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Artikkelen under er et tilsvar Norvald Aasen skrev etter at Agderposten 11. april i år fremstilte FMI og Arne Myrdal svært løgnaktig og demoniserende. Tilsvaret ble nektet publisering av debattredaksjonen, ved Turid Norberg:
«Vi har mottatt ditt innlegg, som vi her sender i retur, da det inneholdt mange sterke personangrep. Om du ønsker
å snakke med noen i redaksjonen om denne avgjørelsen, vennligst ta kontakt med redaktør Oddvar Paulsen.»
I skrivende stund er vedtaket blitt klaget inn til Pressens faglige utvalg. Redaksjonen

Den 11. april 2014 har Agderposten
en lengre reportasje om FMI og Arne
Myrdal. Ikke uventet blir den tids
ordfører Ivar Bollmann Pedersen
fremstilt som en helt. «Det kostet å
mene noe, vi fikk slutt på dritten»,
siterer avisen. Hvem det kostet mest
å ha frie meninger var nok de som var
fritt vilt for politikere, media og myndighetenes voldsgjenger for å nevne
noen. Og hva som er «dritten» vil
nok vise seg i fremtiden også for
disse som enda ikke har fått opp rullegardinene. Innvandringssaken skulle bare ha én mening i Norge, slik det
er i andre diktatur! Når folks ærlige
meninger blir dritt for politikerne da
er det først og fremst demokratiet som
er taperen.
I reportasjen blir vi fortalt røverhistorier som at FMI skjøt utenfor huset til
ordføreren og truet med å drepe ham.
Undertegnede har vært medlem i FMI
fra første dag, og har vært deltaker
forts. side 6 ...

Jan Høeg holder appell på FMI-stand i Arendal 1994.

er det eneste bladet i Norge i dag
som er konsekvent kritisk til masseinnvandringen.

Foto: Norvald Aasen

Utgitt av Folkebevegelsen Mot Innvandring som ble stiftet i Haugesund 4. oktober 1987.
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er utgitt av Folkebevegelsen Mot Innvandring

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

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

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

Kontaktinfo sentralt

Postadresse: FMI, Postboks 70,
6501 KRISTIANSUND N.

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

E-post: fmi@fmi.no

Kriminelt næringsliv?

Den store gladnyheten i media onsdag 17. september 2014 var at regjeringen
med statsminister Erna Solberg i spissen står frem og forteller at de skal bevilge
25 millioner til bekjempelse av kriminaliteten i næringslivet. Statsministeren
hadde trommet sammen LO-topp Gerd Kristiansen, NHO, skattedirektører,
Riksadvokaten og en rekke andre myndighetstopper til et møte om arbeidslivskriminalitet – og det i en representasjonsbolig som nettopp var renovert av en albaner med falsk identitet. Også Støre har fortalt at nå skal svart arbeid slås ned på.

Årsaken til den store innsatsen er at staten får færre skatteinntekter. Hadde kriminaliteten bare gått utover folk flest, hadde det vel ikke blitt noen aksjon. Den ressurskrevende innsatsen medfører for eksempel at politiet henlegger flere tyveri- og
voldssaker av kapasitetshensyn. Det er også ganske rørende å lese om politikernes omsorg for ulovlige innvandrere som blir utnyttet.

Men ikke med et ord blir det sagt noe om hvorfor vi har fått et kriminelt næringsliv. Men det er jo det som er viktig og interessant – hvis man skal kunne gjøre
noe med årsakene til at også næringslivet nå er gjennomsyret av ulovligheter.
Det sier kanskje litt om standarden på våre politikere og andre statlige arbeidslivstopper at de er overrasket over kriminaliteten i næringslivet. Men disse tilstandene er en logisk, forventet og naturlig følge av innvandringen til landet, en
innvandring politikerne og media i årevis har gjort sitt ytterste for å støtte og promotere – selv om de flere ganger er blitt gjort oppmerksom på konsekvensene.
Når regnskapet en gang skal gjøres opp, burde vel disse og mange andre stilles
til ansvar for de skadende de har påført landet, jfr. www.riksrett.no.

Det får jo et komisk skjær over seg at de som er årsaken til elendigheten, skal
fremstå som redningsmenn for vårt lille land.

Hjemmeside: www.fmi.no

Bankgiro: 0530.40.68169

Oddbjørn Jonstad
Oppegård, 18.9.14

Org.nr.: 994 552 554
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Lokale kontaktpersoner

Nordland: Amund Garfors, tlf. 906 19 206

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

Vestfold, Buskerud og Telemark:
Jan Høeg (nestform. og pressetalsm.),
tlf. 33 11 44 95

Østfold: Tor Holst (styremedl.),
tlf. 901 02 910

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

FMI har ingen ansatt, 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.

Norge Er Vårt
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Ønsker du å testamentere
formue til FMI?

Ønsker du å gi bort formue til FMI på dødsleiet eller
etter din død, må dette gjøres i testaments form for å
være 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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Leder...

Norske politikere har virkelig greid å skape et «nytt Norge».
Veksten i innvandrerbefolkningen øker, og destabilisering av
vårt tradisjonelt fredelige og demokratiske samfunn er i
emning, særlig i byene. Grov kriminalitet utført av fremmede
er blitt daglig kost i fedrelandet. I skrivende stund har jeg nettopp lest i Frieord.no om ei 18-år gammel jente i Sarpsborg
som ble kidnappet på åpen gate av utlendinger i bil, og
senere kastet av i fart slik at hun måtte på legevakta. Skrålet
om rasisme har latt vente på seg, hvite mennesker blir jo ikke
utsatt for den slags, kan skjønne. Den tiden da man kunne ferdes fritt uten å bli ranet eller angrepet og utsatt for grov vold,
er definitivt forbi.

I sommer tok utviklingen en ikke uventet vending da PST og
Regjeringen gikk offentlig ut og advarte nordmenn mot et
mulig kommende terrorangrep. Hvem og hva som truet nordmenn og rikets sikkerhet kom ikke klart nok frem. Senere ble
det antydet at islamister med tilknytning Islamsk Stat (IS) var
på vei til Norge for å utføre terrorhandlinger i form av henrettelser av tilfeldige norske familier.

Gjennom årenes løp har innvandrerbefolkningen vokst, og
helt uoffisielt er det i Norge i dag antagelig over én million
fremmede med etterkommere – inkl. vestlige, fordelt på nesten 220 forskjellige nasjonaliteter. Dette har også ført til at
trolig over 200000 muhammedanere har kloret seg fast i vårt
land, som igjen har ført til at deres ekstreme ideologi for alvor
har slått rot.

Sjef for etterretningstjenesten, Generalløytnant Kjell
Grandhagen, forteller at over 60 muhammedanere med norsk
statsborgerskap har reist til Syria og Irak og vervet seg for IS.
Mange av disse har mottatt NAV-ytelser mens de planla reisen, samtidig som de kommuniserte med noen av verdens far-

ligste terrorister. Når en først har kommet seg innenfor dette
nettverket er det vanskelig å komme seg ut av det, men det er
antatt at rundt 20 IS-soldater er kommet tilbake til Norge med
hjelp fra den norske stat og noen mottar nå «arbeidsledighetstrygd» fra NAV. Nordmenn betaler altså skatt som går til
trygdeutbetalinger til terrorister!

Islamsk terrorisme øker i Europa, i følge Petter Nesser, som
er terrorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Nesser sier
det er blitt utført 51 islamske terrorangrep i Europa siden
2008. Som bl.a. drapet på den britiske soldaten Lee Rigby,
som i mai ifjor ble halshugget på åpen gate i London av to
nigerianere med britisk statsborgerskap. Samme måned ble en
fransk soldat angrepet på en stasjon i Paris. Og sist nå i mai i
år ble fire mennesker drept mens de var på besøk i et museum
i Brussel. Gjerningsmannen, en 29 år gammel muhammedaner bosatt i Frankrike, som hadde kjempet med andre muhammedanere i Syria.

Det krever ikke stor fantasi for å forutse fremtidens Norge.
Utviklingen har vi sett gjennom flere år. Ran av tilfeldige på
åpen gate og organiserte bander som rundstjeler butikker i
løpet av kort tid, for så å forlate landet. Umotivert vold mot
tilfeldige nordmenn, på gata og i private hjem. Trakassering
av norske skoleelever med lærere som tilskuere. Drap av tilfeldige på busser og trikker. Vårt tidligere så trygge, homogene og harmoniske samfunn vil trolig oppleve en eskalering av
etniske konflikter i fremtiden. Med flere titalls muhammedanske IS-soldater som har returnert til Norge og tusenvis av
sympatisører som tramper i takt,
plassert strategisk rundt omkring i
vårt land, vil jeg tro vi går en mørk
tid i møte.
Bjørnar Røyset
Formann
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En ufin og arrogant byrådsleder
Oslo hadde nettopp besøk av lederen for
Sverigedemokratene Jimmie Åkesson. Dessverre ble
han møtt utenfor Norges Storting på omtrent samme
måte som Arne Myrdal i sin tid ble møtt av disse
demonstrantene og som enda ikke har forstått sitt eget
beste. Ja, der de ødelegger et møte med en svensk politiker som er kommet til Norge for å advare mot de tilstandene som nå råder i hans eget hjemland.

Men det mest tragiske er når en byrådsleder som Stian
Berger Røsland i Oslo, som skal være en såkalt høyremann, går ned på samme nivå som det ytterste venstre i
sin holdning overfor lederen av et lovlig politisk parti.
Han har frekkhetens nådegave og antyder at Åkesson
burde straks reise hjem dit han kom fra! Ja da er all
anstendighet kastet over bord. Men hva annet enn denne
plattheten kan man forvente av denne byrådslederen
som også uttalte følgende i sin tale til World Islamic
Mission moské i Åkebergveien på Grønland i Oslo fredag den 25.7.14:
«Vi må slutte å forvente at borgerne i Oslo og Norge, og
som har muslimsk bakgrunn, tar avstand fra terror og
fundamentalisme», sitat slutt.

men, som med alle sine fangarmer i alle deler av det
norske samfunnsliv – og nå også dypt inn i den borgerlige leir, driver sin hets mot og intimidering av alle som
våger å sette seg opp mot de.

Det er vel bare å konstatere at Høyre er gått sammen
med venstresiden i de fleste saker og samtidig fastslått
det faktum at norske velgere i realiteten nesten ikke har
valgmuligheter, fordi de politiske parti er blitt helt like.

Hvert fjerde år er det stortingsvalg. Da strever politikerne med å finne på saker man kan være «uenige» om. De
viktige sakene for landet, ties ihjel. Høyre vant siste
valg ved å tie om det meste, noe som kan skremme vannet av mange. Det hele resulterer i et spill for galleriet.
Hele Høyres regjeringsliste består stort sett av personer
med lite talent, og ikke minst slike som denne ufyselige
byrådsleder Stian Berger Røsland, som er satt til å styre
hovedstaden som snart ikke er til å kjenne igjen.
Dessverre har vel Røsland ikke mange valg, han er vel
programforpliktet til å si det han sier om Åkesson. Fordi
han skal lose multikultur-prosjektet i havn, helt til det
hele er over, dessverre!

Ja, det er veldig trist at stadig større deler av den borgerlige leiren underlegger seg radikal venstreideologi,
enten for å kjøpe seg fred med den politiske mobben
eller frihet fra ubehageligheter. Eller kanskje i et misforstått ønske om å favne videre blant velgerne? Høyres
blåfarge blir fort endret til rosa, når talsmenn inntar en
dhimmi-rolle i forhold til den intolerante jihad-sosialis-

Amund Garfors
Narvik, 20.8.14

Fikk sparken pga. politisk ukorrekte synspunkt
En svensk lærer som skulle begynne å jobbe på Montessoriskolan i Kalmar i høst
fikk sparken allerede før skoleåret hadde begynt. Rektor Ann-Sofie Stensdotter
var ikke sen med å avskjedige læreren da hun fikk vite at vedkommende hadde ytret
seg på internett på en slik måte som ikke «egnet» seg.
Eksakt hva som var skrevet har ikke kommet frem, men Sveriges Radio Kalmar
kaller det rasistpropaganda, noe som kan innebære alt fra forsiktig innvandringskritikk til hets mot andre menneskeraser.
Ann-Sofie Stensdotter sier at lærerne naturligvis kan mene hva de vil, men
at de ikke kan være åpne om det.
Kilde: Realisten.se – http://goo.gl/tJgfPs
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Fra Sverige

Valet i Sverige
Det svenska valet blev en mardröm för det svenska etablissemanget. Sverigedemokraterna ökade kraftigt och blev
Sveriges tredje största parti. Det vänsterextrema partiet
Feministiskt Initiativ som lyfts fram och hyllats i media kom
inte in i riksdagen utan det slutade istället med att de stal röster som sannolikt annars hade hamnat hos Vänsterpartiet och
miljöpartiet.

Sedan det på valnatten stod klart att den borgerliga alliansen
inte blivit större än Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet meddelade statsminister Fredrik Reinfeldt att
han och den borgerliga regeringen avgår. Därmed satte han
punkt på åtta år av moderat styre där Sverige flera år i rad slagit rekord i invandring.

Den borgerliga regeringen har för att hålla invandringskritiska Sverigedemokraterna utanför möjlighet att påverka samarbetat med Miljöpartiet, Sveriges mest extrema invandringsförespråkare som önskar helt öppna gränser. Belöningen från
väljarna kom som ett brev på posten då undersökningar visat
att en stor del av Sverigedemokraternas ökning skett på
bekostnad av Moderaterna.

Nu ska Socialdemokraterna styra landet de kommande fyra
åren. Partiet ökade inte alls sedan förra valet och det blir en
historiskt svag regering då Socialdemokraterna och
Miljöpartiet tillsammans har under 40 procent av väljarstödet.
Tillsammans är de svagare än den borgerliga alliansen och i
skrivande stund arbetar man hårt från Socialdemokraternas
sida för att få stöd från något av de borgerliga partierna. Det
främsta målet är att hålla Sverigedemokraterna utanför varje
form av inflytande.

Sverigedemokraterna å andra sidan arbetar för att bli accepterade av de andra partierna. Efter valet har partiets förstakandidat i Stockholm gått ut och talat om att man borde bussa
runt skolbarn för att öka integrationen. Uttalandet för tankarna till tvångsintegrationen i USA på 1950-talet. Även i den
skånska kommunen Vellinge talar SD:s politiker om vikten av
integration och förespråkar mottagning av flyktingar till kommunen. Den ganska hårda kritiken mot invandring före valet
är som bortblåst efter valet.

Under året har kvällstidningen Expressen tillsammans med en
grupp som kallas Researchgruppen (ett nätverk med rötterna
i Antifascistisk aktion) hängt ut sverigedemokratiska politiker
som uttryckt sig obetänksamt på internet. De har skrivit kommentarer anonymt men sedan Researchgruppen lyckat avslöja
deras identiteter har de hängts ut med namn och bild. Istället
för att ställa upp för sina politiker har Sverigedemokraterna
uteslutit dem då de anses bryta mot partilinjen, samtidigt som
man alltså förespråkar lokal flyktingmottagning och integration.

Många väljare lär känna sig svikna men Sverigedemokraterna
lär liksom inför de två senaste valet driva en betydligt hårdare linje mot invandring inför nästa val och fånga upp
många invandringskritikers röster.

Några större alternativ för väljarna finns inte vid sidan om
Sverigedemokraterna. I valet ställde Svenskarnas parti upp.
Med stort självförtroende och en relativt valkassa bedrev man
en omfattande valkampanj. Budskapet var att Sverige inte
länge kan ta emot några etniskt främmande invandrare. Detta
fick media att reagera och efter en tid enades alla medier om
att beskriva Svenskarnas parti som ”nazister” och tillskriva
partiet åsikter man inte har. På så sätt skrämdes många väljare från att våga se igenom medielögnerna och SvP stannade
på drygt 4000 röster i riksdagsvalet och inga kommunala
mandat. Det är dock, trots medias hets, en stark ökning som
följer ungefär samma kurva som SD:s väg mot riksdagen. I de
kommuner som SvP varit som mest aktiva kunde man däremot konstatera att SD fått extra starkt stöd.
Situationen för Sverige är i dag krisartad. Inför valet gick statsminister Fredrik Reinfeldt ut och förklarade att Moderaterna
inte kunde ge några kostsamma vallöften eftersom en allt
större del av budgeten de kommande åren kommer att gå till
flyktingmottagning. Han vädjade till svenskarna att öppna
sina hjärtan och med ömhet se hur de får allt mindre av välfärden medan de betalar allt mer i skatt.
Socialdemokratiska debattörer kritiserade Reinfeldts uttalande. Inte för att det var fel utan för att det skulle gynna
Sverigedemokraterna att man öppet talade om invandringens
kostnader. Några debattörer menade att de ökade kostnaderna
inte är något problem, det är ju bara att höja skatterna ytterligare så man kan ha råd med de ökande flyktingströmmarna
från Afrika och Arabvärlden.

När denna text skrivs har inte någon ny regering bildats och
det är mycket oklart hur Sverige kommer att styras de kommande åren. Antagligen får vi se en mycket svag minoritetsregering som inför varje förslag kommer behöva stöd av
minst två andra partier för att kunna stänga ute
Sverigedemokraterna, eller så får vi en splittrad majoritetsregering med partier som under valrörelsen varit bittra fiender.
Dessa kommer att få mycket svårt att samarbeta.

I sin iver att slippa diskutera invandringspolitiken, kunna
stänga ute Sverigedemokraterna och driva en fortsatt fullständigt oansvarig invandringspolitik har Sverige nu på siktigt
blivit en bananrepublik.
Fortsättning följer…

Björn Björkqvist
Redaktør Realisten.se
Sverige, 24.9.14
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på flere av FMI-møtene både i Arendal og i Fevik, og jeg vet
at FMI aldri drev med drapstrusler eller vold. Men det har i
alle år haglet med drapstrusler og sjikane mot de som har stått
frem i FMI, og det er enda ikke slutt. Arne Myrdal ble selv
som leder for FMI overfalt et femtitalls ganger av pøbler og
andre såkalte «antirasister». Men i media ble det alltid fremstilt som at det var FMI som var voldelige og bråkmakere.

Den tidligere ordføreren viser frem knipper med sjikanepost
som han skal ha mottatt. Mye av dette synes å ligne på post vi
selv mottok som organisasjon, og som vi antok var produsert
av provokatører og muldvarper. Slike fantes i rikt monn, noen
ble endog politiets kronvitne i straffesakene mot Myrdal. FMI
tok grep for å hindre at det ble sendt ut materiell som vi ikke
stod bak, bl.a. ved at alt materiell og flyveblader skulle godkjennes av FMI sentralt. Hvem var det som ønsket å skade
FMI med slik virksomhet? Selvsagt våre motstandere, og de
var mektige!

FMI mottok også sjikanøse postkort fra Bollmann Pedersens
partifelle, Trond Giske og AUF, med grov sjikane mot FMIledelsen. Giske gikk ikke av veien for å skrive i kortene sånt
som: «Husker du sist din jævla nazist og jækla forbannede
nazisvin». Dette vel vitende om at det var nettopp motstandsmenn fra 2. verdenskrig og krigsseilere som tok opptakten til
FMI og som utgjorde en stor del av styret. Noen av disse var
tildelt blant de høyeste utmerkelser for kampen for fedrelandet. Det er vel disse Bollmann Pedersen sikter til når han uttaler om FMI: «Det vil alltid være personer i samfunnet med
brune sympatier». Det er vel trolig at han her bevisst forbigår
i stillhet sin allierte, den såkalte SV-dronningen, når han
beskylder andre for å ha brune sympatier. Som kjent var
Hanna Kvanmo, pakistaneren Kalid Salimi og blitzgjengen
(hurragjeng) med da de erklærte Arendal som såkalt «antirasistisk sone». De skulle vel heller kalt byen for antidemokratisk sone, for det var jo det den egentlig var. I forkant av
FMI-møtet i mars 1997 gikk Jusprofessor Eivind Smith ut og
sa ifra til Arendal formannskap at: Kommunen kan ikke sette
seg over loven om ytringsfrihet ved å nekte FMI adgang til
Kanalplassen. Undertegnede var den gang sekretær i FMI og
saken angikk søknad om løyve til politisk stand på
Kanalplassen i Arendal (Agderposten 21. mars 1997). Jeg kan
også nevne at i forkant av ett av våre møter på Furuly pensjonat i Fevik ble det kastet en flaske med etsende væske inn
på pensjonatets møtesal som ødela et teppe til mange tusen
kroner. Hvem stod bak slike ting, mon tro? Om det var personer med brune eller røde sympatier så går det ut på det
samme. Forskjellen ligger nok mest i fargen.

Da FMI ble stiftet i Haugesund i 1987 falt dette sammen med
Røde Kors sitt landsmøte i byen. Dronningen ble da valgt
som visepresident i Røde Kors. Hun var ikke snauere enn at
hun beklaget at noen hadde andre meninger om masseinnvandringen enn hva hun selv hadde, men de er jo ikke så
mange, mente hun, så det var jo ikke noe særlig å bry seg om.
Kanskje var hun uvitende om de over 100 krigsveteranene og
krigsseilere som skrev brev til Kong Olav og bad ham medvirke til at innvandringspolitikken ble lagt om. Mest trolig var
hun kjent med brevet til Kongen.
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Fevik-saken
Når Agderposten skriver om Fevikslaget, at Myrdal gikk
amok, så burde avisen vært redelig nok til å fortelle hva som
var grunnen til at Myrdal handlet som han gjorde. Myrdal var
dessuten den gangen ikke med i FMI. Hvorfor slapp politiet
bussene med demonstrantene frem til Furuly pensjonat? Alle
visste hvilket formål de såkalte «fredelige» demonstrantene
hadde med reisen. Men trolig var det for å kunne få noe på
innvandringsmotstanderne det hele ble satt i scene. Å kunne
provosere frem et forsvar fra Myrdal. Jeg skal minne om hva
Politimester Steinkopf uttalte som vitne under Fevik-saken
mot Myrdal. Her uttalte han at demonstrantene var et «blandet selskap», og at det i bussene var «til stede redskaper egnet
til voldsbruk» og «at det er grunn til å anta at endel av demonstrantene tilhørte miljø som tidligere har benyttet vold i lignende situasjoner». Retten valgte ikke å legge vekt på
Politimesterens vitneutsagn. Bare det er verdt å merke seg!
Denne saken er nøye omtalt med bilder og dokumentreferat i boken om «Myrdal-sakene», skrevet av Høyesterettsadvokat Erik Gjems-Onstad.
Her kommer det frem opplysninger som er så utrolige at ved å
lese boken vil en føle at vi har å gjøre med den rene røverstat og
gangstervelde. Jeg synes Bollmann Pedersen og hans drabanter
har lite å smykke seg med. I alle fall skal de spare seg karakteristikker om FMIs miljø og personer som passer best på de selv.
Det kunne også være naturlig at Agderposten tok kontakt med
de eldre FMI-ere når det gjelder vår organisasjon sin historie og
det vi har opplevd. Dette i stedet for å få servert historier fra personer som er proppfulle av fordommer mot FMI som organisasjon og mot mennesker med nasjonal holdning, slik som bl.a.
krigsveteranene og krigsseilerne i vår organisasjon.

Arne Myrdal sitt barnebarn, Jarl Ronny, mener jeg kan være
stolt av sin bestefar og hans kamp. Arven etter Arne er jeg
overbevisst om vil bli lettere å bære enn arven etter Bollmann
Pedersen og hans kampfeller, som Hanna Kvanmo, Kalid
Salimi og blitzmiljøet. Deres arv ser vi daglig, og i stadig sterkere grad merker vi fruktene av det disse har bestemt at vi
skal leve under i fremtiden – en mørk sådan!

Ledelsen i FMI var mennesker med bakgrunn og erfaring nok
til å lede en organisasjon. Men vi må nok innrømme at vi ikke
var forberedt på den hets, trakassering, løgn og vold vi ble
møtt med fra samfunnets elite fra første dag. Her var Kirken,
media, skoleverket, politikerne, fagforeningene i samlet front.
Landet skulle forvandles og forandres for enhver pris! Nå har
de klart det, så spørs det om medisinen de tvang på vårt folk
og land vil gjøre oss lykkeligere i fremtiden?

I historien om de som gjorde sitt beste for å bevare Norge
norsk for våre slekter står FMI! Det kan ingen antinorske
aktivister hindre!
Norvald Aasen
Kvammen, 30.9.14
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Vil komme til å doble befolkningen
Afrika vil komme til å doble befolkningen før år 2050 fra 1,1 milliarder
mennesker til 2,4 milliarder mennesker.

Ifølge avisen Daily Mail i England, så vil befolkningen i Afrika doble seg på få tiår. I dag finnes
det 1,1 milliarder mennesker på det afrikanske
kontinent og det er spådd at det i 2050 vil bo over
2,4 milliarder mennesker der.

Hovedgrunnen til dette er utviklingen av nye
medisiner og bedre sykdomsbehandling, som gir
befolkningen lengre levetid og større sjanse til å
overleve sykdom og sult.

I snitt føder en afrikansk mor 5,2 barn. I land som
Niger føder de over 7,6 barn. Nesten halvparten av
alle som bor sør for Sahara er under 15 år gamle.

Avisen har laget en oversikt som viser at mens et
europeisk land som Nederland vil øke befolkningen
sin med kun én million innbyggere fra 17 til 18
millioner frem til år 2050, så vil et land som Niger
firedoble innbyggertallet sitt fra 17 millioner til 65
millioner på den samme tiden.
Hvor mange av disse nye 1,2 milliardene som
etterhvert vil søke seg til et bedre liv i Europa og
Norge, og få opphold her, er opp til våre politikere
å bestemme. Norge har en innvandringsrate på en
mellomstor norsk by hvert eneste år. Husk det,
neste gang du/dere går til stemmelokalet.
Kilde: Dailymail.co.uk – http://goo.gl/PWx8zv

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
NORGE ER VÅRT - Nr. 2 - 2014
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Betalte ektefeller fra Nigeria,
Bangladesh og Pakistan

Oslo var det i mai 2014 flere EØS-borgere enn
etniske nordmenn som søkte om gjenforening
med sin ektefelle. I 2011 var antallet slike søknader 167, i 2014 ligger det an til rundt 600 søknader. Det er særlig menn fra Bangladesh, Pakistan
og Nigeria som betaler kvinner for å gifte seg med
de i Sør-Europa og være akkurat så lenge i Norge
at mannen deretter får oppholdstillatelse. Som et
eksempel kan nevnes at rundt årsskiftet
2013/2014 kom det 19 menn fra Bangladesh til
Norge, alle var gift på Kypros og flere viet av
samme mann. Alle konene var fra Romania og
Bulgaria, og oppga at de hadde arbeid i Norge. En
slik gjenforening gir fem års oppholdstillatelse
nesten automatisk.

gere er mye svakere og i utgangspunktet blir disse
søknadene innvilget, så lenge EØS-borgeren kan
dokumentere et arbeidsforhold i Norge og partene
legger fram vigselsdokumenter. Myndighetene ser
imidlertid klare tegn på at verken arbeidsforholdet
eller ekteskapet er reelt, men gjør lite eller ingenting med saken.
Kilde: Stavangeravisen.no – http://goo.gl/P7UAEr

Oddbjørn Jonstad
Oppegård, 26.8.14

Reglene for å få familiegjenforening er strengere
hvis parten i Norge er norsk enn hvis vedkommende er EØS-borger. Kontrollen med EØS-bor-

BOKEN OM MYRDAL-SAKENE

Boken forteller om maktapparatets forsøk på å ødelegge Folkebevegelsen Mot Innvandring, FMI, ved å
anklage og dømme den tidligere lederen av FMI, Arne Myrdal, for forbrytelser som han ikke hadde begått.
Boken er skrevet av Myrdals forsvarer, Høyesterettsadvokat Erik Gjems-Onstad.

Boken koster kr. 100,- + porto kr. 70,- og kan kjøpes fra
Norvald Aasen, 6983 KVAMMEN. Tlf. 57 73 18 44.

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

Eller fra FMI, Postboks 70, 6501 KRISTIANSUND N.
Tlf. 977 06 152.
E-post: nettred@fmi.no
Konto nr.: 0530.40.68169

Boken kan lastes ned i pdf fra FMIs internettside - «For Salg».
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Fra Danmark

Innvandrervold stoppet bussruter
Artikkelen er sakset fra nettstedet Frieord.no

På mandag (15.9.14) la bussjåførene i den
danske byen Esbjerg ned arbeidet etter at
busser ved et utall anledninger har blitt
utsatt for steinkasting og sjåførene har blitt
drapstruet. Angrepene mot bussene har
skjedd i fire ulike innvandrerdominerte
områder som i Danmark blir omtalt som
«ghettoer».

- Hvis den store brosteinen som kom gjennom bussruten på
utstigningssiden hadde kommet på sjåførsiden, så ville den
helt sikkert ha skadet meg, sier tillitsmann for busselskapet
Arrivas sjåfører i Esbjerg, Haydar Ali Akdogan til den danske avisen Den Korte Avis. Sist uke var det nye angrep.
Denne gangen med direkte trusler mot en kvinnelig sjåfør.

Truet på livet
Situasjonen er alvorlig. Ifølge Akdogan blir sjåførene truet
på livet.
– Det er uholdbart og gjør mine kollegaer sårbare og syke.
Jeg har selv blitt utsatt for det, og det er svært ubehagelig.
Steinkasting mot bussene på bestemte ruter i Esbjerg er
imidlertid ikke et nytt fenomen. Men angrepene sist uke
medførte så stor avmakt blant sjåførene at de på mandag
morgen besluttet å legge ned arbeidet. Deretter ble det holdt
et møte med myndighetene om den uholdbare situasjonen.
Kommunikasjonssjefen hos Arriva, Martin Wex, opplyser at
man tar situasjonen meget alvorlig.

– Vi er i første omgang blitt enige om at vi alle – kommunen, Sydtrafik, politiet, SSP-medarbeiderne og Arriva –
øker oppmerksomheten i området og holder hverandre
informert hvis det oppstår nye situasjoner med trusler og
steinkasting. Vi har også avtalt å møtes igjen, slik at vi kan
oppdatere hverandre hvordan det har gått siden sist og eventuelt avtale konkrete tiltak.

Ingen respekt for Danmark
Ifølge sjåførenes tillitsmann har politiet tydeligvis økt
patruljeringen i områdene Kvaglundparken og Stengårdsvej,
men han tror ikke at problemene vil slutte på grunn av det.

– Det handler om et større problem, ikke bare at noen går
rundt og kjeder seg. Det handler om at noen må lære seg å
respektere det danske samfunn, som er basert på kristne verdier, sier Akdogan.

Akdogan fortsetter:
– Det er noen som har blitt hjernevasket til å være imot all
sunn fornuft, det er et stort problem og det ødelegger for

mange. Folk må simpelthen lære seg å oppføre seg ordentlig. Det har blitt et stort problem med steinkasting mot bussene og trusler mot sjåførene og det er en meget trist utvikling. Som i alle andre allmennyttige boligområder i
Danmark eksisterer det problemer i boligområder, hvor innbyggerne har røtter i ikke-vestlige muslimske land.

Fire innvandrer-ghettoer
I Esbjerg er det især fire områder hvor det er vanskelig å
være bussjåfør. Disse fire områdene – Hedegårdene,
Birkekrattet, Hedelundsparken og Kvaglundsparken – oppfyller samtidig alle kravene for å komme på regjeringens
«ghetto-liste». Disse områdene har en høy andel av innvandrere, høy kriminalitet, lav sysselsetting og mange som
lever av sosialpenger.
I disse områdene oppstår det uten unntak uroligheter med
jevne mellomrom. Unge som gjør hærverk på offentlige
bygninger, unge som knuser ruter og tenner på søppelkasser
eller biler. Unge som setter sin ære i å skjære opp dekkene
på politiets biler. Unge som kan finne på å kaste stein mot
brannvesenet, slik at de må snu.

Optimistiske myndigheter
Ifølge myndighetene i Esbjerg har det gått bedre de siste
årene, så det er ergerlig når slike situasjoner som denne oppstår på nytt. Steen Bach som er leder av samarbeidet mellom
Skole, Sosialforvaltning og Politiet (SSP), er også optimistisk. Det er nemlig ifølge Bach bare noen rotløse barn og
unge som er sent ute og hisser hverandre opp, når de skal
tøffe seg ovenfor hverandre. Leder av nærpolitiet,
Mogensen Lorentzen, er også rolig. Han mener at det kun
handler om noen få ungdommer og at politiet ikke er redde
for å bevege seg i områdene det snakkes om.

Et mønster gjentar seg
Av erfaring viser det seg dessverre at historien kan gjenta
seg – i Esbjerg og i andre områder med ghettoer. Den Korte
Avis har flere ganger skrevet om samme problemer andre
steder i landet. Busser som blir angrepet av stein-kastende
ungdommer når de kjører gjennom innvandrertette områder.
Myndighetenes tro på at det kun er uoppdragne barn og at
det hele kan løses gjennom en god dialog med de og deres
foreldre, har ikke fungert. Problemene stikker dypere og
bunner ut i en kultur hvor barn og unge ofte vokser opp med
likegyldighet eller fiendtlig innstilling til Danmark og det
danske folk, som de skal være en del av.
Så lenge man ikke vil forstå og takle forskjellene i kultur og
oppdragelse, så blir problemene aldri løst.
Artikkelen i sin helhet: http://goo.gl/e7WhD1

NORGE ER VÅRT - Nr. 2 - 2014

9

Innvandringstilhengerne
gambler med polio og ebola
På grunn av nordmenn som arbeider for at utlendinger fra ikke-kompatible kulturer skal få komme til Norge, risikerer vi at sykdommen polio kommer tilbake til Norge. Oslo kommune innrømmer nå at de ikke har kapasitet til å
vaksinere alle disse utlendingene som flommer inn over vårt land. Så hvorfor tillater man at disse menneskene får
komme inn i Norge? Dette er jo så horribelt at man snarest burde kreve en offentlig forklaring fra regjeringen. Frp
sine kjernevelgere stemte definitivt ikke partiet inn i regjering for at Siv Jensen og Co. stilltiende skulle se på at
mennesker fra områder med særdeles uønskede sykdommer får komme inn i Norge. For det er jo ikke bare polio
som kan komme til Norge gjennom innvandrere. Vi vet allerede at Ebola er på fremmarsj i Afrika og dette er en av
de farligste infeksjonssykdommene. Løsningen for norske myndigheter er med andre ord ikke å bruke tid og penger på vaksine på utlendinger, men derimot å sørge for at disse menneskene ikke slipper inn i Norge.

Alf Tore Aronsen
Redaktør nettavisen Republikken
Tromsø, 25.6.14

Går Sverige mot sin
egen undergang?

Når man nå ser hvordan hjernevasken har pågått i
Sverige i flere år, der svenske akademikere, redaktører,
journalister og lærere har blitt like hjernevasket som
nordkoreanerne, da er det grunn til stor bekymring, og
det er på høy tid å advare vårt broderfolk om hva de har
i vente. Mens nordkoreanerne dyrker sin store leder og
diktator, så dyrker svenske akademikere, redaktører og
journalister sine uansvarlige ledere, slik de har fått
denne farlige lære innpodet fra sine venstrevridde professorer ved høyskolene og svenske universitet.

Og mandag den 15. september 2014, i nederlagets time,
den dagen kommer jeg aldri til å glemme. For da hadde
avisen Expressens redaktør valgt å trykke forsiden i helsvart farge. Vil minne denne redaktøren om at det
samme gjorde inspiratoren Muhammed og hans trofaste
tilhengere i den muslimske verden, IS – Islamsk Stat,
som har svart som sin yndlingsfarge. Som kjent er det
døden i sin totale grufullhet og redsel disse terroristene
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hyller, og ikke livet, tryggheten og gleden som er våre
valg.

Derfor er det veldig fristende å spørre disse som hjernevasker sitt eget folk om hvor langt svenske avisredaktører
og journalister har kommet i sin omvendelsesprosess – fra
vestlig sivilisasjon, styrt av skandinavisk tankesett og normer, og der kristendommen ligger i bunnen, til den sivilisasjon som IS styres etter og islam er en del av?
Amund Garfors
Narvik, 16.9.14
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TERRORCELLER I EUROPA

Det gikk som det måtte gå. Våre myndigheter har
sluppet inn i VÅRT HARDT PRØVEDE LAND
SELVESTE Muhammeds folk. Her sitter jeg med
Aftenposten for 20. august 2014, hvor journalist
Tarjei Kramviken forteller om hvordan terrorceller
dannes i Europa: «Islamistisk Terrorisme øker
Fortsatt i Europa. Flesteparten av de 51 islamistiske terrorangrepene i Europa siden 2008 er utført
og planlagt av grupper, ikke av ensomme u1ver.»

Petter Nesser ved Forsvarets Forskningsinstitutt,
hvor han er terrorforsker, forteller at det er overvekt av personer som har sosiale problemer og
som ikke har funnet seg til rette i arbeidslivet, som
radikaliseres. Ethvert land har sin kvote udugelige

individer. Hva mener våre styresmakter med påfyll
fra alle verdenshjørner? Med hus, kost, muligens
et arbeid. For ikke å snakke om språkopplæring,
og for å bli «flink» skal de læres opp i eget morsmål for å lære norsk.
Hva er det for slags stormannsgalskap eller verdenslydighet som har angrepet de som skal styre
vårt kjære Fedreland?
Randi Halgjem
Hønefoss, 21.8.14

Fra Frankrike

Muhammedanere bosatt i Frankrike frykter økt islamhets etter at Europa-domstolen 1. juli i år slo
fast at burka og niqab fortsatt skal være forbudt i landet.

Forbudet mot heldekkende religiøse plagg ble iverksatt i Frankrike 11. april 2011. Loven innebærer forbud mot hodeplagg som dekker ansiktet, som burka og niqab, og begrunnes som sikkerhetsfremmende.

En muhammedansk kvinne, kjent som SAS, reiste saken da forbudet fra 2011 ble oppfattet som menneskerettsstridig. Men Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg slo enstemmig fast at den
franske loven ikke er en krenkelse mot ytrings- og religionsfrihet, og fant at loven derfor kunne beholdes.
Kilde: Aftenposten 2. juli 2014 / Aftenposten.no – http://goo.gl/g1YH9C

Kommentar: Med et slikt forbud i Frankrike og debatter i andre europeiske land vedr. forbud mot religiøse hodeplagg, kan det være et poeng å ha i minnet bøteleggingen av Jan Høeg da han i 2013 ved et par
anledninger diskuterte med en muhammedansk kvinne i Larvik bruken av hijab i det offentlige rom i Norge.
Høeg fikk som kjent i utgangspunktet 10 000 kroner i bot for dette.

Marine Le Pen topper meningsmåling

Marine Le Pen, som er leder for Nasjonal Front, får en oppslutning på 26 % i en meningsmåling utført av
IFOP på vegne av det venstreorienterte magasinet Marianne. Le Pen får 9 % mer enn den sittende president François Hollande. Det betyr at hadde det vært presidentvalg i dag ville Le Pen fått flest stemmer og
gått videre til den andre og avgjørende runden i valget.

Kilde: ABC Nyheter.no – http://goo.gl/te3Mwb
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Innvandringen til Norge i 2013

Til tross for Regjeringen Stoltenbergs «tiltakspakke» i 2008 for å begrense tilstrømningen av asylsøker til Norge, økte asylstrømmen igjen i 2012 og 2013,
etter en svak nedgang i de to foregående år.
Toppåret i 2009 rager fremdeles høyest i statistikken
med over 17200 ankomne individer.

I fjor ankom her 11983 asylsøkere mot 9785 i 2012.
De fleste som søkte om beskyttelse i 2013 kom fra
land som Eritrea, Somalia, Syria, Afghanistan, Sudan,
Nigeria eller de var såkalt statsløse. Den største gruppen asylsøkere i 2013 var eritreere – 3258 individer.
Det er en tredobling fra 2012.

Antall asylsøkere som fikk innvilget oppholdstillatelse pga. behov for beskyttelse i 2013 var 7903, inkl.
1078 overføringsflyktninger. Her inngår både førstegangstillatelser og de som fikk innvilget opphold etter
å ha klaget UDIs avslag inn for Utlendingsnemnda
(UNE). Det er verdt å legge merke til at i innvilgede
oppholdstillatelser pga. behov for beskyttelse inngår; konvensjonsflyktninger (asylsøkere), de som fikk
opphold på humanitært grunnlag, overføringsflyktninger (som nevnt) og annen flyktningstatus. I 2012
fikk 7177 personer innvilget oppholdstillatelse pga.
behov for beskyttelse. Her inngikk 1055 overføringsflyktninger.
Enslige mindreårige asylsøkere som kom til Norge i
fjor var 1070 mot 964 i 2012. Antallet som fikk innvilget oppholdstillatelse pga. behov for beskyttelse
var henholdsvis 456 og 396. Også her en økning fra
2012. Disse enslige mindreårige asylsøkerne kommer
i tillegg til de andre asylsøkerne og flyktningene som
fikk innvilget oppholdstillatelse pga. behov for
beskyttelse (forrige avsnitt: 2013 – 7903; 2012 –
7177).

Familieinnvandrere er den største gruppen som fikk
en oppholdstillatelse i 2013. 11912 personer fikk en
tillatelse til å bo sammen med familie i fjor, mot
12477 personer i 2012. Noen færre oppholdstillatelser
i fjor mot 2012.
Antall returnerte lykkejegere var i fjor 7823 personer.
Av disse inngikk 1889 som reiste frivillig, mens 5934
ble uttransportert av politiet. I 2012 returnerte 6641
personer, 1740 frivillig og 4901 tvangsreturnert. Siste
tiårsperiode (2004-2013) har 50287 utlendinger blitt
uttransportert. 10975 har reist frivillig, mens 39312
ble geleidet ut av landet av Politiets Utlendingsenhet.

Stadig flere utlendinger får innvilget et norsk statsborgerskap. I fjor ble 13223 utlendinger norske statsborgere. I 2012 var antallet 12384. Siden 1977 t.o.m.
2013 har nesten 276500 utlendinger fått innvilget et
norsk statsborgerskap. Flesteparten kommer fra ikkevestlige land.

Kilde: Statistikker fra UDI, Statistisk sentralbyrå og
Politiets Utlendingsenhet.

Bjørnar Røyset
Formann i FMI
Kristiansund, 22.9.14

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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Tok jeg hardt i den gangen - men hva nå?
alle ble oppfordret til å komme med
forslag til et program som skulle skille
seg ut fra de andre etablerte partiene. I
begynnelsen drev vi jo bare med ren
avskrift fra Frp sitt partiprogram, med
bare små nyanseforskjeller i ordvalg og
setninger. Men vi ble fort enige om at
dersom dette partiet skulle ha en sjanse, og en mulighet til å komme seg over
sperregrensa, ja ikke minst komme seg
over promillegrensa – som vi fortsatt lå
på etter tre år, da måtte vi trå til og gå ut
med en rekke saker som ville få redaktører og journalister rundt omkring i landet til å hoppe i stolene. Noe jeg for
øvrig lærte og ble fortalt av ingen ringere enn Carl I. Hagen en gang på 1970tallet, da han var i Narvik på et parti-

Foto: Bjørnar Røyset

Det er lett å bli hovmodig, eller si at
«var det ikke det jeg sa» – eller kanskje
bare bli en tanke arrogant, når en ser
hvordan hele denne forherligelsen som
våre myndigheter og politikere har
stått bak, når det gjelder den uansvarlige innvandringen og som ble lovpriset
opp i skyene, nå har buklandet og blitt
til et mareritt som vi motstandere
advarte mot tidlig på 1970- og ikke
minst på 1980-tallet. Men jeg skal
passe meg for akkurat det, for hovmod
står for fall som vi alle veit. De hovmodige var/er våre politikere og ikke minst
landets journalister som gikk i spissen
for å ødelegge landet, rive i stykker vår
kultur og kaste på dør vår kristne arv og
tro, kristendommen som har gjort lan-

det til det trygge og gode landet Norge
har blitt til. Der de heller ville at islam
skulle ønskes velkommen, med all den
elendighet, utrygghet og katastrofe
som ville følge i kjølvannet av ei uansvarlig islamsk innvandring og et eksperiment som dette landet aldri har
opplevd i sin tidligere historie.

Som de fleste vet var jeg medlem av
partiet Demokratene fra 2002 og til jeg
meldte meg ut i 2012, da partiet ikke
lenger var til å kjenne igjen. Å bygge
opp et parti som Demokratene helt fra
bunnen av var ikke lett. Jeg satt som
medlem av både sentralstyret og i programkomiteen på et tidlig tidspunkt, og

møte og jeg figurerte som hans privatsjåfør og styremedlem i Frp i Narvik.
Det var den gang det var ei skam, ja
nesten en skandale å tilhøre partiet.

Våren 2005 møtte jeg opp på Demokratenes landsmøte på Gardermoen.
Jeg hadde forberedt meg godt der jeg
visste hva jeg skulle ta opp i min tale.
Og ikke minst hadde jeg med meg en
rekke resolusjoner og forslag til et nytt
partiprogram som det skulle stemmes
over. Også de andre fylkeslederne
hadde med seg sine forslag til det nye
partiprogrammet og som vi håpet å få
på plass under landsmøtet. Når delegatene hadde fått tildelt de forskjellige

fylkers forslag til program, da så jeg fort
at det ble en del uro og forfjamselse i
salen, og ikke minst blant de av delegatene som var satt til å administrere og
styre. De ble også noe forvirret. Det ble
en del kremting og hoderisting da mine
cirka 20 forslag til program ble lest opp.
Og jeg forstod fort at jeg neppe hadde
kommet til mine egne. Her ble det full
splittelse og uenighet fra første minutt.
Men der jeg også hadde med meg noen
gode venner som ville godta mine forslag. Da det ble avstemning over mine
forslag, ble omtrent halvparten strøket
at ordstyreren.

Da jeg kom hjem noen dager seinere
fikk jeg en telefon fra en journalist i
Aftenposten som presenterte seg som
Agnar Kaarbø. Trolig hadde noen av
disse delegatene (en banditt som var
plantet) sendt kopi av mine forslag til
Aftenposten og andre aviser, for dermed å vise de hvilket «forferdelig»
parti dette Demokratene var. Jeg
hadde bl.a. forslag om full stopp i all
innvandring av muslimer. Forbud mot
bygging av moskeer. Fjerning av de
moskeer som allerede var bygget.
Kraftig restriksjon for å få norsk statsborgerskap. Utvisning av alle utlendinger som ble tatt for kriminalitet. Forbud
mot tvangsgifting og innhenting av
brud/brudgom fra islamske land. Bruk
av Heimevernet dersom muslimer i
Norge går til noen som helst aksjon mot
norske innbyggere, eller opprør mot
landets lovlige regjering. Streng kontroll av alle asylsøkere som kommer til
landet, der terrorister kan lure seg inn i
mengden. Full stopp i bygging av asylmottak, der asylsøkere heller skal
returneres til sikre land i nærheten av
der de kommer fra. Dødsstraff for innførsel av narkotika, som Singapore har.
Dette var bare noen av mine forslag,
men det eneste denne journalisten var
interessert i, var at jeg skulle utdype
nærmere dette med at Heimevernet
som skulle settes inn mot muslimer i
Norge. Selv om jeg forklarte det så godt
jeg kunne at dette gjaldt kun dersom de
laget kvalme, terror mot sivile eller
opprør eller satte fyr på biler og bygninger, der politiet ikke ville ha stor nok
kapasitet til å håndtere situasjonen, så
ville HV bli satt inn. Men denne journa-
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listen hørte nok til venstresiden i norsk
journalistikk, for han gnaget opp igjen
om det samme. Ja, der mitt forslag med
bruk av HV tydeligvis var det som han
ikke klarte å svelge og å få ut av sitt
hode. Ja, som han hele tiden ville ha
nærmere forklaring på. Og han fikk hva
han ba om, for neste dag sto det med
store bokstaver på Aftenpostens første
side: VIL BRUKE HEIMEVERNET MOT
MUSLIMER.

Og jeg siterer fra avisa: «Demokratenes
førstekandidat ved stortingsvalget i
Nordland, Amund Garfors, vil ruste opp
Heimevernet for å bekjempe den muslimske invasjonen til Norge! Garfors ser
på kampen mot «den muslimske invasjonen» av Norge som partiets viktigste
sak. – Når vi tenker på den muslimske
invasjonen er det vanvittig å legge ned
Forsvaret. Vi har ikke engang Heimevernet intakt, sier Garfors. Han mener
Koranen oppfordrer muslimer til å trekke sverd når de blir mange nok. Så du
skal sette inn Heimevernet mot muslimer? – Selvfølgelig, hvis de begynner å
trøble. Det er galskap at vi har trukket
inn HV-folkenes våpen. De må på plass
igjen, sier Garfors. Han er mest bekymret for situasjonen i Oslo og på Østlandet. – Du skulle nesten tro at du var
kommet til Afrika når du kommer til
Oslo i dag, sier han. Han avviser at
Demokratene er i ferd med å bli et oppsamlingssted for ekstremister. – Vi vil jo
nordmenn det beste. Vi er nødt til å se
30-40 år frem i tid. Og da er uten tvil
dette landet overtatt av muslimene,
sier Garfors», sitat slutt.

Det er altså bare ni år siden jeg kom
med disse uttalelsene til Aften-posten.
Hva har skjedd på de ni årene? Fikk jeg
kanskje litt rett i mine bange anelser?
Har vi fått terror til landet, eller trusler
om terror? Ja, for tar en Oslo for seg, så
har det «fargerike fellesskap» og «berikelsen» blomstret som aldri før, og det
som våre politikere fortalte oss skulle
bli til glede og gavn, harmoni og fellesskap, det er heller blitt til bekymring og
det rene mareritt for både PST og oss
nordmenn. Norgeshistoriens desidert
største dumhet var å slippe muslimer
inn i landet, det jeg har advart mot i 40
år! Og verre vil det bli, for vi er ennå
bare i en tidlig fase av all den djevelskap og de enorme problemene som vil
komme. For det blir gradvis mer og mer
høylytte krav til oss «undersåtter og
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vantro» fra muslimsk hold. Der vi nordmenn skal dra lasset og betale for vår
egen undergang. Og ikke minst hvordan VI skal tilpasse oss islam.

Naiviteten og dumsnillheten til politikere og velgere i flere tiår er en medvirkende årsak til at det er 50-70 «norske» IS-krigere i Syria og Irak, og der vi
i dette landet har hundrevis, ja kanskje
tusenvis av IS-sympatisører. Vi har og
har hatt noen få politikere og enkeltpersoner som har advart, men de er
blitt møtt med at de er noen «jævla
rasister» – så da så…

Og ikke å forglemme enkeltheten i det
hele, med et norsk terrorangrep:
Snillismen, naiviteten, tilgivelsen, forståelsen og dialogmodeller som terroristene blir og skal bli møtt med i etterkant når de returnerer fra sine massemyrderier i Syria og Irak. Nei, selvfølgelig ingen innrømmelse av hvor disse
terroristene har fått sin åndelige føde
fra mens de bodde her i landet, ja her i
naivitetens høyborg, Norge. Der moskeene er rene arnestedene for terror
og faenskap. Norske offentlige personer og media, som har latt tingenes
skjeve tilstand bare skure og gå i årevis,
de vil nok en dag få se fremtiden i hvitøyet, ei dyster fremtid som de selv har
vært med på å skape. Og bare vent til
Ap er tilbake i regjering med denne svikeren «Judas» Gahr Støre som statsminister. Han som nettopp uttalte at vi
nordmenn bare må gjøre oss klare til å
bli en minoritet i eget land i nær framtid. Ja da skal vi nok straffes til gangs,
og ikke minst for at vi lot de blå komme
til makta en stakket stund, selv om
Gahr Støre er like blå og like dum som
Erna! For begge disse to skal ha seg frabedt at noen kommer og stikker kjepper i hjula på det multikulturelle prosjektet og der Norge og nordmenn skal
ofres på «berikelsens» alter!

Jo vi har nå i ettertid, etter sommerens
terrortrusler fått vite litt mer om dette
kommende trolige mareritt som en må
be sin Gud om at vi slipper unna.
Bakteppet og hva som skjedde i kulissene skal vi være glade for at vi ikke fikk
så altfor mye viten og kunnskap om. Og
vi får nok heller aldri vite hva som forgikk da Norge var blitt utpekt som mål
for disse fire terroristene. Terroralarmen gikk og PST fryktet at disse galningene av noen ekstremister skulle
drepe hvem det enn måtte være, og
som var samlet i store folkemasser, på

flyplasser eller jernbanestasjoner. Ja
det var nok av trusler til å skremme
vannet av de fleste. Her skulle tilfeldige
familier angripes med kniv så blodet
sprutet. Dette skulle så filmes i all sin
brutalitet og avskyelighet, og publiseres på Youtube til skrekk og advarsel til
hele Norge. Bare å gå ut med den terrortrusselen er ganske så unikt i norsk
historie. For slikt kunne ha lammet hele
Norge i angst, kaos og nærmest i en
krigstilstand. I stedet ble det håndtert
ganske rolig av PST og dyktige politifolk.

Til slutt vil jeg bare minne om at jeg fikk
rett til slutt. Da jeg under denne terrortrusselen fulgte med på nyhetene til
enhver tid, da kunne NRK Dagsrevyen
fortelle oss at Politidirektoratet blant
annet hadde bedt om å få bruke
HEIMEVERNETS STYRKER dersom situasjonen kom ut av kontroll. Politiet skal
også ha bedt om å få bruke Forsvarets
spesialstyrker, herunder Forsvarets
spesialstyrker fra Rena leir og Marinejegerkommandoen fra Ramsund – og i
tillegg til Hans Majestets Garde.
Og så hører det med til historien at
denne journalisten Agnar Kaarbø som i
2005 hang meg ut på første side i
Aftenposten, der jeg ble sett på som et
forferdelig menneske som skulle skyte
muslimer, han sitter nå i en godt betalt
jobb og er blitt foreleser ved Norges
Markedshøyskole. Tidligere var han
ansatt i kommunal- og regionaldepartementet, der han i tre år har hatt
ansvar for å skrive taler, foredrag og
innlegg for den politiske ledelsen i Ap.
Han var også like etter denne famøse
uthengigen av meg, blitt ansatt i UDI
som informasjonsdirektør, noe som
trolig var lønn for å sverte gode patrioter som bare ønsker å bevare Norge for
nordmenn! Ja ingen tvil, det er fra sine
egne man skal ha det…
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Amund Garfors
Narvik, 29.9.14

Vil forby politisk parti i Hellas

Partilederen for det greske nasjonalistiske partiet
Gyllent Daggry og flere av partiets representanter i
nasjonalforsamlingen ble i fjor arrestert og anklaget
for å lede en «kriminell organisasjon» (NEV nr. 213, Leder s. 3). Bakgrunnen skal visstnok ha vært
drapet på en venstreekstremist der drapsmannen
skal ha uttrykt sympati med partiet.

Nå viser det seg at sterke krefter i EU og andre
organisasjoner, deriblant den amerikanske organisasjonen World Jewish Congress (WJC), har beordret
Hellas´ regjering til å forby Gyllent Daggry. Ronald
Lauder, president i WJC, har helt åpent krevd at den
greske regjering slår ned på partiet med kraftfulle
tiltak og forbyr det.

WJC ønsker også å forby generelt alle nasjonalistiske parti i Europa, og trekker spesielt frem ungarske
Jobbik og Frihetspartiet (FPÖ) i Østerrike – avdøde
Jörg Haiders parti.

Her hjemme husker sikkert mange at daværende
såkalte statsminister Kjell Magne Bondevik og
utenriksminister Knut Vollebæk uttalte at de ville
følge situasjonen i Østerrike nøye da Frihetspartiet
gikk av med valgseieren i Østerrike i januar 2000,
og Haider fikk hele EUs maktelite mot seg, som iso-

lerte hans regjering politisk. Vollebæk uttalte også
at han ikke så på det å hindre et folkevalgt parti til
politisk virke som brudd på demokratiet.

Det er tydelig at kapitalsterke globale krefter arbeider i kulissene for et multietnisk Europa. Enten det
er kristne norskfiendtlige politiker i Norge som vil
hindre europeiske folkevalgte til politisk virke,
islamske ledere som ønsker å stramme inn på
ytringsfriheten for ikke å håne «profeten», eller sionistiske organisasjoner som bevisst arbeider for å
forby lovlige politiske parti med nasjonalt sinnelag,
er det viktig å belyse de bakenforliggende krefter og
stille disse til ansvar.
Kilde: Worldjewishcongress.org – http://goo.gl/iJgqWa

Bjørnar Røyset
Formann i FMI
Kristiansund, 25.9.14

Særlig smilte Mandela

Et tilbakeblikk:
Jo visst smilte vel vi også da vi så Mandela og Gro Harlem Brundtland hånd i hånd, smilende i
Sør-Afrikas sol. Særlig smilte Mandela, men så hadde han da også fått 6 millioner kroner til et
nasjonalt monument.

Men så stivnet vårt smil da vi leste videre at Mandela så frem til et besøk av Castro og Gaddhafi,
sistnevnte kjent som ansvarlig for terrorhandlinger flere steder i verden, og hvor tusener av uskyldige mennesker har vært ofre.

Fredrik Horn
25.2.96
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Europaminister Vidar Helgesen
uten syn på grunnlovsparagraf
Artikkelen er sakset fra nettstedet abcnyheter.no, med tillatelse fra redaksjonen.
Skrevet av Thomas Vermes 17.11.13.

Stortinget avgir stadig suverenitet til
EU uten å følge Grunnlovens § 93,
dokumenterer forsker Eirik
Holmøyvik. Europaminister Vidar
Helgesen (H) ønsker ingen endring.

Ja og nei til Grunnloven
– Men mener du at Stortinget bør fortsette sin praksis med ikke å vedta
avståelse av suverenitet på mer avgrensede områder, uten å ta hensyn til § 93?

Mannen som skal lede regjeringens
europapolitikk, statsråd Vidar Helgesen
(H), har ikke noe syn i spørsmålet om
Stortinget skal følge Grunnloven eller
ikke når regjeringen foreslår å avgi mer
suverenitet til EU – gjennom de mange
EØS-sakene som strømmer på.

– Stortinget har i all stillhet endret
Grunnloven uten noen formell
behandling, ved skritt for skritt å
overføre myndighet fra Norge til
organer i EU – uten å følge
Grunnlovens strenge krav for å gjøre
noe slikt.
Det var budskapet fra førsteamanuensis
Eirik Holmøyvik ved Det juridiske
fakultet, Universitetet i Bergen, i ABC
nyheter 16. mai 2013.
Vidar Helgesen: – Ikke noe problem
– Jeg ser ikke avståelse av suverenitet på et begrenset område som problemet.

Det sier europaminister Vidar Helgesen
til ABC Nyheter på spørsmål om han
vil anbefale at Stortinget heretter følger
§ 93 i Grunnloven når det innenfor
EØS-avtalen vedtar å overgi myndighet
til EU.

Saken er at Stortinget ifølge § 93 kan
overgi norsk suverenitet til organisasjoner der Norge ikke er med, på et «saklig avgrenset område». Men da skal det
vedtas med minst 3/4 flertall og minst
2/3 av stortingsrepresentantene må
være til stede.

Det skjer ikke. I stedet bankes suverenitetsavståelse gjennom med alminnelig flertall, ofte uten debatt, dokumenterer Holmøyvik.

For eksempel brukte Stortinget bare
fire minutter en desember-ettermiddag
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– Så lenge det dreier seg om mindre
avståelser innenfor rammen av det konstitusjonelle, ser jeg ingen problemer,
slår Vidar Helgesen fast.

– Det konstitusjonelle tilsier jo at
Stortinget ikke kan behandle den minste avståelse av suverenitet uten å følge
kravene i Grunnlovens § 93?

Europaminister Vidar Helgesen.

Foto: Thomas Haugersveen, Statsministerens kontor

i 2012 på å overføre straffende og
dømmende makt til myndigheter utenfor Norge. Det gjaldt i spørsmålet om
luftfartsmyndigheten EASA. Dette
skjedde enstemmig uten debatt, og ikke
etter Grunnlovens § 93.
Syns finanstilsyn er viktigere
– Mener du at Stortinget i avgrensede
saker skal fortsette å avgi suverenitet
med simpelt flertall, eller behandle
etter § 93?

– Viktigere spørsmål er når vi noen
ganger støter an mot Grunnloven, slik
som spørsmålet om norsk deltakelse i
EUs overnasjonale finanstilsyn. Da må
vi i dialog med EU om tilpasning.

– Vil din regjering kunne legge Norge
under EUs overnasjonale finanstilsyn?
– Vi er veldig opptatt av å være med i
arrangementer, arkitektur, hvor det er
viktig for oss ikke være frakoblet.
Enda viktigere for oss er det å stå for
norske Grunnloven, svarer Helgesen.
– Vi må finne løsninger med EU for
tilpasninger som er forenlige med
Grunnloven. Her er det ingen forskjellig linje fra forrige regjering, sier
Helgesen.

– Det må Stortinget selv vurdere fra
sak til sak, svarer Helgesen, som ikke
ønsker å ta standpunkt i det spørsmålet.
Kristelig Folkeparti ba i vår Stortingets
presidentskap å vurdere Stortingets
håndtering av § 93 i Grunnloven.

– Bit for bit
– Det er riktig at vi må skille mellom
store og små suverenitetsavståelser.
Men summen av alle sakene, som tas
bit for bit, blir stor. Det syns jeg statsråden bør ha et mer aktivt forhold til,
kommenterer leder i organisasjonen
Nei til EU, Heming Olaussen.

– Jo før regjeringen tar et klart standpunkt til å følge Grunnloven, dess
bedre. For konfliktsakene står i kø
framover. Det som vanligvis skjer, er at
regjeringen legger løpet som Stortinget
så følger, sier Olaussen.

– Vidar Helgesen har sagt at han
ønsker mer debatt og åpenhet.
Holmøyviks utspill er en debatt som er
reist. Og da bør Helgesen snarest skaffe seg et standpunkt og komme på
banen, sier Heming Olaussen.

Artikkelen i sin helhet med de aktuelle
grunnlovsparagrafene:

http://goo.gl/Xf9YYR
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Svenskene er ikke tapt bak en vogn – eller?
Væpnede konflikter raser flere steder i verden og den
svenske regjeringen finner ingen vei utenom skatteøkninger. I et intervju i Sveriges televisjon onsdag 20.
august 2014 anslår «radarparet» statsminister Reinfeldt
og finansminister Borg – at de regner med at over 80000
flyktninger vil ankomme landet i løpet av 2014. Og ekstrakostnadene for denne store mengden nyankomne flyktninger anslår de vil koste Sverige cirka 30 milliarder kroner, og det bare i 2014.

Migrationsverket vil ha 48 milliarder svenske kroner i
økte bevilgninger i løpet av årene 2014-2018.
Statsministeren og finansministeren overveier derfor
flere skatteøkninger for å kunne motta strømmen av
krigsflyktninger fra væpnede konflikter de nærmeste
årene. Blant forslagene er en ny bankskatt i form av senket tak for renteavdrag og en eiendomsskatt for kommersiella fastigheter. Noen mener ifølge media at regje-

ringen til og med må høyne inntektsskattene.
Migrationsverkets ønske forsterker argumentene for at
skatteøkninger trengs, men selv før Migrationsverkets
beskjed mente Konjunkturinstitutet at betydelige skatteøkninger er nødvendige.

Kilde: Hegnar.no – http://goo.gl/RZzZZ3

Oddbjørn Jonstad
Oppegård, 26.8.14

Støre og radikal islam

Med sommerens terrortrussel friskt i minnet kan det være opplysende å gjenta
hva den gang stortingskandidat for Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre uttalte i
2009, hvorvidt radikal islam er et problem for Norge:
• Kongeriket Norges Grundlov

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

• Norrønafolket i opphav og vandring

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

• Hellig Olav og Den norske statskirke

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

Få gratis tilsendt vår bokliste.

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

«Vi er alle deler av minoriteter, Norge er blitt
samfunn med mennesker med ulik bakgrunn. Vi
skal slå oss til ro med at slik er det, utfordringen
med det er å skape `det norske vi`, der vi er del av
et felleskap, og der hvert menneske har rett til å
bli sett,» sier Jonas Gahr Støre til NRK.
«Radikal islam er ikke et problem for Norge i
dag,» sier Støre.

«All retorikk som kobler muslim med fare, vold og
terror må vi slå ned på, vi må ikke stigmatisere
folk ut fra hvilken religion mennesket har.»

Kilde: NRK.no – http://goo.gl/tNAmMt
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Landsmøte i FMI
Folkebevegelsen Mot Innvandring holdt sitt landsmøte på
Beitostølen lørdag 6.9.14, og ble åpnet av formannen, Bjørnar
Røyset. Utsendinger fra fire 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 20.5.14 og som
eget vedlegg til medlemsbladet «Norge Er Vårt» 24.6.14.
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 og per e-post, med bare ett ordinært styremøte.
Kontakten med medlemmene og FMIs kontaktpersoner var
blitt opprettholdt med telefon, hjemmesiden, e-postutsendelser, medlemsbladet «Norge Er Vårt» og med flygeblad og
annet materiell som var blitt utsendt for distribusjon til aktivistene. I tillegg kommer ukentlige e-postsendinger til landets
aviser, de politiske parti, departementene, landets biskoper m.fl.

FMIs uttalelse vedr. asylmottak og moské i Alta, var blitt ført i
pennen av Magnar A. Bakke og formannen Bjørnar Røyset, og
innsendt til vedkommende kommunestyrepolitikere, rådmann
og media.

Trykking og utsending av flygeblad til aktivistene har vært
betydelig, men litt lavere aktivitet enn foregående år. Årsberetningen ble tatt til etterretning og vedlagt protokollen.
Folkebevegelsens nye propagandamateriell i form av plakater
og klistremerker har også siste arbeidsår vært solgt i betydelige
mengder til aktivistene.

Deretter ble regnskapet gjennomgått. Det hadde et lite underskudd pga. betydelige investeringer siste år. Møtelederen redegjorde for noen detaljer, og regnskapet ble godkjent og styret
meddelt ansvarsfrihet.

Noen av delegatene.

Foto: Bjørnar Røyset

Under punktet «Diverse» holdt noen av delegatene innlegg, og
det ble en grundig meningsutveksling om rikets tilstand og
strategien fremover.

Landsstyret blir som før:
Formann Bjørnar Røyset, Kristiansund, nestformann og
pressetalsmann Jan Høeg, Larvik og styremedlem Tor Holst,
Sarpsborg. Bjarne Dahl fortsetter som revisor.
Til slutt takket møtelederen for oppmøtet.
Beitostølen, 6.9.14

Bjørnar Røyset
Formann

Tor Holst
Landsstyremedlem

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

Et abonnement koster kroner 120,- per år inkl. porto og det kommer ut to nummer i året.
Bladet sendes i nøytral konvolutt.
Betal til FMIs konto: 0530.40.68169. Merk innbetalingen med «Abonnement».
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Hastevedtak og hekseprosesser i Nord-Fron

(Tilsvaret fra FMI neste side)

I likhet med mange andre kommuner over hele landet
fikk Nord-Fron forsommeren 2014 en forespørsel fra
IMDi om å øke inntaket av flyktninger pga. «Syria-pakken». Forslaget ville innebære en heving av det foreliggende vedtaket i kommunen på maksimum 15 flyktninger per år til i framtiden å omfatte minimum 20 flyktninger, dvs. at eventuelle familiegjenforeninger vil komme i
tillegg.

Den flinkeste eleven i klassen i Nord-Fron kommune,
Rune Støstad (Ap), kaster i rollen som ivrig opposisjonspolitiker gang etter «smarte» interpellasjoner i fanget på
kommunestyret, som på sin side er altfor tafatt til å
komme med motforestillinger. Allerede før sommerferien
hadde kommunestyret gjort et enstemmig hastevedtak
om å gå inn på IMDis forslag. Frps ene representant i
kommunen stemte følgelig også for forslaget.

Antagelig provosert av dette konsensustyranniet var det
noen FMI-sympatisører som i løpet av sommeren hadde
satt opp noen klistremerker rundt om i bygda, og spesielt
ett av disse, som var satt opp i nærheten av den videregående skolen, vakte stor bestyrtelse da det ble oppdaget i
slutten av august. Over et dobbeltside-oppslag i distriktsavisa Gudbrandsdølen Dagningen (GD), gikk flere myndighetspersoner unisont i mot «slike holdninger» som
dette lille klistremerket «Nei til flerkultur – bevar Norge
norsk» etter sigende gjenspeilet. Klistremerket, som var
forfremmet til «plakat» i avisa, fikk rektor, elevtillitsmann, ungdomskonsulent, ordfører og – til og med –
lensmann, til å uttale seg alle sterkt kritisk og fordømmende til FMIs budskap.

Med en såpass sterk vind i seilene var konsensusgeneral
Støstad den 1. september igjen på pletten med en interpellasjon til kommunestyret, hvor han nå foreslår at kommunen vedtar en «avskyresolusjon» mot FMI. Forslaget
som skal opp til votering kommende kommunestyremøte
mandag 15. september har følgende ordlyd:

Bakgrunn: Nylig ble det kjent at en plakat fra den
innvandrerfiendtlige organisasjonen «Folkebevegelsen mot innvandring» (FMI) er hengt opp på
Vinstra vidaregåande skule. Nord-Fron Arbeiderparti reagerer kraftig på hendelsen, og ber kommunestyret slutte seg til følgende uttalelse:

”Nord-Fron kommunestyre tar sterk avstand fra innvandrerfiendtlige budskap fra organisasjonen «Folkebevegelsen mot innvandring».

Kommunestyret ønsker et tolerant samfunn, hvor alle har
de samme rettigheter, plikter og muligheter uavhengig av
bakgrunn, kjønn og religiøs tilhørighet. [...].”

Dette initiativet ble applaudert av GD på lederplass onsdag 3. september. Under overskriften «Felles front i
Nord-Fron» skrev redaksjonen:

Nord-Fron Ap vil ha kommunestyret med seg på en uttalelse der de tar avstand fra innvandrerfiendtlige budskap.
Opposisjonspartiet har en sak det bør være lett å samle
støtte for, men som ikke blir mindre viktig av den grunn.

Ap-leder Rune Støstad signerte i tirsdagens GD et leserbrev sammen med ordfører Olav Røssum. I dette innlegget står partiene sammen om en positiv holdning til å ta
imot flere flyktninger.

I noen sammenhenger er det viktig å vise at det er politisk bredde bak holdninger. Det er det de nå gjør i NordFron, og de gjør det i saker der vi avgjort gir vår tilslutning.

Vi gjenkjenner den folkefiendtlige metodikken hvor
maktinstansene media, jus og politikk gjør felles sak i
hensikten å skremme eventuell opposisjon fra å hindre
dem i å ødelegge det etnisk norske samfunnet på kortest
mulig tid. Kampen mot byene har de langt på vei vunnet
– nå er skjebnetiden kommet til bygdesamfunnene.

Ole-Petter Gulbrandsen
Vinstra, 2.9.14

På grunn av oppmerksomheten som FMI fikk i NordFron kommune i slutten av august, ble det av lokale og
tilreisende aktivister gjennomført en flygebladaksjon på
Otta og omegn torsdag 4. september 2014.
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(Tilsvaret fra FMI neste side)
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FMI sentralt har likevel ikke forholdt seg passiv under hekseprosessene i Nord-Fron.
Lørdag 6. september fikk vi slippe til med et lengre tilsvar i GD:

Hjernevask og hekseprosess
i Nord-Fron

En av Folkebevegelsen Mot Innvandring (FMI) sine sympatisører har i følge Gudbrandsdølen Dagningen (GD)
satt opp budskapet vårt i nærheten av Vinstra videregående skole, noe som har ført til en rekke kritiske reaksjoner
fra ressurspersoner i bygda. Rektor, ordfører, lensmann
og ungdomskonsulent er alle forespurt om kommentar, og
alle stiller seg unisont kritisk til «slike holdninger» som
de oppfatter gjenspeilet i den kortfattede teksten vår: «Nei
til flerkultur» og «Bevar Norge norsk».
Først vil vi presisere at dette ikke er en «plakat» slik det
feilaktig står i artikkelen, men et lite klistremerke på
størrelse med en barnehånd. Men denne overdrivelsen
kan stå som en karikatur på den overreaksjon og stigmatisering som media og personer i det offentlige gang
på gang begår mot kritikerne av den uhemmede masseinnvandring som landet i dag opplever.

trygt og godt innenfor ytringsfrihetens sunne rammer.
Her er ingen spesielle grupper trukket fram eller stigmatisert, det er kun tale om å bevare landets kulturelle identitet og selvstyre, hvilket også er nedfelt i menneskerettighetskonvensjonene.

Vi mistenker de nevnte autoritetspersonene i Nord-Fron
å misforstå FMIs budskap med vilje. Vi vil derfor
poengtere at FMI er i mot rasediskriminering i enhver
form. Vi er heller ikke imot å hjelpe flyktninger i eller i
nærheten av sine respektive hjemland. Vårt eneste og
overordnede mål er å stoppe den demografiske voldtekten av landet vårt, hvor fremmedkulturelle horder med
størrelse på en middels norsk by slippes inn hvert år.
forts. neste side...

Når slagordet «Nei til flerkultur» provoserer, skulle en
nesten tro at flerkultur er noe som er oss nordmenn påbudt
ved lov. Det er det ikke, selv om politikere ofte framstiller det slik. Ei heller er det ulovlig å ytre seg kritisk om
denne eller en hvilket som helst annen politisk sak her i
landet. Ytringsfriheten har alltid vært et bærende prinsipp
i samfunnet vårt, noe kommune- og statsansatte burde
være de første til å understreke, ikke undergrave.

Dersom et budskap som «Bevar Norge norsk» så til de
grader provoserer, må det bety at disse myndighetspersonene mener at det å bevare Norge norsk er en uting,
hvilket igjen må innebære at de forakter sin egen kultur
og sitt eget folk. Ja, det kan faktisk synes som at Norge
administreres av selvforaktende autoritetspersoner på
både nasjonalt og kommunalt nivå. Selvutslettelsesmentaliteten er institusjonalisert.

Kanskje aller mest skremmende er det at lensmannen
finner grunn til å uttale seg i en sak om politiske holdninger. Vi kan forstå at onkel politi iverksetter holdningskampanjer for bruk av bilbelte, men når lensmannsetaten uttaler seg kritisk i politiske saker skjønner
mange at George Orwell’s dystopiske framtidsvisjon
neppe kan være langt unna.

Budskapet «Nei til flerkultur – «Bevar Norge norsk» er
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Aktivitet på Otta 4.9.14.
Fra v.: Ole-Petter Gulbrandsen og Bjørnar Røyset.
Foto: Kaspar Birkeland
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Prisen er enorm i form av økt kriminalitet, fremmedgjøring og velferdsutbetalinger som ubønnhørlig vil belaste
framtidige generasjoner på en katastrofal måte. Det er
også etter hvert blitt kjent at mange av disse flyktningene ikke søker seg hit av rettskafne nødgrunner, men av
økonomisk opportunisme eller for å slippe unna straffer
for kriminelle gjerninger utøvet i sine hjemland.

Vi ser gjentatte ganger at det er den norske kulturen som
må vike i kollisjonen med det nye. Eksempelvis er praksisen med kjønnslemlesting – omskjæring – av spedbarn
nå legalisert og påbudt utført ved norske sykehus. Vi ser
hvordan lovgivningen gradvis endrer seg, og at de
offentlige oppgaver omdirigeres til å favorisere særskilte innvandrergrupper. Dette er grov diskriminering, tilsidesetting og en stille, fordekt avvikling av det etniskkulturelle Norge. FMI har gjentatte ganger tatt til orde
for en folkeavstemning vedrørende innvandrerspørsmålet. Hadde vi det fått, og avstemningen hadde vist et
klart flertall for masseinnvandring, kunne FMI med god
samvittighet lagt seg selv ned og pakket sammen på
dagen, for da hadde folkeviljen tross alt endelig fått
kommet til orde.

Men nettopp folkemeningen er farlig for mange personer i styre og stell i dagens tvangspåførte flerkulturelle
samfunn. De er livredde for en saklig debatt hvor man
tillates å gå inn i hverandres argumentasjon uten frykt
for represalier. En slike åpen debatt ville raskt avsløre at
innvandringstilhengerne baserer seg på lite annet enn
følelsesladet demonisering av motparten – nettopp på
det lavnivået som vi i GDs omtalte artikkel ser demonstrert av rektor, ordfører og lensmann m.fl. i Nord-Fron.
Folkebevegelsen
Mot Innvandring (FMI)
Bjørnar Røyset, Formann
Kristiansund, 2.9.14

To politikere om FMI
«Det er mildt sagt en spesiell og ekstrem gruppering, heldigvis så er det en liten gruppering, men allikevel
så skal man i høyeste grad ta de på alvor, for de kommer med mye feilinformasjon, de sprer unødvendig
frykt og ikke minst så putter de mennesker i bås og grupper, i stedet for å se på alle mennesker som enkeltindivider. Men heldigvis så er dette en marginal liten spesiell gruppe, men det er viktig allikevel å være
tydelig og vise avstand mot dem. [—-] NEI, for det første det finnes dessverre ekstreme grupperinger i samfunnet, folk med forkvakla menneskesyn, det finner vi i alle mulige politiske farger.»
Erlend Wiborg, Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Radio Prime (lokalradio i Moss), 23. februar 2013

«Det er nesten som et gufs fra krigstiden omtrent. FMI er en rasistisk organisasjon, det er det ikke noe tvil
om. De deler folk opp i raser, mørke og hvite, kristne og muslimer, og så forsvarer de de hvite. Det er sånn
Ku Klux Klan-tenking, noe som jeg på det sterkeste tar avstand fra.»
Eirik Tveiten, kommunestyrerepresentant i Moss for partiet Rødt, Radio Prime (lokalradio i Moss), 23. februar 2013
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Litt av FMIs virksomhet siste tiden
postkasser og biler på parkeringsplasser. I tillegg gikk aktivistene rundt i sentrum av Otta og gav flygeblad direkte til
innbyggerne.
På vei hjem fra møtet søndag 7. september, ble det av
Kaspar distribuert cirka 200 flygeblad av samme type i
postkasser, fra Beitostølen via Geiranger og Stordalen i
Møre & Romsdal.
I tillegg ble 25 klistremerker av typen «NEI til flerkultur!»
klebet opp på samme ruten.
Formannen returnerte samme vei tilbake til Kristiansund,
og distribuerte knappe 100 flygeblad samt noen få klistremerker.
3. september 2014 • Informasjon i Ålesund
27. og 28. august: En lokal aktivist har distribuert flygebladet «Test dine kunnskaper om innvandringen!» i bydelene; Breivika, Martingjerdet og Lerstad toppen, i Ålesund
kommune i Møre & Romsdal. Aktivisten melder om positiv respons.

4. oktober 2014 • Informasjon i Trondheim
En lokal aktivist har i løpet av august og september distribuert i postkasser vel 500 flygeblad av typen «Test dine
kunnskaper om innvandringen!» i Trondheim. I tillegg har
aktivisten hengt opp cirka 50 klistremerker av typen «NEI
til flerkultur!».

27. september • Løpesedler i Alta
Cirka 500 løpesedler av typen «Test dine kunnskaper om
innvandringen!» ble delt ut i Alta torsdag 25. september.
Løpesedlene ble puttet i postkasser i områdene Midtbakken og Bossekop.
Aktivisten var spesielt nøye med å dele ut i nærområdet
rundt Nordlys Hotell, fordi eieren av hotellet planlegger å
leie det ut til Hero som asylmottak.

28. august • Flygeblad i Krokstadelva
28. august 2014: Lokale aktivister distribuerte i postkasser
vel 250 flygeblad av typen «Test dine kunnskaper om innvandringen!», i Krokstadelva i Drammen – Buskerud fylke.
I tillegg klistret aktivistene opp mindre mengder av FMIs
klebemerke «NEI til flerkultur!».
Krokstadelva har vært i nyhetsbildet siste dagene da kommunen planlegger å bygge flyktningeboliger uten å ta hensyn til innbyggernes meninger og ønsker.

14. september • Aktivitet i Telemark
En aktivist i Telemark har i løpet av uke 36 distribuert på
biler cirka 50 flygeblad av typen «Test dine kunnskaper om
innvandringen!» i Porsgrunn og Skien. Og hengt opp organisasjonens plakat «STOPP voldtekten av Norge!» på lyktestolper og bussholdeplasser i Skien, Siljan og Drangedal.

8. september • Aksjon på Otta
I forbindelse med siste tids fokusering på FMIs aktivitet i
Nord-Fron kommune, ble det av lokale og tilreisende aktivister foretatt en flygeblad-aksjon på Otta og i omegn.
På tur til landsmøte 4. september aksjonerte formannen
og Kaspar fra Ålesund på Otta i Gudbrandsdalen. I tillegg
deltok en lokal aktivist. Det ble distribuert cirka 500 flygeblad av typen «Test dine kunnskaper om innvandringen!» i
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Aktivitet i Molde 25.7.14 med Kaspar Birkeland.
Foto: Bjørnar Røyset
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HAT

Ledende personligheter på venstresiden er angivelig skremt av
hatet som de hevder å kunne påvise hos norske nasjonalister.
Om det var så vel. Det er helst forargelse som hersker i vår
leir, eller sinne over de landsmenn som legger landet vårt ut
på billigsalg, som åpner det for mennesker med en ideologi
som har ruinert eldgamle sivilisasjoner og trellbundet innbyggerne i en evig åndelig formørkelse. Raymond Johansen og
Eskild Pedersen kan ikke oppvise ett muslimsk land der velferd og siviliserte omgangsformer gjør tilværelsen levelig for
innbyggerne, likevel, eller kanskje nettopp derfor, har de forbannet seg på at Norge skal bli tumleplass for menneskehetens argeste fiender. Nazismen var ille, kommunismen verre,
islam er verst.

Men hatet har hatt grobunn i Norge i hundre år, store deler av
arbeiderbevegelsen er tuftet nettopp på hat, som grunnlag for
klassekampen. Der foreligger et utall av saftige retoriske
kraftsalver fra sosialistenes ideologiske bannerførere, som
Alfred Madsens «La borgerne dingle i lyktestolpene». Det var
ikke tomme trusler: I de land hvor de fikk makt til å praktisere sine våte drømmer gikk det på livet løst for det forhatte
borgerskapet, verst og mest i det landet som ble venstresidens
fyrtårn. Solsjenytsin karakteriserte revolusjonen slik at svanene ble myrdet, bare ravnene fikk leve. Det er derfor temmelig
søkt når nettopp ledende, taleføre og ytterst taletrengte sosialister som forannevnte, spiller rystet og skremt av hat, selv om
den bevegelsen de står for har valgt å skjule eget hat bak siviliserte frontfigurer som Stoltenberg og Støre.

Det er nettopp hos islam herrene Johansen og Pedersen finner
det rendyrkede hatet mot oss mer eller mindre kristne.
Muslimene hater hverandre like inderlig, sjia mot sunni og
hele resten av konglomeratet, og slakter hverandre med
samme villskap så sant de velger en annen versjon av koranen.
Måtte de bare fullføre sine foresett, jordelivet ville blitt bedre
for oss vantro.

Bjarne Dahl

Høvik, 8.10.14

Står PST og politikerne over folk flest?

31. juli 2014: Kravet fra Frp-politiker Jan Arild Ellingsen om å redegjøre for detaljene bak terrortrusselen, får i juli 2014
ikke støtte fra politikerne, selv ikke i Frp.

Alle politikerne media har intervjuet syns det er ok at hverken politikere eller folk flest får greie på alle detaljene rundt den
feilaktige terrortrusselen. Dette gjelder politikere som Anders Anundsen, Øyvind Korsberg, Ulf Leirstein, Anders B. Werp,
Liv Signe Navarsete, Kjell Ingolf Ropstad og Bård Vegar Solhjell.

Det er lite betryggende at stortingsrepresentantene syns at velgerne og skattebetalerne ikke skal få rede på hva som har
skjedd. Dette understreker igjen at det bør innføres intelligens- og personlighetstest av mennesker som stiller på valglister –
samt folkeavstemninger i viktige saker. Slik som angitt ovenfor vil vi ikke ha det!
Sakset fra Oddbjørn Jonstads nettside Fripenn.no

Meiningsmåling på Firda.no
Frå «Dagens spørsmål» 23. juli 2014 på Firda.no:

Bør kommunen din busetje fleire flyktningar?
Ja 18,4 % • Nei 81,6 % •
Antall røyster: 658.

Kommentar: Resultatet vart nok ikkje slik som den raude redaksjonen tenkte.
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Litt om importert kriminalitet

Oslo politidistrikt oppretta i 2012 ei eiga gruppe som arbeider kun med å ta lommetjuvar. «Innsatsgruppe lommetyveri», som gruppa heiter, har sidan oppstarten arrestert 235
personar. 230 av desse var utanlandske statsborgarar.
Oslo hadde i 2013 fleire politimelde lommetjuveri per 100 innbyggjar enn Göteborg, Stockholm, Berlin og New York.

Hittil i år har gruppa arrestert 98 lommetjuvar, mot 94 i heile
2013. Det er det høgaste talet nokon sinne.

Den 20. august 2004 var det 566 utanlandske statsborgarar bak
murane i Norge. I dag er talet 1268. Kvar tredje fange er i dag
utanlandsk statsborgar. Sju av ti av dei utanlandske som blir
fengsla, har liten eller ingen tilknytning til Norge, i følgje
Kriminalomsorgen.
Omlag halvparten av dei som sit inne for narkotikalovbrot, er
utanlandske statsborgarar.

Andelen rumenske statsborgarar har auka kraftig. Rumenarane
er i dag den tredje mest representerte utanlandske nasjonen i

norske fengsel. Per 20. august 2004 var det ingen rumenarar i
fengsel i Norge. I dag er talet 128.
46 av 195 kvinner som sit inne per 20. august 2014 er utanlandske statsborgarar.

Kjelde: NRK.no 7.10.14 – http://goo.gl/E6zDTm

Kommentar: Kor mange av dei resterende 2/3 av fangane er av
utanlandsk opphav, men med norsk statsborgarskap? Det seier
historia sjølvsagt ikkje noko om.

For fleire år sidan uttala tidlegare fengselsdirektør ved
Ullersmo landsfengsel Knut Eigum og tidlegare narkotikasjef
Truls Fyhn dette:
Eigum: Hardkokte kriminelle i frå Aust-Europa har tatt over
«makta» blant dei innsette, og over 60 prosent av langtidsfangane er utlendingar. I tillegg har mange av fangane norsk statsborgerskap, men er av utanlandsk opphav.
Fyhn: Over 80 prosent av alle tunge narkotikasaker kan
knyttast til utanlandske operatørar.

Tolker, landssvikere og innvandring
3. juni 2014: En tolk for de norske styrkene i Afghanistan, Faizullah Muradi, har søkt om asyl i Norge, men ble sendt til Italia
i henhold til Dublin-konvensjonen. Men nå har statsminister Erna Solberg (H) og Justis- og beredskapsminister Anders
Anundsen (Frp) snudd og lar vedkommende komme tilbake for å få behandlet søknaden i Norge og ikke i Italia. Det samme
skal gjelde alle tolker for norske styrker. Vedkommende har fått godt betalt og kjempet for Afghanistan og ikke Norge. NOAS
mener dette bør gjelde alle som jobber for norske styrker i utlandet. På grunn av en inkompetent regjering og uansvarlige partier som Venstre er vi kommet i den situasjon at internasjonale avtaler ikke gjelder og at moralsk synsing og utilregnelige pressgrupper styrer innvandringen til landet. Denne regjeringen er ikke annet enn en skam for landet. Dette nærmer seg landssvik.

Sakset fra Oddbjørn Jonstads nettside Fripenn.no

Har du husket å betale?

Har du husket å betale medlemskontingenten/abonnementet? Vær vennlig og betal.
Da FMI ikke mottar offentlig økonomisk støtte, noe som våre
politiske motstandere gjør, er hver krone gull verdt.

Styret takker alle som gjennom siste år har vært bidragsytere.
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Uten bidrag utover ordinær kontingent/abonnement,
er ikke FMI i stand til å gjøre jobben som blir gjort i dag.
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