnimuslimsk leder i Tripolis.
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Raser
Av: Erik Gjems-Onstad, Hvalstad, 09.01.10
For en tid siden fikk jeg tilsendt en lærebok
”Kristendomskunnskap
med
religionsog
livssynsorientering” for 9. klasse. Jeg vet ikke i hvilken
utstrekning boken benyttes, men den er utgitt på Gyldendal
forlag i 1996, så etter all sannsynlighet er den i bruk i skolen
i dag. Boken har et eget kapitel om rasisme, og dette
kapittelet innledes med en plakat med teksten NORGE
FOR NORDMENN, og så kommer et kapittel med
overskriften ”Raser”, som innledes slik:
”Slik planter og dyr kan deles inn i ulike raser, kan det
samme gjøres med menneskeheten, sa vitenskapsmenn
på l800-tallet.
Ordet rasisme står for troen på at menneskeheten kan
deles inn i ulike raser. Innenfor vitenskapen på l800-tallet
trodde man at mennesker fra forskjellige steder i verden
hørte til forskjellige menneskeraser. Disse rasene mente
man hadde forskjellige egenskaper...”.
Dette gjaldt nok ikke bare på l800-tallet, men også gjennom
hele det 20. århundre, og fremdeles i dag er det nok et
stort flertall både i Norge og i de fleste andre land som
mener at Jordens befolkning består av flere menneskeraser,
selv om ikke alle er helt enige om inndelingen og
benevnelsen av rasene.
Ellers har boken mye om rasisme og nazistenes behandling
av jødene, en uendelighet om det gamle testamente og
korrigering av historien fra den tiden, et par sider om Karl
Marx, Darwins utviklingsteori og hans syn på
kristendommen og massevis om islam. Et kapittel, ”Religion
og nasjonalstaten” gir en underlig beskrivelse av
nasjonalitet. I det hele tatt virker boken som et forsøk på
indoktrinering i internasjonal sosialisme etter beste sovjetmønster. Jeg anbefaler foreldre med barn i den alktuelle
alder å spørre sine barn om de bruker denne boken på
skolen, se gjennom boken og eventuelt protestere mot slik
indoktrinering.
Mens noen mener at det ikke eksisterer forskjellige
menneskeraser, synes alle å være enige om at det eksisterer
forskjellige dyreraser, og at disse har ulike egenskaper. I
min ungdom regnet man med noen få saueraser i Norge.
Selv har jeg hatt sauer av tre forskjellige raser, og vi skiftet
sauerase bl.a. fordi min kone var interessert i best mulig
ull.
Vi har også hatt kaniner av ulike raser. Vi var de første i
Asker som hadde ullproduserende kaniner, som produserte
opp mot en kilo angoraull per år.
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På eiendommen vår har vi også hatt bier – 3 forskjellige
raser med vidt forskjellige egenskaper. Den første var en
blanding av italienere og nordisk, som var så sinte at de
kunne være direkte farlige. Jeg nevnte dette for lederen
av Dronningavlstasjonen, som lå like i nærheten, og han
tilbød meg en ny og nesten uprøvd rase, buckfast, som
han hadde importert fra Amerika. De viste seg å være så
late at de nesten ikke produserte noe honning. I Asker
Birøkterlag ble vi så enige om at alle skulle satse på krainerbier, som den gang ble regnet for å være de beste.
Mens enkelte sterke politiske krefter i Norge hevder at
det ikke eksisterer menneskeraser, er det interessant å
konstatere at de landene som har hatt de største
raseproblemene, USA og Sør-Afrika i sine folketellinger
inndeler befolkningen i raser, selv om inndelingen i disse
landene er noe forskjellig. Her er de siste folketellingene
jeg har: se side 11
Alle bevarer sin nasjonalitet hele livet, selv om de flytter
til et annet land og får statsborgerskap der.
Norge er nordmenns fedreland, og nordmenn er en nasjon
innen den hvite rase.
I mer enn tusen år har en del av landet vært bebodd av
samer, som er et annet folkeslag og har en annen kultur.
Tross flere forsøk fra norske myndigheter på å gjøre samer
til nordmenn, har dette vist seg ikke å være mulig, og
samene står i dag sterkere som et eget folkeslag og en
egen nasjon enn noen gang med sitt eget flagg,
nasjonalsang, eget sameting, spesiell lovgivning og enerett
til reindrift i sine områder.
Også andre nasjonaliteter og folkeslag har kommet til
Norge. På 1600-tallet kom cirka 1500 skogfinner. Mange
av disse giftet seg snart norsk, og skogsamene er i dag
fullstendig assimilert. Mange forteller at de er av
skogfinneslekt, men det finnes i dag knapt noen rene
skogfinner igjen, og de lever fullstendig som andre
nordmenn.
Norge har også i mer enn hundre år hatt mindre grupper
av andre folkeslag, nemlig sigøynere og tatere. De fleste
taterne er helt assimilert, men noen få har opprettholdt
deler av sin kultur, og noen påberoper seg ved enkelte
anledninger å være tatere. Sigøynerne derimot har ikke
latt seg assimilere, men behandles fremdeles som en egen
gruppe.
Siden 1970-årene har det vært en innvandring av
fremmede folkeslag, kulturer, religioner og raser, som ingen
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Et nødrop fra Sverige
Av: Bjarne Dahl, Høvik, 07.08.10
Meldingen fra Stockholm var lett tragikomisk:
Styresmaktene i Sveriges hovedstad ber den norske
regjeringen om nabohjelp, for å lindre nøden blant byens
fattige. Sverige har i hele etterkrigstiden gått i brodden for
global nødhjelp. Nå må den be om broderlig bistand for å
ta hånd om sine egne.
Norge er selvsagt ikke noe tilfeldig valg. Våre land eller
rettere sagt våre regjeringer har kivet om førsteplassen
blant de såkalte ”giverlandene”, og ikke ett land har vært
så perifert at ikke svenske og norske bistandsmidler og
nødhjelp har rukket frem. Med mindre nødropet fra
Stockholm var ment som en spøk, eller et trekk i
forestående valgkamp, bør vi se med velvilje på saken.
Det virker heller sprøtt at vi skal diskriminere svensker til
fordel for for eksempel somaliere, haitianere og all annen
menneskelig mangfoldighet som vi har tatt på oss
forsørgeransvar for.
Her lever ennå noen av oss som husker krigsårene med
en kjærkommen bespisning i skolene – svensk kjøttsuppe
alternativt havresuppe. Om den ikke akkurat hjalp oss til å
overleve, så var den dog en oppmuntring, og et kosttilskudd
som ble høyt verdsatt. Hjelpen fra Sverige fant også

benveien til nordmenn i spesielt vanskelig situasjon: Jeg
husker en kamerat hjemme i Ålesund som hadde sin far i
tukthuset i Hamburg, Fuhlsbüttel, og som til noen trøst
fikk pakker med mat og godterier, til og med et pingpongsett, fra ukjente venner i Sverige. Det var håndslag
som varmet, og mettet.
Senere havnet både han og jeg selv bak lås og slå, på
Vollan Kretsfengsel i Trondheim. Også der trengte svenske
hjelpere i gjennom, med mat, og til og med ”tuggtobakk”.
Og sannelig resulterte ikke forlydender om inspeksjon av
svensk Røde Kors til at hele belegget fikk oppleve bad, en
renselsesfest som bare kan verdsettes av dem som har
levd 5-6 mann på én-manns celle uten vask og vann.
Sverige var en humanitær stormakt, og vi nordmenn er
landet stor takk skyldig. Intet annet land står oss nærmere
når norsk bistand skal deles ut.
Disse personlige minnene og mangt og mye annet gjør at
jeg støtter søknaden fra Stockholm, om den er alvorlig
ment eller ikke. Den illustrerer i et hvert fall det faktum at
våre folkevalgte, svenske som norske, er så febrilsk opptatt
med å opptre som rause hjelpere i fjerne utland at de lukker
øynene for nøden blant egne landsmenn, og gir mer enn
landet har råd til.

Treg gjenoppbygging av Haiti
Av: Bjarne Dahl, Høvik, 03.08.10
Statsråd Erik Solheim og Røde Korsdirektør Børge Brende
er lett oppgitte over manglende fremdrift i
gjenoppbyggingen av Haiti etter jordskjelvet. Dersom de
hadde ventet noe annet, er det et nytt bevis på
kunnskapsløshet og virkelighetsflukt. Det er så menn ikke
etterpåklokskap, venner og kjente vil huske mine sterke
forbehold når det gjaldt initiativ og virkelyst i den svarte
delen av øya. Den massive kronerullingen som velvillige
sjeler satte i gang vil vise seg å være spilt møye, pengene
vil renne ut i sanden.
De som har besøkt Hispaniola har sett og opplevd
forskjellen mellom Den dominikanske republikken, befolket
og styrt av etterkommerne av europeiske kolonisatorer, i
dag et rimelig organisert og funksjonelt samfunn, og Haiti,
som aldri har kommet seg på beina igjen etter
”uavhengigheten”, da etterkommerne av afrikanske slaver
slaktet de hvite og siden stort sett har drevet med det de
kan best. De som hevder at alle raser er like, kan få
anskuelsesundervisning på denne ene øya. Det er
forargelig at Norge skal bidra med hundre millioner

skattekroner til ”gjenoppbyggingen” av et samfunn som
før jordskjelvet var klassifisert som det fattigste, mest
elendige på den vestlige halvkule, og som mangler
grunnleggende forutsetninger for noen gang å bli noe annet
og bedre.
I disse dager kjører tysk fjernsyn dokumentarklipp fra
gjenoppbyggingen av Berlin og de øvrige tyske storbyene,
som var langt grundigere rasert enn Port-au-Prince. Mens
Børge Brende snakker om behovet for lastebiler, bulldozere
og gravemaskiner for å rydde byggegrunnen, viser
filmopptakene fra 1945 hvordan 8-10 radmagre tyske
kvinner slepte vogner med murrester fra ruinene, i mengder
som ble til veritable kunstige fjell i landskapet. I motsetning
til befolkningen på Haiti fikk de ingen hjelp enn si sympati,
men de beit tennene sammen, og gjenreiste samfunnet av
asken. Det er kvalmende å oppleve presset for hjelp til
mennesker som ikke gidder å hjelpe seg selv, og i stedet
oppfører et skamløst sirkus for å grave til seg mest mulig
av hjelpen fra omverdenen.
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Texas i Oslo
Av: Amund Garfors, Narvik, 08.08.10
Nok en gang har bander av utlendinger gjort hverdagen
utrygg for vanlige folk i Oslo. For ved 22-tiden tirsdag
kveld ga Oslo sentrum gjenlyd av pistolskudd. Innvandrere
med tilknytning til gjengmiljøet skjøt en rekke skudd mot
en BMW utafor Oslo Plaza.
Ja jeg er glad jeg har besluttet å avstå fra å besøke den
byen. For nå kan det gå på helsa ellet livet løs, dersom en
har tenkt seg på en liten tur til hovedstaden. For her har vi
for lengst mistet kontrollen!
Men jeg hører at politiet kaller dette for enkelttilfeller. Ja,
det blir kanskje litt enklere da? Og ganske virker det litt
mer uskyldig? Slik at folk overhodet ikke behøver verken
engste seg eller bry seg? Kanskje er det politidirektør
Killengreen eller justisminister Storberget som har gitt
ordre eller tilnærming om ”konstruktiv og inkluderende”
språkbruk?

Og hva disse koselige guttene med flotte biler gjør på
fritiden, og hva de sysler med mellom hvert enkelttilfelle,
det har vel neppe politiet den fulle oversikt over, eller hva?
Det er vel ikke helt ”norsk” ennå – å skyte vilt med skarpt
i folkemengder, midt i sentrum av Oslo? Men det ser
sannelig ut som dette også går seg til i berikelsens navn…
Vi får bare håpe disse karene trener en del, slik at de blir
treffsikre, og plasserer kula der den er ment å treffe. For
det er vanskeligere enn man tror å bli treffsikker med pistol.
For dette er et farlig våpen, og ikke ment for amatører!
Men det virker som det ikke er så farlig om tilfeldige skulle
bli truffet av ei kule. Når en har sagt A så må en også si
B. Og i berikelsen navn og på det multikulturelles alter må
en vel bare konstatere at vi begynner å bli ganske
maktesløse overfor tingenes tilstand i kongeriket?
Ettersom dette oppgjøret ikke var rettet mot etniske
nordmenn, så er vi så langt beroliget. Og så er det bare å
ta det med ro – til neste engangstilfelle.

Send muslimene ut!
Av: Bjarne Dahl, Høvik, 18.08.10
Det er delte meninger om vi skal stå i Afghanistan. Selv
mener jeg at landet og folket ikke er verdt livet til en eneste
norsk soldat. Likevel bør vi bli der. Trekker vi oss ut med
halen mellom beina vil de fanatiske morderbandene få blod
på tann. Vi bør i stedet forsterke innsatsen, og ikke pålegge
våre soldater meningsløse restriksjoner på krigføringen. I
vestlige medier skrikes det opp om sivile offer, uten å bry
seg med at fienden konsekvent opptrer i sivil, blander seg
med befolkningen, og benytter kvinner og barn som levende
skjold under kampene.
Det kan nevnes til ettertanke at 20.000 franske sivile,
allierte borgere, ble drept av britiske og amerikanske
bomber og granater under kampene i Normandie, og 15.000
samme sted i det halve året som gikk forut for invasjonen
i 1944. I alt ble over 70.000 sivile franske menn, kvinner
og barn drept av sine allierte, til tross for at frontene var
klare, fienden uniformert, og stort sett fulgte krigens lover.
Tallene for Italia er sammenlignbare. Det lar seg ikke gjøre
å føre krig uten sivile tap. Våre motstandere vet det, og
de tenker ”jo flere desto bedre”, fordi de vet at moralen
er vår akilleshæl, at våre medier og politiske ledere ikke
har ”guts” til å kjempe krigen til ende når de blir konfrontert
med konsekvensene.
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Muslimenes fanatisme og hat i hundrer av år er upåvirket
av vestlig sivilisasjon og kristen humanisme. Vi må stå
fast om vi skal overleve. Her er allerede for mange
svakhetstegn, løslatelsen av massemorderen fra Lockerbie,
til heltemottagelse i Libya, og Obamas knefall for
moskébygging på tomten etter World Trade Center er
dystre trekk i tiden. Det er på tide at Europa og USA
beskikker sitt hus, og sender samtlige infiltrerte muslimer
tilbake til sine hjemland. Det er trolig sant at ikke alle
muslimer er terrorister, men på den annen side er så godt
som alle terrorister muslimer, overalt på kloden, og
omfanget er allerede så stort, og alvoret så skremmende,
at det er rett å betrakte dem alle som potensielle terrorister.
De kan alle, hver og én, slå til på ordre fra en langskjegget
mullah i et fjernt utland, eller en heimeavlet utgave, eller
rett og slett etter inspirasjon fra sine angivelig hellige
skrifter. Vi har allerede opplevd så mye djevelskap fra
muslimske innvandrere at vi vet hva vi har i vente etter
hvert som de får forsterkninger. Vi har ikke lov til å spille
hasard med landets fremtid, med våre barns og barnebarns
liv og frihet. Ingen fremmede har rett til opphold i vårt
land. Send dem ut, og ”lat folket som brødre saman bu.”
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plenen. Nå blir vi frarådet slik lettsindighet, vi lever i det
nye Norge, det for alle du vet.
I den senere tid har jeg bedt, ofte og inderlig, men så langt
ikke blitt bønnhørt. Jeg har bedt om at politikerne,
mediemenneskene og innvandringsprofitørene selv måtte
få oppleve konsekvensene av sin innbitte faenskap, at de
selv, deres hustruer/samboere og døtre fikk oppleve
gjengvoldtekt, at de ble ranet til skinnet og som frynsegode

fikk oppleve nærkontakt med ”landsmennenes”
støvlesnuter og hæljern, men hittil har de og deres gått
klar: Bare Jaglands pode fikk en omgang som faren hans
skulle hatt, og senior reagerte som ventet av slike tann- og
kjønnsløse bastarder: Vend det andre kinnet til!
Ranerne har nok næringsvett. De passer seg for å bite de
hendene som legger landet åpent for dem. Da er det bedre
å gå løs på gamle og invalider.

Landsmøte i FMI
Folkebevegelsen Mot Innvandring holdt sitt landsmøte på
Beitostølen lørdag 21.8.10, og ble åpnet av formannen,
Bjørnar Røyset. Utsendinger fra fem fylker deltok.
Formannen ble valgt til møteleder og referent. Til å
undertegne referatet ble valgt formannen og Tor Holst.
Innkalling til landsmøtet ble sendt per e-post den 4.2.10
og i medlemsbladet ”Norge Er Vårt” den 15.6.10. En
påminnelse ble sendt per e-post 14.8.10. Møtelederen gikk
gjennom saklista som var blitt delt ut til deltakerne, og der
fremkom ingen merknader til denne eller innkallingen.
Møtet ble erklært for lovlig satt.
Møtelederen la deretter frem styrets årsberetning. På grunn
av avstanden var kontakten fra dag til dag blitt opprettholdt
over telefon, med bare ett ordinært styremøte. Kontakten
med medlemmene var blitt opprettholdt med hjemmesiden
www.fmi.as, e-postutsendelser, medlemsbladet ”Norge Er
Vårt” og med flygeblad og annet materiell som var blitt
utsendt for distribusjon av aktivistene. Kontakten med
FMIs kontaktpersoner var i tillegg blitt opprettholdt over
telefon når det har vært behov for det. Den omfattende
kartleggingen av de aktive medlemmer som ble påbegynt
for to år siden og gjennomført i fjor - for å knytte kontakter
innenfor fylkene - blir opprettholdt etter hvert som nye
aktivister melder seg inn i organisasjonen. I tillegg kommer
nesten daglige e-postsendinger til landets aviser, de politiske
parti, departementene, landets biskoper m.fl.
FMIs uttalelse vedr. asylsaken i Florø var blitt ført i pennen
av formann Bjørnar Røyset og innsendt til vedkommende
kommunestyre, politidistrikt, sogneråd og departement,
støttegruppe og media. Uttalelsen førte til spalteplass over
én helside i regionavisa Firda.
Trykking og utsending av flygeblad til aktivistene har vært
betydelig.

Årsberetningen ble tatt til etterretning og vedlagt
protokollen.
Deretter ble regnskapet gjennomgått. Det viste ingen store
endringer sammenlignet med foregående regnskapsår, men
hadde et lite underskudd. Møtelederen redegjorde for noen
detaljer, og regnskapet ble godkjent og styret meddelt
ansvarsfrihet.
Under punktet ”Diverse” ble det en lang og grundig
meningsutveksling om bl.a. bedre synliggjøring av FMIs
formål. Det er på det rene at å arrangere stand og
intensivere ytterlige distribusjon av løpesedler er
nødvendig. Eventuelt å gi ut et ekstra nummer av
medlemsbladet tjener høyst sannsynlig ikke formålet
tilstrekkelig på nåværende tidspunkt. For å oppnå økt
aktivitet må aktivistene innenfor hvert enkelt fylke
engasjere seg mer, og landsstyret ut i fra kapasitet må yte
hjelp til dette.
Ved valgene ble formann Bjørnar Røyset, Kristiansund
nestformann og pressetalsmann Jan Høeg, Larvik og
kasserer Bjørn Voldnes, Herøy enstemmig gjenvalgt. Tor
Holst, Sarpsborg ble innvalgt som vararepresentant. Geir
Leon Espeseth, Herøy ble gjenvalgt som revisor.
Landsmøtet uttrykte takk til landsstyret for praktisk og
administrativt arbeid gjennom året, uti fra de beskjedne
midler FMI disponerer. Møtelederen uttrykte også takk til
aktivistene som ufortrødent videre fortsetter sitt arbeid
med å Bevare Norge Norsk. Til slutt takket møtelederen
for oppmøtet.
Beitostølen, 21.8.10
Bjørnar Røyset
Formann

Tor Holst
varamedlem

- Salman Rushdie må selvsagt drepes. Muslimsk lov krever en slik straff. Enhver muslim må være villig til å drepe
forfatteren om han har anledning. Jeg støtter Khomeinys ordre fullt ut. Vi er en milliard muslimer mot en mann.
Syed Bokhari, pakistansk innvandrer, representant i Skedsmo herredsstyre for Ap, 16 år i Norge. Uttalelse gitt i Tvintervju og til diverse aviser februar 1989.
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mnd et brukbart utkomme, særlig når hun i tillegg får gleden
av å være det gode forsyn for trengende barn i den 3.
verden, som det for øvrig er så rent for mange av.
Det er sikkert lignende velstand for de barmhjertige
samaritaner hos oss. Her foreligger i dag en gladmelding
fra Norske Kvinners Sanitetsforening, som har gitt sin
såkalte Fredrikkepris til Shabana Rehman. Prisen beløper
seg til 100.000 kroner, med en skulptur på kjøpet. I dagene

før fastelavn sto blide eldre damer på post foran hvert
kjøpesenter med sine buketter bjørkeris à kr. 50,-, oppgitt
å skulle være grunnlaget for driften av foreningen. Det
må jo etter enkel hoderegning selges en del slike
kvistkvaster for å dekke prispengene, samt mottakelsen
for prisvinneren i Den gamle logen. Noe å tenke på neste
gang en representant for Røde Kors, Norsk Folkehjelp,
Redd Barna og hva de heter alle i jungelen av
hjelpeorganisasjoner banker på hos deg.

Noen aktuelle vers i Koranen
Av: Agnar Andersen, Tromsdalen, 08.08.10
Jeg har lagt merke til at mange som skriver om Islam på
nettet og i media, ikke er helt oppdatert om de aktuelle
vers i Koranen. Feil og motsigelser forekommer ofte. La
oss patrioter vise at vi er seriøse og oppdatert i betydningen
av de ord og uttrykk som står i Koranen
Troende og vantro
De som i Koranen defineres som troende - er alle som
bekjenner seg til Allah og hans sendebud. De som derimot
blir kalt for vantro, er alle de som i følge Koranen, er blitt
forledet til å tro på en bok - Bibelen for kristne og Thoraen
for jøder. Disse såkalte bokens folk, paktsfolk, skriftsfolk
(nevnt i Koranen), skal derfor ikke drepes uten videre.
De kan få lov til å dyrke sin tro i skjul og stillhet i sine
privat hus - selv området er under islamsk herredømme.
Men de skal på alle hold vise underdanighet ovenfor de
troende, være rettsløs og akseptere Islams overhøyhet uten
protester, være dhimmi og betale en ekstra høy skatt inntil
de må konvertere til Islam.
Kap. 9-29: Bekjemp dem som ikke tror på Allah og
Dommens dag, som ikke forbyr det Allah og hans sendebud
har erklært forbudt, og som ikke bekjenner Sannhets
religion, av skriftfolkene, til de punger ut med tributt i
ydmykhet.
Kap. 5-56: Dere som tror, slutt dere ikke til jøder og kristne!
De henger sammen, den som slutter seg til dem, blir en av
dem. Allah leder ikke de urettferdige

Avgudsdyrkere og de uten tro
For de som blir benevnt som avgudsdyrkere, Budda, Hindu
m.fl., og de som ikke har noen tro, ateister, humanetikere
mv., er det ingen nåde å få. De skal få valget mellom å
konvertere straks til Islam eller bli drept.
Kap. 98-5: De vantro blant Skriftfolkene, og
avgudsdyrkerne, skal være i helvetes ild, og der skal de
være og bli. Disse er de verste skapninger.
Kap. 9-5: Men, når de fredlyste måneder er til ende, så
drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem,
beleir dem, legg bakhold for dem overalt! Men hvis de
omvender seg og betaler det rituelle bidrag, så la dem
dra sin vei. Dette er det omtalte «Sverdets vers».
Når det gjelder å annektere eller erobre landområder fra
de vantro (kristne og jøder) så blir muslimene lett inspirert
av følgende koranvers:
Kap. 8-66: Hør Profet! Anspor de troende til kamp! Finnes
der tyve standhaftige blant dere, vil de vinne over to hundre!
Er der hundre blant dere, vil dere overvinne tusen av de
vantro! For de er et folk som intet forstår!
Den norske oversettelsen av Koranen v/Einar Berg, har, i
forhold til tre engelske oversettinger, mange
grammatikalske tvetydigheter samt forvrengninger av verb
og navnord - vanskelig å forstå for folk flest.

Trygghet for eldre
Av: Bjarne Dahl, Høvik, 20.08.10
Amund Garfors etterlyser betimelig nok trygghet for oss
gamle. Ja var her bare vilje til å gjøre noe. Eldre og uføre
blir tydeligvis blinket ut, som vergeløse offer.
Jeg tilbringer min livsaften, som det lett poetisk kalles, i et
seniorsentrum i Bærum, og forrige helg var her tilløp til
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oppstandelse: To av mine gjenboere, begge i nittiårene og
sterkt bevegelseshemmet, ble ranet i sine boliger. Den ene,
i sine unge dager en kjempe, i dag avhengig av rullator for
fremdriften, ble hjemsøkt av to, som han sa det, av ” våre
nye landsmenn”, og ranet for lommebok med 4.000 i
kontanter, og fikk leiligheten endevendt i jakt på omsettelige
gjenstander. Vi bor alle på bakkeplan, og når sommerværet
slår til er det fristende å åpne døra ut til terrassen og
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okkupasjonen av Spania og Portugal. De hjalp det
muslimske herrefolket til å undertvinge befolkningen i
hærtatte områder, og opparbeidet et ustyrlig hat ettersom
hundreårene gikk. Da inntrengerne tilslutt var blitt
nedkjempet, ble jødene rammet av folkets hevn: i tusenvis
ble de levende brent, titusener ble drevet i landflyktighet,
og århundrer gikk før de ble gitt ny adgang til spansk jord.

Jeg har ingen innflytelse på andre lands politikk, og minst
av alt på mitt eget lands veivalg, men jeg tror tyske jøder
bør innrømme sine tyske landsmenn samme rett til å
forsvare sitt land og sitt folk som jødene har til å verge sitt
land. Vi er i samme båt, fienden er den samme, og vår
skjebne likeså om vi ikke står sammen.

«Hva skal vi gjøre?»
Av: Bjarne Dahl, Høvik, 28.08.10
Det er «Der Spiegel» som spør, og tidsskriftet innbyr leserne
til debatt over en oppsiktsvekkende frittalende bok som
nettopp er kommet ut i Tyskland. Bokens tittel i uautorisert
oversettelse lyder:
”TYSKLAND AVSKAFFER SEG SELV. SLIK SETTER
VI VÅR FREMTID PÅ SPILL”, og forfatteren er ikke
overraskende tidligere finanssenator i Berlin og nå medlem
av styret i Tysklands nasjonalbank, Thilo Sarrazin.
Forfatteren har vært et fremtredende medlem av SPD –
det sosialdemokratiske partiet, og det er betegnende at
fremst i rekken av angriperne finner vi forfatterens
partifelle og hovedstadens regjerende borgermester, Klaus
Wowereit, bekjennende homoseksuell, og således høyt
hevet over omsorgen for kommende generasjoner tyskere.
Sarrazin har angrepet tysk og europeisk innvandringspolitikk ved en rekke anledninger, klassisk er hans
formulering om ”mennesker som lever av staten men
likevel kontant avviser den, som ikke tillater at barna får
utdannelse, og som vil erobre Tyskland slik kosovarene
erobret Kosovo.” ”Der Spiegel” trykker i sitt nummer 34.
et utdrag over 5 sider, illustrert med fotos fra det
multikulturelle Tyskland, og innbyr som sagt leserne til å si
sin hjertens mening. Tenk om norske medier gjorde det
samme?
Utdraget innleder med at det er ethvert samfunns soleklare
rett, selv å bestemme hvem det vil la slå seg ned i landet,
og hvert land har rett til i den forbindelse å legge vekt på å
bevare egen kultur og levesett. Verken FN eller andre
angivelig overnasjonale organer kan pålegge europeiske
land å ta over ansvaret for befolkningen i andre land. Vi
har også rett til å bedømme evne og vilje til å tilpasse seg
hos dem som krever opphold hos oss, og der disse

egenskapene mangler, er vi i vår fulle rett til å nekte adgang.
Det er livsviktig at Europa bevarer sin kulturelle identitet
og egenart, et Fedrelandenes Europa, sekulært,
demokratisk, og med respekt for menneskerettene. Jeg
ønsker ikke, skriver forfatteren, at mine barnebarn og deres
barnebarn skal vokse opp i et land som er langt på vei
muslimsk, der det mange steder tales tyrkisk eller arabisk
(Tyskland har stort sett vært spart for pakistanere), der
kvinnene bærer burka eller hijab, og døgnrytmen
bestemmes av skrikene fra minaretene.
Sarrazin krever at Europas geografiske og kulturelle grense
skal trekkes ved Bosporus. Han påpeker at
”arbeidsinnvandringen” har vært ”et gigantisk feiltrinn” ,
og at innvandrerne fra Midtøsten og Nordafrika har påført
Europa uhyre sosiale og også økonomiske kostnader. Han
belegger sitt mishag med relevant statistikk, og river seg i
håret over de skyhøye overføringer fra tyske skattebetalere
til millioner av mennesker i arbeidsfør alder, som lever av
stønader, stønader som langt overstiger det tyske
arbeidstakere må nøye seg med, og som ligger milevidt
over det de med sin manglende arbeidsevne og motivasjon
kunne oppnådd i sine egentlige hjemland, selv om de der
kunne fått arbeid. For øvrig er der ingen sosiale
støtteordninger i noen av de landene vi her taler om. Det
er det heller ikke i USA, Canada, Australia – i USA får
ikke en innvandrer fem flate ører før etter fem år, og da
med beskjedne beløp og i begrenset tidsrom. Så har de da
også langt på vei sluppet muslimsk invasjon i landet.
Europeerne er alene om å rulle ut røde løpere, og premiere
inntrengerne fra vuggen til graven.
Det vil føre for langt å gjengi alle de relevante opplysningene forfatteren gir, men jeg anbefaler artikkelen til
alle som husker noe av skoletysken. Selv har jeg allerede
bestilt boken, smakebitene ga mersmak.

God økonomi i godhetsindustrien
Av: Bjarne Dahl, Høvik, 25.02.10
Det er rikelig med kontanter blant menneskevennene i de
veldedige organisasjonene. Vår venner i Den danske

forening kan i sitt nyhetsbrev glede oss med at lederen for
Redd Barna i Danmark har en månedslønn på 80.000
kroner, - danske forstås. Jeg kjenner ikke damens
utdannelse og kvalifikasjoner, men uansett er 80.000 kr/
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Matjord, masseinnvandring og overbefolkning
Av: Bjørnar Røyset, Kristiansund, 10.09.10
I følge avisa Nationen (22/6-10) blir det mindre og mindre
matjord her i landet. I staden for å hindre nedbygginga av
dyrka mark, blir stadig meir lagt under asfalt og betong.
Dette er stikk i strid med Regjeringa sitt mål som er å
halvere nedbygginga innan 2010. I 2009 forsvann over
8300 mål dyrka jord. Dette tilsvarer eit areal på meir enn
1100 fotballbanar og er ein auke på meir enn 5 prosent frå
året før. Skal Regjeringa nå målet den har sett seg må
nedbygginga av matjord ned i 5700 mål per år. Dette er
likevel for mykje, då berre 3 prosent av arealet i landet er
dyrka eller dyrkbar jord.
Dette bringer oss over på eit anna tema, men må likevel
sjåast i samanheng med reduksjonen av dyrka- og dyrkbar
jord, nemlig masseinnvandringa og overbefolkninga, den
største miljøtrussel verda står over for.
I dag består verdas befolkning av 6,8 milliardar menneske.
Innan år 2050 viser prognosene at befolkninga vil auke til
9 milliardar. Det seier seg sjølv at å brødfø so mange
menneske er umogeleg. Belastninga på naturen sine
resursar og økologiske bereevne er allereide for stor.
Norge opplever i dag ei formidabel masseinnvandring. Ein
politisk styrt framandinvasjon som er Grunnlovs- og
menneskerettsstridig og som strir mot folkefleirtalet sitt
syn - eit landssvik utan sidestykke i historisk samanheng.

Menneska som imigrerer til vårt land, kjem mange i frå
Midtausten, Asia og Afrika, i frå land der kvinnene - i
følge Sameinte nasjonars (SN) demografiske kontor føder i gjennomsnitt mellom 4 og 7 born. Tidlegare har
Statistisk Sentralbyrå (SSB) oppgitt at norske kvinner føder
i gjennomsnitt mellom 1,7 og 1,8 born, men det var før
SSB omdefinerte omgrepet ”Innvandrarbefolkninga”. For
å oppretthalde folketalet treng kvar kvinne å føde 2,1 born.
I dag er fødselsoverskuddet aukande. Dette fordi
innvandrarkvinner føder fleire born enn etniske norske.
Framandkulturelle born født i Norge av norskfødte
framandkulturelle foreldre, går i tillegg inn i statistikken
som nordmenn (landbakgrunn).
At menneske i frå u-land vil immigrerer til rike land som
Norge er skjøneleg, men vi kan ikkje ta ansvaret for
befolkningseksplosjonen i den 3. verda. Overbefolkning
skaper mangel på resursar, og mat ér, og vil bli den største
mangelvara i framtida. Då Norge produserer berre
halvparten av maten vi et, er landet i økologisk forstand
overbefolka. Resten må importerast. Importert mat er det
som ein gjerne kallar langreist mat, og import forureinar.
Når vi i tillegg har ei formidabel masseinnvandring frå land
med høge fødselsrater, samstundes som matjorda i Norge
forsvinn, må stadig meir mat førast inn frå utlandet.
Masseinnvandringa til landet må stoggast. Ikkje berre av
kulturelle, etniske og nasjonale grunnar, men også av
økologiske.

Jøder og kristne i samme båt
Av: Bjarne Dahl, Høvik, 07.09.10
Jeg er en svoren tilhenger av staten Israel, og en stor
beundrer av jødefolkets mangslungne historie.
Men enkelte ganger har jeg problemer med å følge deres
tankebaner. På bakgrunn av historien er det forståelig at
jøder i og utenfor Tyskland er váre for nasjonalistiske
ytringer i landet, og har lett for å rope ulv når tyske
enkeltmennesker eller grupper ytrer ønsker om etter hvert
og i større grad bli herrer i eget hus. Men talsmenn for
tyske jøder har tiltatt seg om ikke vetorett over tysk
innenrikspolitikk så i alle fall rett til å skrike sine protester,
og mane frem fortidens spøkelser i tide og etter manges
mening utide. Det vekker blandede følelser blant
flertallsbefolkningen.
Som nå senest ved utgivelsen av Thilo Sarrazins nye bok
om en mulig avskaffelse av tyskernes eldgamle fedreland.
Forfatteren, som med sin utdannelse og sin karriere knapt
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kan avfeies som politisk og samfunnsøkonomisk lettvekter,
hevder med tyngde at invasjonen av millioner
muhammedanere truer det tyske samfunnet og det øvrige
Europa, og at fortsatt innvandring vil bli vår undergang.
Saken er dødsens alvorlig, og debatten raser i mediene og
ute blant folket. Det forekommer naturlig at jødene om
noen folkegruppe skulle velge vår side i denne striden,
siden de så klart er blinket ut som slaktoffer i
muhammedanernes oppskriftshefte på en ny verdensorden,
og allerede er daglig offer for muhammedanernes hat og
drapslyst. Allikevel, eller kanskje nettopp derfor, går Det
jødiske Sentralrådet i Tyskland ut med kritikk og krav om
sanksjoner mot den som vil verge dem og oss mot islam
og dens blodtørstige disipler. Er det et forsøk på
”appeasement”, en politikk som heldigvis ikke praktiseres
av lederne i jødenes hjemland.
Det bringer likevel i erindring jødenes situasjon under
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Internett
Den nye internettsiden til FMI ble lansert 11. september.
Etter en del fram og tilbake med å finne villig ekspertise
på området, fikk vi hjelp av et firma på Østlandet. I
skrivende stund har den nye internettsiden virket i noen
måneder, forhåpentligvis til glede for medlemmer og
sympatisører, og til forargelse for svikerne.

Med dette vil jeg takke alle som på en eller annen måte
siste året har bidratt med å ”Bevare Norge Norsk”. Og
med ønsker om en God Jul og et Godt Nyttår når den tid
kommer.
Bjørnar Røyset, formann, 21.09.10

Litt statistikk fra Oslo-skolene
Av: Erik Gjems-Onstad, Hvalstad. 3. september 2010.
Oslo kommune utgir hvert år en statistisk årbok. Den siste
er årboken for 2009. Her viser statistikken at 11 975
minoritetsspråklige elever, som utgjør 23,3 % av samtlige
elever i Oslo, fikk særskilt norskopplæring, og det var 4
285 elever eller 8,3 %; som fikk særskilt
morsmålsundervisning, altså til sammen 16 260 elever, som
hadde fremmede språk utenom svensk og dansk som
morsmål. Det er i statistikken nevnt 14 forskjellige språk
med 1 748 urdu, 810 somalisk, 562 arabisk, 335 tamil, 324
tyrkisk, 101 vietnamesisk, 94 punjabi, 89 kurdisk, 61 albansk,
48 berbersk, 39 polsk, 17 russisk, 16 farsi, 8 spansk og 34
som får opplæring i andre språk.
Av samtlige elever ved de kommunale grunnskolene i Oslo
var det 39,4 % som omtales som fremmedspråklige, d.v.s.
at de har et annet språk enn norsk som morsmål, men av
tallene foran fremgår at cirka 5 prosent av de fremmedspråklige snakker såpass godt norsk at de ikke behøver
særskilt undervisning. En annen konklusjon er at det er
betydelige ressurser som settes inn for å hjelpe innvandrernes barn til rette i Norge.
I den eldste årboken jeg har, fra 2001, var andelen av
fremmedspråklige 15 110, men allikevel bare 31,4 %. Det
at prosentandelen av fremmedspråklige øker, viser både
at den språkmessige integreringen ikke går fremover, og
at den ikke-norske andelen av befolkningen øker.
Ser man på de enkelte skolene, virker situasjonen enda

mer bekymringsfull: På Mortensrud skole er 367 d.v.s.
97,1 % av elevene minoritetsspråklige, ved Tøyen 259 eller
96,6 %, Hersleb 275 eller 94,2 %, Rommen 257 eller 93,2
%, o.s.v. nedover med i alt 49 skoler med over 50 %
fremmedspråklige elever. Det er bare én av de kommunale
grunnskolene i Oslo, nemlig Maridalen, som ikke har noen
fremmedspråklige elever.
Denne statistikken viser bare andelen elever, som
behersker norsk så dårlig at de må ha særskilt undervisning.
Man må regne med at det også er mange barn av
innvandrere, og ikke minst tredje generasjon, som
behersker norsk så godt at de ikke trenger særskilt
språkundervisning. Man må derfor regne med at det neppe
vil ta mange år før flertallet av innbyggerne i Norges
hovedstad, Oslo ikke vil være nordmenn, men en befolkning
av mange ulike raser, folkeslag og nasjonaliteter. Er det
en utvikling man ønsker, eller bør vi gjøre noe for å stoppe
den.
Det er i tilfelle mange muligheter, alt fra å sette strengere
grenser for innvandring og oppholdstillatelse i Norge,
mindre økonomisk støtte og krav om arbeidsinnsats for
opphold og støtte, strengere regler om familiegjenforening
og henting av ektefelle fra hjemlandet, krav om hjemreise,
når dette kan skje risikofritt, økonomisk støtte til hjemreise
og reetablering i hjemlandet.
Alle kan gjøre noe - alt fra å snakke om konsekvensene
av innvandringen, skrive i pressen, ringe eller skrive til
politikere, spesielt de du har stemt på. Lykke til!

Rasisme
Av: Halvor Christensen, Hisøy
Hva er egentlig rasisme? Jo, hatet og misunnelsen mot
andre av annen etnisk natur, gjerne parret med gamle,
historiske hendelser som fastholdes i stedet for å tilgis og
glemmes. Få tenker over at det var folkenes ledere som
alltid satte folkene opp mot hverandre. Vanlige mennesker

er ikke slik, uansett hvor og hvordan de lever og er. Vi
som elsker en ren rase er ikke andres fiender, tvert imot,
vi ønsker helst at alle folkeslag på Jorden var renrasede,
for det var slik Gud skapte oss alle fra begynnelsen av.
Se bare på naturen der alle raser er rene fordi menneskene
med sin umoral og tankeløshet ikke har hatt mulighet til å
blande seg inn i gener og arv.
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innvandringen i alle dens former har tappet samfunnet for
uhyre summer, og den samfunnsmessige belastningen har
vært og er umåtelig. Får innvandringen fortsette, Gud
forbyde, blir landet omformet i inntrengernes bilde, etter
mønster fra deres hjemland. Himmelen bevare oss alle,
unntatt de ansvarlige. La dem stekes i eget fett.
Til disse siste hører også mediene. Redaktørene som har
stengt sine aviser for innvandringskritiske argumenter, og
mobbet nasjonalsinnede norske kvinner og menn som
grums, nazister, rasister enda de vet så inderlig vel hva
som er vårt anliggende, og journalistene, som til evig skam
for profesjonen godtar fagforbundets ordre om ikke å
nevne drapsmenns, voldtektsforbryteres og narkohaiers
nasjonale tilhørighet, og som i stedet kamuflerer dem bak
tiltusket nasjonalitet eller tilfeldig lokalt tilvist adresse.
Anders Lange krevde etter frigjøringen 1945 sanksjoner
mot Aftenposten, som mer enn andre aviser hadde
bearbeidet folkemeningen til fordel for inntrengerne, og

krevd tilpasning til en ny tid og nye herrer i landet – noe
lignende må komme når nordmenn igjen blir herrer i eget
hus.
Redaktøren av dette beskjedne bladet får nå avløsning.
Yngre krefter overtar, og styrket av en bedre økonomi
kan vi regne med et bedre blad i fremtiden. Samtidig skjer
ting ute i Europa – i Tyskland, Nederland, Danmark, folket
setter seg til motverge mot islamisering og fremmedvelde.
Kanskje er det ikke for sent? Uansett, vi som har stått
bak ”Norge er vårt” er glade for at vi har fått være med i
kampen. Min takk går til støttespillerne, Gunnar Øi og Egil
Karlsen i den første redaksjonskomiteen, til Torfinn
Hellandsvik for støtte og innspill, men først og fremst til
Bjørn og Ingmar som på hjemmebane har gjort det mulig
for oss å bli hørt i den kakofonien av og for inntrengerne
og deres støttespillere.
Bjarne Dahl

Formannen har ordet
FMIs landsmøte ble avviklet på Beitostølen, Bergo hotell
lørdag 21. august. Det var et godt landsmøte, men det
hadde vært ønskelig med flere utsendinger. Likevel, de
som var til stede fikk en fin opplevelse denne solfylte helga
i august, nord i Valdres kommune. Møtet ble avsluttet etter
tradisjonen tro med middag på hotellet for de frammøtte.
Maten var som vanlig upåklagelig, og med god drikke ble
stemningen etter hvert lystig.
Aktivisme
De siste to årene er det blitt brukt en del tid på å kartlegge
nye og gamle aktivister innenfor hvert fylke. De som
fortsatt ønsker et aktivt medlemskap blir satt i kontakt
med likesinnede så sant det er praktisk mulig. Dette er et
arbeid som fortsetter kontinuerlig etter hvert som nye
medlemmer melder seg inn. Likevel, selv om et medlem i
utgangspunktet gir uttrykk for å bidra som aktivist, viser
det seg altfor ofte at det er langt fra prat til aktiv handling.
Mange tror at tre/fire personer i landsstyret skal kunne
makte å sette FMI på kartet igjen i samme grad som de
første årene. Og noen har fortsatt vrangforestillingen om
at det kun var Arne Myrdal som dro lasset. Det er selvsagt
ikke tilfelle. Den gang var det aktive medlemmer i stort
sett alle fylkene, og som i tillegg til å distribuere flygeblad,
arrangerte stands og møter. Mange gjorde en stor innsats.
FMI har fremdeles mange gode nordmenn som er aktive
med å distribuere opplysningsmateriell. Vi trenger likevel
flere. Og vi må ha en opptrapping av aktiviteten på lokalt
plan. Det innebærer at aktivistene gjør FMIs formål
synligere utover kun distribusjon av flygeblad i postkasser.
Per i dag har Stopp Islamiseringen Av Norge (SIAN) gjort
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en god jobb med aktiv motstand mot islamiseringen av
landet, ved bl.a. flere arrangerte stands siste årene. All
honnør til SIAN!
I Sverige er noen organisasjoner aktive nesten daglig.
Aktiviteten strekker seg fra flygeblad-utdeling, oppsetting
av plakater og klistremerker, arrangering av stands, og
opphenging av banner over trafikkerte veier, med sine
respektive internettadresser på. En politisk stand kan
gjennomføres uten den helt store planleggingen. Det er
nok at to/tre personer stiller seg opp i en gågate i en by
eller et tettsted og deler ut flygeblad til forbipasserende.
Man kan raskt forflytte seg slik at man ikke står for lenge
på samme sted. Til dette trengs det heller ikke polititillatelse.
FMIs rolle i media
Jeg får ofte stilt spørsmålet: ”Hvorfor er ikke FMI
synligere i media?”. Til det bruker jeg å svare: ”Spørsmålet
bør stilles til redaktørene og journalistene. Det er de som
bestemmer hvem som skal få sine artikler på trykk i avisene,
og om hva. Likeså er det redaktørene i radio og TV som
bevisst nekter FMI å komme til orde i debattprogram og
med uttalelser i forbindelse med aktuelle hendelser og
praktiske rutiner vedrørende forvaltningen av
utlendingspolitikken.”
Det har siden Arne Myrdal ble dømt for forbrytelser han
ikke hadde begått, vært en bevisst knebling av FMI i alle
sammenhenger. Dette er ene og alene frykten som norske
myndigheter har for FMI, da vi blir sett på som en reell
trussel til den etablerte innvandringspolitikk. Vi blir sett på
som fór seriøse til at media vil slippe oss til orde i den grad
vi burde. Her finnes likevel noen hederlige unntak.
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Tanker på fallrepet
Det har vært år med motbakke, samtidig som landet vårt har gått unnabakke.
Infiltrasjonen har skjedd kontinuerlig, og slik den 3. verden nå en gang arter
seg, kan vi når som helst vente en regelrett invasjon. Jordskjelv, tsunamier,
oversvømmelser og tørke på toppen av all menneskeskapt elendighet kan sende
nye titalls millioner innover det arme voldtatte Europa, og våre PR-kåte politikere
og innvandringsindustrien kommer nok til å sørge for at vårt land får sin del av
elendigheten.
Det er begripelig at overlevelsesinstinktet tvinger nødstedte mennesker på
vandring til nye og grønnere gressganger. De som har opplevd megabyene, og
enda verre landsbygda i Afrika, Asia og Latin-Amerika, forstår at for beboerne
der må Europa, USA, Canada, Australia være det nærmeste de, uansett tro,
kommer Himmelen. Men vi i Folkebevegelsen mot innvandring har sett
det som vår oppgave å gjøre det klart at vi ikke kan endre livssituasjonen for
mer enn et mikroskopisk antall av verdens nødlidende ved å slippe dem inn i
Norge. Vi vil rett og slett ikke ha dem her. Om vi følger kravet fra en navngjeten
kommunist og tar inn én million, vil det ikke svare til mer enn én prosent av den
årlige tilveksten i den 3. verden.
Det er for lengst slått ettertrykkelig fast at planeten vår allerede er overbelastet,
at her ikke er matjord og drikkevann nok, at helsestellet mangler, arbeidsplasser
likeså, at menneskene i storbyen bokstavelig talt drukner i sin egen dritt. Likevel
fortsetter de å yngle som rotter, med 100 millioner nye individer år for år, og
våre antatt ansvarlige ledere jamrer seg over barnedødeligheten, og drar jorden
rundt med vaksiner og medisiner, i stedet for P-piller og kondomer. Uansett
nøden er det ikke Norges ansvar. Vi vil ikke hjelpe disse menneskene på
bekostning av vårt eksistensgrunnlag, vårt og våre barns. Norge er vårt hjem,
vi vil ikke ha det ødelagt for all fremtid av mennesker som overalt der de
kommer fra har demonstrert at de bare kan skape elendighet, aldri trivsel, aldri
utkomme. Vi krever en stans i innvandringen, og retur av de som ikke hører
hjemme i Norge. Det er ingen menneskerett å få bo her, og ingen fremmede
har krav på én krone av norske skattepenger. De som ønsker å bidra til de
fremmede, hjemme hos dem i form av u-hjelp eller her hos oss i form av et
bredt sortiment av stønader, får behage å finansiere det av egen inntekt.
Politikerne er de hovedskyldige. Ingen ting av det Quisling, Hagelin, Schanke
m.fl. ble skutt for etter krigen hadde, reelt eller potensielt, slike skjebnesvangre
følger for landet vårt som det den lange og ynkelige rekken av svikere har
skapt for kommende generasjoner nordmenn. Om nordmenn får skrive
Norgeshistorien etter våre dager, vil de reise nidstang mot gårsdagens og dagens
politisk ansvarlige.
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Innvandringsindustriens mangfoldighet er et annet skammens kapitel. Den har
systematisk suget ut land og folk, oljeinntektene kan ikke skjule det faktum at
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