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25 år med motstand mot
fremmedgjøring av fedrelandet
FOLKEBEVEGELSEN MOT INNVANDRING ble stiftet i Haugesund
den 4. oktober 1987. Opptakten ble
gjort av 145 krigsseilere i Rogaland,
som hadde sendt et brev til kong Olav
og pekt på farene ved den økende innvandring av fremmede folkeslag. Det er
ikke kjent om majesteten svarte.
Kongehuset synes påfallende uberørt
av utviklingen mot nasjonalt sammenbrudd.
Det var allerede den gangen klart for alle
oppegående mennesker at belastningen
og skadevirkningene ved fremmedkulturelt nærvær i Riket ville bli utålelige, og
skape motsetninger som ville føre til
borgerkrig og nasjonalstatens undergang. Erfaringene vi har høstet i de 25
årene som er gått viser at vårt syn var
rett, og at vår frykt for fremtiden var vel
begrunnet.
Her har vært en grotesk utvikling av kriminaliteten i bygd og by, og gjengvold-

tekter, drap, ran og overfall er blitt en del
av dagliglivet i Norge, slik det er blitt i
våre naboland, og i hele Europa.
Belastningen på våre velferdsordninger,
på helse- og undervisningssektoren, på
politi og rettsvesen har tøyd våre ressurser til bristepunktet.
I land etter land vokser det frem enklaver etter hvert som innvandringen øker
og de fremmede formerer seg, hele
bydeler der landets lover ikke gjelder, og
hvor politiet, brannvesenet og selv
ambulansepersonell ikke våger seg inn.
Inntrengerne gjør frekt og freidig gjeldende at de har opprettet autonome
soner i sine europeiske kolonier, og forsvarer dem med stein og molotovcocktails. Når noen av geriljakrigerne bringes for retten avviser de arrogant vertslandets lover, og skriker at de har sine
fullmakter fra Allah, og at hans profet
har erklært «hellig krig» inntil vi vantro
underkaster oss islam.

Denne utviklingen mot sosialt og nasjonalt sammenbrudd har bare vært mulig
fordi våre politiske ledere har sviktet og
sveket. De har latt fanatiske multikulturalister få fritt spillerom, og har subsidiert dem løpende med milliarder til fedrelandets forderv. De har mobilisert media
og maktapparatene mot oss som har protestert, og forsterket innsatsen med
såkalt «antirasistisk» pøbel som er satt
til å gjøre grovarbeidet. Dette er elementer som reagerer på begrep som fedreland og nasjon som stuten på den røde
kluten, det er de samme som skrek
«Heller rød enn død» og gikk amok når
europeere samlet krefter mot trusselen
fra øst. Etter sovjetimperiets sammenbrudd har de satset på innvandringen fra
den muslimske verden: Innvandrerne fra
Midtøsten og Afrika skal greie det kommunismen ikke maktet - å bryte ned
nasjonalstatene, utlevere våre kvinner til
forts. side 7

publiserer det media nekter offentligheten å lese,
og er antagelig det eneste bladet i Norge i dag som er konsekvent kritisk til masseinnvandringen.
Utgitt av Folkebevegelsen Mot Innvandring som ble stiftet i Haugesund 4. oktober 1987.
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Vi nekter å leve med terror
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 kr 120,- per år inkl. porto.
Bladet blir sendt i nøytral konvolutt.
Kontaktinfo sentralt:
Postadresse:
FMI, Postboks 70,
6501 KRISTIANSUND N
Telefon: 977 06 152
NB: Telefontid, man. og ons. kl. 18.00-21.00
E-post: nettred@fmi.as
Hjemmeside: www.fmi.no
Bankgiro: 0530.40.68169
Org.nr.: 994 552 554
Redaksjon
Redaktør: Bjarne Dahl, tlf. 905 53 931
Red.medarb: Norvald Aasen, tlf. 57 73 18 44
Magnar A. Bakke, tlf. 415 51 716
LOKALE KONTAKTPERSONER
Nordland:
Amund Garfors, tlf. 906 19 206
Møre & Romsdal og Sogn & Fjordane:
Bjørnar Røyset, (form.) tlf. 977 06 152
Hordaland: Jan-Egil Eide, tlf. 416 21 271
Vestfold, Buskerud og Telemark:
Jan Høeg (nestform. og pressetalsm.),
tlf. 948 66 468
Akershus: Jon Christian Gulbrandsen,
tlf. 905 31 459.
Østfold: Tor Holst (landsstyremedlem.),
tlf. 901 02 910
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.

De seneste voldelige utskeielsene etter en islam-kritisk amatørfilm
viser muslimenes sanne ansikt. De viser oss også hva vi har i vente,
om vi ikke omgående kvitter oss med disse rabiate fanatikerne. Et
samliv med muhammedanere er som å leve på en vulkan, som å sitte
på en kruttønne mens en forstyrret person som ikke vil vente på paradiset fomler med fyrstikkene. Vår generasjon opplever det bebudede
«Clash of Civilizations» i drypp hver dag, med rasende folkemasser,
selvmordsbombere, med drap på helsepersonell som vi i vår enfoldighet sender ut for å hjelpe disse menneskene, likvidasjon av forleggere, karikaturtegnere, redaktører, med skudd i ryggen på militært
personell som vi i dobbelt enfold sender ut for å lære dem å føre krig.
Hele den muslimske verden raser over sin elendighet, håpløshet. Alle
fredagsbønner og påkallelser av Allahs allmakt til tross sitter de fast
i sin egen dritt. De er så forsmedelig avhengige av oss vantro for å
overleve. Fra Vesten får de sitt daglige brød, herfra rykker vi ut når
flom eller jordskjelv, tørke og misvekst rammer, når de i innbyrdes
sekterisk hat river hverandre i filler, når epidemier inntreffer.
Hvorfor fortsetter vi med dette, år etter år, for mennesker som hater
oss så inderlig?
Det hadde vært enkelt om muslimene var der de var, og vi her vi er.
Problemet er deres nærvær i Norge, i Europa, hundretusener her,
titalls millioner der. Angivelig kommer de som flyktninger, som
arbeidssøkende - i klartekst for å få tilgang på goder deres egne
hjemland ikke kan gi dem. De er for lengst blitt så tallrike at vi og
våre myndigheter har mistet oversikten, for ikke å nevne kontrollen.
De har infiltrert regjeringer og nasjonalforsamlinger, politi og forsvar, forvaltningen, skoleverket. Nå opplever vi at de stiller krav om
underkastelse. Vi må ikke fornærme deres profet, ikke med ett ord kritisere hans utallige ugjerninger og forrykte religion. Et gjennom
sekularisert samfunn, som for lengst har kastet av seg sitt eget prestestyre, skal gå på tå hev for ikke å provosere religiøs fanatisme. Vi
er lut lei av å krype og smiske for disse inntrengerne. Vi vil ikke ha
«integrasjon», og minner om at islam betyr underkastelse. Jo flere vi
slipper inn, jo nærmere kommer vi den dagen da Europas folk må
velge mellom kapitulasjon eller krig.
USA, Frankrike og Tyskland har måttet stenge ambassader og konsulater etter denne siste voldsorgien. De bør ikke åpne dem igjen før
der er innført styresett i muslimske land som kan beskytte utenlandske offisielle representanter, og de øvrige vestlige land bør vise solidaritet og gjøre det samme. Samtidig må all statsfinansiert økonomisk, materiell og medisinsk hjelp innstilles og alt personell hjemkalles - de som
måtte ønske å fortsette bistanden får gjøre
det for egen regning og risiko. Det er på
høy tid å sette foten ned, og ikke lenger la
seg herse med av muslimene.

FMI setter ytringsfriheten høyt, vi krever derfor ikke at alle ytringer i medlemsbladet skal
være uttrykk for FMIs holdninger.
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Formannen har ordet
FMIs landsmøte ble avviklet på Bergo Hotell, Beitostølen 1.
september. Det var også i år bedre oppmøte enn på flere år,
og det mest positive var antall unge nasjonalister fra henholdsvis Buskerud, Østfold, Oppland og Rogaland som
hadde tatt turen til denne årlige samlingen. Utsendingen fra
FMI Nordland var den mest langveisfarende gjesten, sammen med Poul Vinther Jensen fra Den Danske forening, som
også i år hadde tatt turen til fjellheimen i Valdres og informerte om forholdene hjemme i Danmark.
Det ble i år vedtatt av landsmøtet at landsstyret supplerer
seg selv. Dette for å hindre eventuelle fremtidige kuppforsøk. Det er på det rene at FMI har økende aktivitet, noe som
heller ikke går upåaktet hen blant våre motstandere. Så det
vil neppe forundre noen hvis infiltratører førsøker seg, som
de gjorde på slutten av 1980-tallet da myndighetene infiltrerte Tom Krømke. FMI ble fra første stund sett på som en
trussel mot den etablerte innvandringspolitikk, og myndighetene var den gang villige til å ta i bruk alle midler for å
knekke FMI, og iscenesatte et komplott som mangler sidestykke i historisk sammenheng. Dette kan leses om i bøkene
«Sannheten skal fram» og «Myrdalsakene».
Nye skribenter
FMI er blitt omtalt oftere i media siste året, og trenden ser ut
til å fortsette ut over høsten etter flygeblad-aksjoner i
Akershus og Rogaland. I den sammenheng vil jeg trekke
frem kontaktmann i FMI Akershus, Jon Christian
Gulbrandsen, Stig Roar Wangberg i Nord-Trøndelag og
Bjørn Tore Pedersen i Rogaland som alle har forfattet tilsvar
til media og vist at FMI har godt kvalifiserte arvtagere etter
veteraner som bl.a. Norvald Aasen og Bjarne Dahl.

Akershus og Østfold. Uvanlige store mengder flygeblad er
blitt distribuert hittil i år - spesielt i sommer og i høst. De
nye klistremerkene og plakatene som ble trykket opp tidligere i år har vært en medvirkende årsak til at FMI er på
fremmarsj. Flere nye aktivister har siste halvåret sluttet seg
til organisasjonen og bidrar i kampen mot Jens Stoltenbergs
destruktive og norskfiendtlige politikk.
For å fremme ytterligere aktivitet ble det også på landsmøtet
fremmet forslag om og vedtatt differensiert medlemskap.
Det vil si at de som ønsker å bidra FMIs arbeide utover
ordinær kontingent og fronte og forsvare organisasjonen i
alle sammenhenger, gjør dette ved et månedlig bidrag på
minst kroner hundre, samt betaler for tilsendt opplysningsmateriell. Aktivister som bidrar på denne måten vil være
med og danne det økonomiske grunnlaget for folkebevegelsen og er i tillegg et bevis på aktivistens engasjement og
lojalitet.
Maten og servicen på Bergo er upåklagelig. Fellesmiddagen
om kvelden er som tradisjonen tro høydepunktet, og ble
avviklet i hyggelig atmosfære med innslag av frimodige og
nasjonale ytringer.
Søndags formiddag, etter frokost og overlevering av diverse
informasjonsmateriell til aktivistene, dro de fleste hver til
sitt, forhåpentligvis en hyggeligere opplevelse rikere.
Bjørnar Røyset
Formann

Økende aktivitet
Som nevnt er FMIs aktivitet økende, spesielt i fylkene NordTrøndelag, Møre & Romsdal, Rogaland, Buskerud,
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Det skjulte Folkemord
Toleranse, likhet og frihet er begreper som har blitt brukt i de
sortes frigjøringskamp mot det hvite styre i Sør-Afrika. Ved
siden av Martin Luther King Jr. er Nelson Mandela kanskje
den mest feirede leder i det 20. århundre. I forbindelse med
Mandelas 90-årsdag sa Stoltenberg følgende: «Din innsats vil
bli husket for alltid, du er et forbilde for svært mange mennesker i verden». I likhet med Robert Mugabe er Nelson
Mandela en militant marxist. Mandela skrev et kjent manifest
om hvordan man kan være en god kommunist. Mandela som
leder for African National Congress (kjent som ANC), en voldelig marxistisk organisasjon som brukte alle former for terror, sonet en lang dom nettopp for terror. I både USA og
Europa ble ANC med dens ledere sett på som en terrororganisasjon, og Mandela hadde i sin tid innreiseforbud. Etter
massivt internasjonalt press gikk daværende president
William de Klerk med på å demokratisere Sør-Afrika.
Resultatet ble at Mandela ble president og ANC har siden sittet ved makten. Men hvordan har det gått med Sør-Afrika i
ettertid? Henk Van de Graaf visepresident i Transvaal
Farmers union forteller at siden ANC kom til makten i 1994,
er det estimert at 3 000 hvite bønder er drept og anslagsvis
20 000 hvite er blitt brutalt myrdet. Myndighetene har ikke
presentert offisielle statistikker, men dette er tall som hvite
bønder selv har arbeidet seg frem til.
Historier om hvordan drap på hvite blir begått er hjerteskjærende, og blir vanligvis begått på søndager når bøndene med
sine familier er i kirken. Først plyndrer tyvene de hvites gårder, for så å vente på at familiene skal komme hjem. Når
familiene kommer hjem, blir de angrepet. Mødre og døtre blir
gjengvoldtatt foran familiemedlemmene for så å bli torturert
og drept. De lar ofte barna vente til slutt slik at de kan være
vitner til torturen og drap av sine foreldre før de selv blir
drept. En eldre kvinne fikk sine bryster skåret av, mens en
annen ble voldtatt med ei knust flaske, er noen beskrivelser.
For noen år siden ble lederen for Afrikaner Resistance
Movement (AWB) Eugene Terreblanche brutalt myrdet,
saken fikk minimal oppmerksomhet i den internasjonale presse. Avisen Today beskrev drapet som en ekstremt rasistisk
motivert handling.

aktivist), beskrev den hvite rase som en kreftsvulst på menneskets historie. Senere unnskyldte Sontag seg, etter at hun
ble beskyldt for å «hetse kreftpasienter». Hvite mennesker
som minoriteter, om det er i Sør-Afrika, Zimbabwe, eller
områder i Europa med flertall av ikke hvite, blir grovt diskriminert. Det er bare å minne om den epidemiske voldtektsbølgen her til lands, begått mot våre kvinner av ikke vestlige
menn, uten at myndighetene griper inn. Politikerne snakker
aldri om når masseinnvandringen til Norge og Vesten skal
stoppes. Og når vi hvite selv blir minoriteter i egne land, så er
kanskje det vi opplever nå en prelude for det som kommer til
å skje i fremtiden, med grov vold, drap og diskriminering av
oss hvite begått av såkalte minoriteter og med staten som
garantist. I Sør-Afrika, under ANC, blir de hvite kristne samfunn fullstendig ødelagt, med bistand og ideologisk drahjelp
fra Arbeiderpartiet og de andre stortingspartiene. Det hører
med til historien om Sør-Afrika at konen til tidligere president
William de Klerk - som åpnet opp for demokratisering og
som førte til at ANC kom til makten - ble brutalt drept av to
sorte menn. Gjerningsmennene aldri ble pågrepet.
Slike grusomme beskrivelser fra Sør-Afrika - og med like
mørke fremtidsutsikter her hjemme i Norge - er noe som kan
og vil bli en realitet om vi ikke klarer å vekke det norske folk
fra den materialistiske drømmen vi lever i. De hvite i SørAfrika har snart ikke lenger noe land, og med masseinnvandring til Vesten er vi vesteuropeere snart også i mindretall og
fordrevet. Våre politikere er ikke drevet av logikk og rasjonell
tenking. De er drevet at en antihvit kommunistisk agenda. Og
at Mandela fikk Nobels fredspris og lovord fra Stoltenberg,
bekrefter hvilke myndigheter vi har med å gjøre.
La våre tanker gå til de hvite i Sør-Afrika, og når tiden kommer for å gi økonomisk støtte til nødlidende, la oss gi det vi
kan til organisasjoner som arbeider for å fremme de hvites
rettigheter og levevilkår i Sør-Afrika.
Julianus Neubauer
Lillehammer, 4.9.12

Tall viser at i 1980 var det 80 000 hvite bønder i Sør-Afrika.
Nå er det kun 30 000 igjen som skal brødfø en befolkning på
50 millioner. Sørafrikanske myndigheter sier nå offisielt at
drap på bønder ikke lenger er prioritert av politiet. Responsen
fra politiet på telefonanrop under ran og angrep er sjokkerende. Skrik og rop om hjelp over telefonen under angrepene
blir enten ignorert eller det blir gitt de merkeligste unnskyldninger som at politibilen er tom for bensin osv.

Abonner på
«Norge Er Vårt»

Hvilken interesse for oss i Norden har det som skjer med våre
hvite brødre i Sør-Afrika å gjøre, vil kanskje noen spørre seg?
Det som er viktig å forstå, er at det går en historisk antihvit
linje fra den bolsjevistiske revolusjon i 1917, til masseinnvandringen til Vesten og til dagens Afrika. Susan Sontag
Rosenblatt (jødisk kommunistisk litterært ikon og politisk

Et abonnement koster kroner 120,- per år inkl.
porto og det kommer ut to nummer i året.
Bladet sendes i nøytral konvolutt.
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Du kan abonnere på FMIs medlemsblad «Norge
Er Vårt», uten å være medlem i organisasjonen.

Betal til FMIs konto: 0530.40.68169.
Merk innbetalingen med «Abonnement».
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Hva føler man
ved innvandring?
- Et nytt syn på en gammel konflikt
Hva føler man når innvandring setter inn? Føler man hat?
Føler man harme? Føler man indignasjon? Eller føler man søt
musikk i hjertet? Føler man overhodet noe?
Jeg vet selvsagt ikke hva «man» føler. Jeg husker bare at jeg
selv følte noe som minnet sterkt om berettiget harme følelsen av å bli nedverdiget på vegne av mitt folk og land.
Dette var mitt utgangspunkt, i hvert fall.
Men vi var nok flere om dette. Øyeblikkelig ble «vi» stemplet
som rasister. Til tross for at følelsene våre så avgjort gikk
forut for all overveielse, all refleksjon, alt kulturelt overlevert
syn på at alle raser og nasjoner var like - eller likeverdige, rettere sagt.
Men dette med likeverd hadde vi ikke mindre i blodet, vi, enn
alle som øyeblikkelig vendte seg imot oss, antirasistene; de
som øyensynlig overveiet - reflekterte - over den nye situasjonen vårt land befant seg i, snarere enn de følte.
Deres uskyld var altså ikke som vår uskyld. Den utgikk fra
andre lag i menneskenaturen - trolig mer beslektet med kalkyle enn med blodvarme instinkter.
Hva de «følte,» var vel altså nærmest underordnet intellektuelt fremtenkte, kulturelt overleverte prinsipper - som all erfaring til denne stund har vist kan undertrykke de mest opprinnelige; de mest oppriktige følelser.
Psykologien kaller dette like godt undertrykte følelser, og vet
at slike «uverdige» følelser uvilkårlig vil rette seg imot dem
som mer eller mindre åpenlyst vedstår seg dem. Det skjer
gjennom projeksjoner - overføringer - hvor de fortrengte lag
av ens egen bevissthet smøres ekstra tykt på de avvikendes
ansikter. Dette tjener i sin tur utelukkende den hensikt at
bevisstheten skal befris fra alt det i dem selv som prinsippene
de gikk ut fra, blankt avviste som uverdig. Ved å svartmale
andre, blir man altså selv renvasket fra alle mistanker om noe
uverdig.
Feigt, egentlig. For det ér der! Følelseslivet sprenger grensen
for intellektuelt fremtenkte prinsipper, fordi følelseslivet er
selve drivkraften i vår konstitusjon. Slik er vi skapt. Den som
fornekter sin konstitusjon, blir følgelig et annet menneske enn
den som ikke gjør det - den naturlige av de to.

Dette har lite med god vilje å gjøre. Når viljen - uansett hvor
god som i «snillismen» - strider mot naturen, må det i det
lange løp ende galt. For naturen er sterkere enn viljen, hvordan man enn snur og vender på det. «Naturam purcam pullam
ex; hun kommmer dog igjen, den gamle hex.» Det betyr:
«Naturen kan man kaste ut; han kommer dog igjen, den gamle
stut.» Men naturen i sin opprinnelige skikkelse er hverken
heks eller stut; den er egentlig fullkommen, nesten ufeilbarlig. Det er først når den blir anfektet at den blir farlig for oss.
Men slik hundser man sin egen og andres natur ved å male
den tykkest mulig på «Den Annens Ansikt.» Rasistene tjener
altså utelukkende som «lynavledere» for den skjellsettende
erkjennelsen av antirasistenes grunnleggende slektskap med
dem. I alle andre sammenhenger ville jeg kalt dette for hykleri. Den eneste grunnen til at jeg ikke gjør det her, er menneskenes nærtagenhet for det de holder for å være umistelig: likhetstanken.
Men slik oppstår et kunstig skisma mellom «dem som hever
seg opp over» og «dem som er under», men som har hele
menneskenaturen, ikke bare en del av den - den intelligensmessige - på sin side. Det de som «er under» altså har i tillegg
til intelligensen, er først og fremst det grunnleggende: våre
ytterst sårbare emosjoner under ett, ikke bare et selektivt
utvalg av dem.
Det oppstår med andre ord et intelligensmessig uimotsigelig
skikt av mennesker i samfunnene som like fritt og rått kan
herje med så vel sin egen som andres naturlige konstitusjon.
Disse menneskene blir på en måte som Nietzsches nye overmennesker, hvor de andre tilsvarende - med dulgte hen- og
antydninger eller også nakne, skamløse anklager - i realiteten
blir redusert til «undermennesker». En rasist er pr. definisjon
med andre ord et «undermenneske» så godt som noe - antirasistisk bedømt. Selv om det samme ligger i dypet av antirasistene også. Antirasistene våger bare ikke å være seg selv.
Men hva er nå endelig en «rasist»? Det er en som er stolt av
sin rasetilhørighet. En enkel, klar, harmløs definisjon. Men
dette hindrer ikke at det skyldbelegges mer og mer jo lenger
vi fjerner oss fra Hitlertidens paranoide, psykopate grusomheter som øyensynlig har dannet det dystre grunnlag for en
helt ny «tidsregning».
forts. neste side ...
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forts. fra forrige side ..
Men en «rasist» - en som er stolt av sin rasetilhørighet analogt med en som har yrkesstolthet uavhengig av hvilket
yrke han bekler - reduseres gjennom antirasismens splittede
- og derfor splittende - menneskesyn til en «paria» i samfunnet. Man kan ustraffet slenge dritt på ham og gjør det mer
enn gjerne; han kan så allikevel ikke ta igjen.

ganske jord, ville være enfoldige drømmere. Det tror jeg
ikke at noen av dem er. Da blir den eneste muligheten som
så står tilbake, menneskeforakt. Menneskeforakt hører ikke
livet til. Likeverdet er uomgjengelig for livets beståen.
Hitlers uvesen var med andre ord menneskeforakten, den
som effektivt utelukker gjensidig respekt folkeslagene og
nasjonene imellom.

«I am black and I am proud», heter et vakkert opprop mot
undertrykkelse på rasemessig grunnlag i USA. Etter min
harmløse definisjon er dette ikke desto mindre «rasisme».
Man tenker da også ugjerne over at det er nøyaktig like
naturlig å si: «I am white and I am proud». Her skjønner
man at et slikt utsagn måtte være et rasistisk utsagn, fordi de
hvite i så høy grad også har vært ensbetydende med undertrykkerne. Å være undertrykker er jo ikke nettopp noe å
være stolt av!

Dette betyr imidlertid ikke at likeverdet ikke uten videre
tolererer en respektfull avstand fra dem som er forskjellige
fra oss. Det ville være å misforstå likeverdet og redusere det
til likhet - noe mange kuede mennesker nesten alltid har
gjort. Det var da også resultatene av denne misforståelsen
jeg reagerte så sunt imot da innvandringen til vårt land først
skjøt fart. FMI som jeg en kortere tid var medlem av, har da
også som motto: «Norge Er Vårt.» Det er ikke vanskelig å
forstå denne primitive grunnfølelsen i folket.

Men dette betyr intet annet enn at rasene er likeverdige. Ja,
det skal ikke benektes. Men om de derfor er like? Nei. Og
fordi de er ulike, er de også u-for-like-lige - det vil si at de
aldri kan gjøres like. Verdenstreet er for lengst forgrenet i
distinkt adskilte raser og varianter av menneskeheten, og det
er i virkeligheten ikke noe å gjøre med dette, annet enn å
godta det.

Én ting holder jeg urokkelig fast ved: Følelsene skal gå forut
for forstanden, ikke forstanden forut for følelsene. Føler
man nå engang sterkt for sitt folk og land, kan dette derfor
ikke undertrykkes og stikkes under en stol uten at man krenker menneskets verdighet. Ingen har rett til å krenke andres
verdighet, eller plikt til å undertrykke sin egen. Eller har de?
- ! Selvsagt har de ikke dét!

Her ligger nasjonenes legitimitet. De skal være forskjellige.
Tidligere var dette endog en selvfølge, men det er nå
«glemt». Blant annet takket være nazismens grusomheter, er
dette blitt glemt. Den andre delen av forklaringen på vår
glemsel, ligger nok dessverre særlig i marxistisk eller i naivt
kristent tankegods. Vi kristne har imidlertid tydeligvis glemt
at Jesus sa: «Vær da enfoldige som duer og listige som
slanger», ikke bare enfoldige som duer.

Dermed er konflikten løst på papiret. Men i virkelighetens
verden er det nok lidenskapene som avgjør, enten man
beklager det eller ikke. Selv vel betenkte argumenter biter
ikke på dem, uavhengig av det monn av innsikter i menneskesinnet de bygger på. Så «slaget om Norge» og de andre
europeiske nasjoner ser ut til å være tapt allerede, én gang
for alle. At et engasjert menneske som jeg tillater seg å oppfatte dette som en alvorlig form for dårskap, har jeg imidlertid ingenting imot å la tindre og skinne igjennom. Å forveksle likhet og likeverd med hverandre, er ingen bagatell,
men en dårskap de fleste lett burde kunne gjennomskue.*)

Men hvor deilig er det ikke å slenge dritt på annerledes tenkende? Særlig når man ikke kan være sikker på om det ikke
er en selv som fremfor de andre fortjener det?
Hva har så endelig dette med Hitler å gjøre?
Lite eller ingenting, må jeg svare. For når oppfattet Hitler
alle raser og nasjoner som likeverdige? Aldri. Det var dette,
ikke vår rasetilhørighet i og for seg, som gjorde folkemord
mulig. Var det ikke slik, måtte krigen ligge i menneskets
opphavelige natur, slik at alle som kjemper for fred over den

*) Vår tid kjennetegnes ved at overflødige ideer har tatt overhånd, og nødvendige tanker er uteblitt.
Joseph Joubert
Trond Nyquist Andresen
Ålesund

Forbud mot tigging
Mot hele partiledelsen gikk Høyres landsmøte 6.5.12 inn for å forby tigging.
En avstemning på Dagbladet.no fra samme dato med følgende spørsmål:
Riktig å forby tigging i Norge?
Ja: 85 prosent • Nei: 15 prosent
Antall stemmer (per 22.9.12): 10 644
6
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Voldelig fredsprofessor
Vi som har forsøkt å protestere mot fremmedgjøringen av
fedrelandet har rik erfaring når det gjelder voldsutøvelse. I
Norge som overalt ellers i Europa går pøbelen løs dersom du
våger å protestere mot innvandringen fra andre verdensdeler,
som regel hundre mot én. Men det er også spillerom, bokstavelig talt fritt slag for engasjerte enkeltpersoner. Tidsskriftet
KAPITAL har i siste nummer et portrettintervju med en av
multikulturens mest aggressive forkjempere, professor m.m.
Thomas Hylland Eriksen, og det kommer frem at mannen
har en broket fortid som anarkist og konstant opposisjonell
mot det etablerte samfunn: det mest harmløse var at han som
skolegutt valgte å gå med svensk flagg i 17. maitoget. Senere
ga han ved hver gitt anledning til kjenne at han fortsatt er i
trassalderen.
Men det var ukjent for meg, og vel for de fleste - mediene
utøver diskresjon når det gjelder de politisk korrekte - at professoren tyr også til fysisk vold når anledningen byr seg.
Intervjuer Geelmuyden gjør noe av Hylland Eriksens synderegister kjent, som her:

Det fremkommer heller ikke i din nye fredsbok at du har slått
ned en fremmed på åpen gate?
«Jeg vet ikke hvordan man slår ned folk, men jeg gjorde så
godt jeg kunne. Det var ikke sånn at tennene sprutet. Jeg slo
ham i brystkassen med en knyttet neve. Han drev med
rasistisk trakassering, og jeg var i et irritabelt humør».
Nå kan professoren sikkert få etterutdannelse for viderekomne hos sine meningsfeller, mange av dem vet hvordan de skal
slå «så tennene spruter». Så er det kanskje noen som lurer på
hvordan mediene hadde reagert om det var en «rasist» som
hadde slått ned den profilerte akademikeren, eventuelt etter
at vedkommende hadde kommet seg på beina etter overfallet
og slått igjen.
Det nevnes en passant i intervjuet at den svenske tippoldefaren til den humørsyke professoren hette Skarpsvärd.
Bjarne Dahl
Høvik, 10.8.12

forts fra side 1...
voldtekt og mennene til rov og ran, og til å opprettholde den
velferd disse menneskene aldri greier å skape med egne evner
og krefter.

••••

Så opplever vi at etter hvert som konsekvensene ikke lenger
kan tildekkes prøver de ansvarlige å stramme inn. De erkjenner at Europa ikke kan løse problemene med overbefolkning
og sosial elendighet i den 3. verden - vi kan rett og slett ikke
ta imot flere velferdssøkende. Men selv om noen politikere
har våknet, er her ikke minst i Norge organisasjoner og enkeltindivider som holder «Stø kurs» mot undergangen, lurvete
lovtrekkere som skriker opp om at Norge HAR PLIKT til å
fortsette å gi opphold og underhold til menneskelig drivgods,
og som truer med RETTSSAK mot sin egen stat for å tvinge
sine forkvaklede oppfatninger i gjennom, og sikre jevn strøm
av salærer fra den samme staten. Vi i FMI hevder at INGEN
FREMMEDE HAR RETT TIL OPPHOLD I VÅRT LAND, og
Norge HAR IKKE PLIKT TIL Å OVERTA FORSØRGERANSVARET for fremmede. De norske borgere som føler så
sterkt for hjelp til den 3. verden bes å overføre av egne midler,
og for øvrig begrense seg til fjernadopsjon. Her er for lengst for
mange muslimer, negrer, arabere i landet vårt, myndighetene
bør sette kreftene inn på hjemsendelse, ikke på mottak av flere.

«Innvandringsspørsmålet har av
anførerne i det som har vært
utgitt som en meningsutveksling,
stort sett vært fremstilt som et
spørsmål om valg mellom nestekjærlighet eller ‘rasisme’, og
altså mellom moral og umoral.
På denne måte har en nokså
behendig unngått en drøftelse og
en klargjøring av hvilken samfunnsomveltning en masseinnvandring i Norge egentlig vil
innebære.»

VI VIL IKKE HA NOE «FARGERIKT FELLESSKAP»,
IKKE NOE «MULTIKULTURELT SAMFUNN» PÅ NORSK
JORD. NORGE ER NORDMENNS ELDGAMLE FEDRELAND, VI VIL IKKE DELE DET MED FARENDE FANT.

Byrettsdommer Anders Melteig,
Aftenposten 9/8 1988

Bjarne Dahl
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Innvandring – nasjonal
økonomi og økologi
På slutten av 1980-talet nærmast eksploderte innvandringa
til Norge gjennom asylinstituttet. Då bestilte den statsstøtta
aksjonen, «Ja til eit fargerikt fellesskap» ei indikasjonsanalyse av dei økonomiske konsekvensane ved innvandringa til
Norge av Hans Henrik Ramm. Konklusjonen i granskinga
hans var at avkastinga ved innvandring ville verte større enn
utbytet frå oljeutvinninga på Gullfaksfeltet. No er han ikkje
lenger betalte av offentleg støtta propagandakampanjer. Til
Dagens Næringsliv seier han noko heilt anna enn det som
var konklusjonen i det «bestillingsverket» han presenterte i
1988: «Dersom politikarane ikkje strammar inn på innvandringa - vil vi om få år verte nøydde til å bruke Oljefondet
til å betale for trygde- og velferdsgodene. Då kan Oljefondet
verte tømt før 50 år er gått», seier han.
På 1990-talet vart det klart at følgjene av asyl- og flyktningepolitikken vart ein enorm utgiftspost. Øystein Hedstøm
(Frp) la fram ei utrekning som synte at totalkostnadane
kunne vere på mellom 20 og 26 milliardar kroner. Eit krav
om eit offisielt innvandrarrekneskap har dei styrande avist
kvar gong å få granska. Men Norsk Institutt for By- og
Regionsforskning (NIBR) fekk i 1996 i oppgåve å utgreie
verdiskapingsbidraget. Om dei sette dette til 1 for etniske
nordmenn mellom 20 og 60 år, vart det 0,95 for dei vestlege, og 0,45 for ikkje-vestlege innvandrarar. Resultatet for
ikkje-vestlege innvandrarar hadde blitt enda dårlegare dersom flyktningane også hadde vore medtekne i granskinga.
Reint nettotap
I fjor la Brochmann-utvalget fram rapporten om «Velferdsstatens framtid i lys av migrasjonen til Norge». Den slo fast
at ikkje-vestlege innvandrarar er eit reint nettotap for samfunnet. Med unnatak av folk i frå Bosnia, Chile og Sri
Lanka, har alle ikkje-vestlege innvandrarar den same tendensen: Dei går tidleg ut av arbeidslivet. Rapporten syner og
at dei nye innvandrarargruppene frå 1980 og 90-talet ser ut
til å følgje det same mønsteret som pakistanarane som innvandra (som turistar) på 70-talet. Av dei vart så mykje som
50 prosent trygda i 50-årsalderen, medan det for nordmenn
med det same (lave) utdanningsnivået er på mellom 15 og
20 prosent.
Nyleg la Statistisk sentralbyrå (SSB) fram rapporten
«Makroøkonomi og offentlege finnanser i ulike scenarioer
for innvandring». Forskinga der syner at innvandrarar frå
lavkostland medfører høgare kostnader enn inntekter både
på kort og lang sikt. Innflyttarar frå Vesten har vore til god
nytte i til dømes servicenæringa og bygg og anlegg. Men
heller ikkje dei er lønnsame for offentlege budsjett i det
lange løp om dei buset seg her permanent. Forskingsleiar
Erling Holmøy seier til Dagens Næringsliv at innvandring
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har visse fellestrekk med pyramidespel. Ein skuvar problemet føre seg dersom ein heile tida skal skaffe seg fleire folk.
I det korte bildet belastar ikkje innvandrarar offentlege budsjett med kostnadar knytte til barndom og alderdom. Men
også desse får barn og vert gamle, seier Holmøy. Han peikar
på at ein gjennomsnittsinnbyggjar i Norge no bidreg til mindre inntekt enn han eller ho får att i form av velferdstenester
og overføringar. Det er oljeinntektene som fører til at statsbudsjettet kan gjerast opp med større utgifter enn kvar innbyggjar bidreg med i skatt og avgift. Når innbyggjartalet
aukar som følgje av innvandringa - vert det fleire å dele
Oljefondet på. Dermed vert også innvandring til eit underskotsføretak.
Vert for mange
I dei siste åra har mange aktørar både i næringslivet, politikken og i media nærmast hatt ei febrilsk haldning til naudsynet av auka folketilvekst i kommunane - gjerne gjennom
meir innvandring. Den viktigaste årsaka er sjølvsagt den
forelda økonomiske vekstmodellen. Der må det vere ein stadig volumsauke i forbruket av naturressursar, og større produksjon av varer og tenesteytingar. Det er slett ikkje sosiale
tilhøve som gjer folketilveksten nødvendig, tvert om.
Norge har inntil tusenårsskiftet hatt eit forholdsvis lite folketal - men det vert for mange i høve til dyrkbart areal. Vi
produserar no mindre enn 50 prosent av den maten vi et.
Difor er vi økologisk sett allereie overbefolka. I ei verd med
ein folketilvekst på 76 millionar pr år, kan vi ikkje forvente
at vi i framtida kan kjøpe mat på verdsmarknaden til dei prisane vi har hatt til no. Vi kan også verte utestengde - sjølv
med god betalingsevne. Balansen mellom forbruk og ressursar vert forverra for kvar dag som går gjennom eit
aukande forbruk per person, og ved at talet på forbrukarar
aukar. Masseinnvandringa til Norge kan doble folketalet i
løpet av dei neste 2–3 generasjonane, og auke misforholdet
mellom forbruk og ressursar. Dette kan føre til ein drastisk
nedgang i vår levestandard - og gjere ein berekraftig utvikling umuleg.
Magnar A. Bakke
Stårheim, 22.9.12

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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Muslimsk fleirtal i bydelar
i Oslo om få år
Artikkelen er saksa frå bloggen Ivarskrivar.com
I Tøyen skulekrins er knappe 6,3 prosent av skulebarna
«etniske nordmenn». Denne delen av indre Oslo Øst er meir
eller mindre blitt ein muslimsk getto.
Du få ikkje vite sanninga om Oslo ved å sjå NRK Dagsrevyen eller God Morgen Norge på TV2. Du får heller ikkje
vite sanninga, om du går i kristne forsamlingar i byen. Å
snakka om at islam er i rask vekst i Oslo aust og sør, gjer deg
til ein «islamofob» i mange pastorar sine auge.
56 av 125 grunnskular i Oslo har no fleirtal av «minoritetsspråklige elever». På seks skular er andelen av «ikkje etniske nordmenn» over 90 prosent. Totalt er 4 av 10 elevar i
Oslo «ikkje etniske nordmenn».
Dette er ikkje fiksjon. Dette kan du lese i faktahefte om Osloskulen:
http://www.regjeringen.no/mobil/nb/dep/bld/dok/nouer/201
1/nou-2011-14/13/4/3.html?id=651003
Dersom du tar ein kikk på befolkningsvekten, vil du sjå at om
få år vil fleire bydelar i Oslo ha «innvandrarfleiral». Tøyen
har alt eit solid muslimsk flerital. Byydelen Grorud er i ferd
med å få muslimsk fleirtal. Nett som i Pakistan og Somalia.
Dersom du meiner dette er heilt greit, så har du lært lite og
ingenting om lovar og reglar i statar der muslimane lever
som ein majoritet.
I delstaten Goa i India der eg har budd i 10 år, utgjorde muslimane fem prosent av folketalet. I Israel utgjer muslimane

25 prosent av befolkninga. I Grorud bydel er 49,9 prosent av
barna i alderen 6 til 15 år «ikkje etniske nordmenn».
42,6 prosent av ungdomane på Grorud i alderen 16-19 år, er
ikkje av norsk opphav. I bydelen Søndre Nordstrand er «norske barn og ungdom» alt blitt ein minoritet.
Her er liste over skular i Oslo der meir enn 80 prosent av elevane er «ikkje etniske nordmenn»: Mortensrud, 96,9; Vahl,
96,7; Gran, 96,3; Rommen, 93,7; Tøyen, 93,7; Hersleb 91,4;
Stig, 84,9; Haugerud, 83,1; Lindeberg, 83,1; Trosterud, 80,4.
Nye skular vil gjere denne denne lista lengre om kort tid.
Kor lenge skal denne utviklinga få lov å halde fram?
Det bur no nær 100 000 Muslimar i Stor-Oslo. Er det greit
at dette talet held fram med å vekse? Er det greit om Oslo
får muslimsk fleirtal? Dersom muslimane som bur i
Schengen-området bestemmer seg for å masseinnvandre til
Oslo, er det ingenting Stortinget kan gjere med dette. Norge
kan ikkje nekte muslimar med EU-pass bu- og arbeidsrett i
Norge.
Norske politikarar har satt norsk suvernitet ut av spel. Norge
bestemmer ikkje lenger sine eigne lover. Og det trass i at
nordmenn har sagt nei til EU ved to folkerøystingar.
Kart:
http://ivarskrivar.com/2012/01/09/muslimsk-fleirtal-i-bydelar-oslo-om-fa-ar/

Innvandringsleksikon
Forfatter: Oddbjørn Jonstad.
To bind som inneholder til sammen 500 sider med oppslag og bilder om norsk innvandring
fra de eldste tider til i dag. Uunnværlig for enhver som er interessert i norsk innvandringspolitikk - og en flott gave til den rette.
Kr 330,- fraktfritt tilsendt.
Bestilles hos:
Soliver Forlag AS, Røsslyngveien 8, 1412 SOFIEMYR.
Tlf. 66 80 47 25 / 930 98 084
E-post: post@webkontoret.no
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Fører PK-eliten Norge inn
i det totalitære mørke?
En flygeblad-aksjon i Tromsø i slutten av april førte til massiv medieoppmerksomhet rundt FMI. Artikkelen under er tilsvaret fra FMI
som stod på trykk i avisa Nordlys 8.5.12.
Avisen Nordlys av 30.4.12 serverer sine
lesere velbrukte usannheter om FMI.
Tromsøs Høyre-ordfører Jens Johan
Hjort deltar etter beste evne og ber oss
spare ham og hans undersåtter for våre
tanker og ytringer. Når samfunnets
maktmennesker ikke tolererer andres
meninger, er veien til det totalitære samfunnssystem kort. Når de ikke feier for
egen dør bør de holde seg unna Burma
og andre totalitære regimer, med sine
holdninger og støtte til demokratiseringsprosesser.
Høyre har tidligere med sine eksklusjoner vist at heller ikke i dette partiet finnes takhøyde for ulike meninger om den
viktigste sak i vår nasjons historie. For
øvrig kan vi takke den første Willochregjeringen som i 1983 sørget for å gi
stemmerett til innvandrere ved
Kommunestyre- og fylkestingsvalg,
som har bodd i landet i tre år. Et klart
brudd på Grunnlovens § 1.
Avisen forteller at ekstremister fikk ordfører Hjort på nakken, og som dermed
frekt og arrogant slår fast at FMI er ekstremistisk, høyreekstrem, innvandrerfiender og nynazistisk. I usaklighetens
iver, hadde vel avisen dermed fått med
seg de fleste moteriktige og politisk korrekte uttrykk som de bruker mot
meningsmotstandere i masseinnvandringsaken. Hadde Norge vært en rettsstat ville det vært på sin plass å anmelde både Nordlys og NRK Finnmark &
Troms for injurier. Likhet for loven kan
nasjonalister se bort fra som rettspraksis.
Ordfører Hjort støtter avisens hets ved å
uttale at de som ikke deler hans politisk
korrekte syn på fremmedgjøringen og
avhendingen av Norge må «dra dit pepper’n gror». Kan den herskende ordfører
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tenke seg hvor mange ærlige og redelige
byborgere - for ikke å snakke om egne
velgere - han med sin uttalelse har tråkket under fot på grunn av deres nasjonalfølelse og omtanke for sitt land?
Vi må registrere at ordfører Hjort, som
visstnok er advokat, ikke respekterer
Grunnlovens §100 om ytringsfrihet
eller Artikkel 19 i FNs internasjonale
konvensjoner om menneskerettigheter.
Vi skal kort referere begge her:
Grunnlovens §
100: «Frimodige
ytringer, om statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand, ere Enhvere
tillate».
Artikkel 19.1 i FN konvensjonene
lyder slik:» Enhver har rett til meningsfrihet uten inngrep». Art. 19.2 fortsetter: Enhver har rett til ytringsfrihet,
denne rett omfatter frihet til å søke,
motta og meddele opplysninger og tanker av alle slag, uten hensyn til territoriale grenser, enten i muntlig, skriftlig
eller i trykt form, eller ved kunstneriske
eller andre uttrykksmidler etter eget
valg». Vi finner ikke at nasjonalt sinnede
mennesker er unntatt fra disse paragrafene.
Når det gjelder Nordlys sine meninger
om FMI så forventer vi ikke noe annet
av en presse som er nesten totalt samkjørte når det gjelder synet på masseinnvandringen og forvandlingen av
Norge til en multietnisk heksegryte, og
som vi gjennom et kvart århundre stort
sett ikke har annen erfaring med enn
usakligheter og sjikane. Avisen skriver
at nå avdøde Arne Myrdal stiftet FMI.
Dette er heller ikke sant. Arne Myrdal
ble rett nok valgt som FMIs første formann, men opptakten til organisasjonen
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var brevet fra 145 krigsseilere og veteraner, som hadde kjempet under 2. verdenskrig, til Kong Olav V der de ba
Kongen å medvirke til at innvandringspolitikken ble innstrammet. Blant stifterne av FMI var der hederlige kvinner
og menn fra alle samfunnslag, krigsveteraner ble valgt til styreverv, noen av
disse sitter fortsatt i FMIs styre. Og hvem
er de egentlige ekstremister? Er det de
som vil verne om vårt norske samfunn
også i fremtiden, eller er det disse som
vil forandre og forvandle Norge til det
ugjenkjennelige på alle områder? Og
dette blir gjort over hodene på et folk
som er kuet gjennom frykt! Dette har de
frekkhet til å kalle et demokrati! Enhver
får tenke sitt! Vi krever respekt for vår
rett til å tenke selv, enten vi har media
eller den politisk korrekte makt- og kjendiseliten på nakken!
Daglig blir vi plaget med politisk korrekt asylpropaganda, men når vi gjør
andre delaktige i våre synspunkter
gjennom flyveblader så er prester, politikere, media og andre kjendisgrupper
på krigsstien med krav om at bare deres
meninger skal være tillatte.
Når det gjelder uttrykket høyreekstrem
om innvandringsmotstandere, så er
uttrykket i beste fall uriktig da det finnes mennesker med nasjonalfølelse på
hele partiskalaen. Men kall oss gjerne
høyreekstreme, det er greit når vi vet
hva som er på den venstreekstreme
siden, med massemordere som Lenin,
Stalin, Mao, Pol Pot og Hitlers sosialisme. Fri og bevare oss!
Folkebevegelsen Mot Innvandring
Bjørnar Røyset - formann
Norvald Aasen - medlem
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Pressemelding fra Norsk Folkeparti
Den 13. august 2012 overrakte 22. juli-kommisjonen sin rapport til regjeringen. Rapporten inneholder en grundig virkelighetsbeskrivelse og kommer med gode råd, men den har
glemt det største og viktigste punktet: Hvorfor ble Norge
overhodet rammet av terror? Svaret ligger i det paradoksale
faktum at den samme regjering som mottok rapporten, er den
samme regjering som direkte foranlediget terroren.
Det er en stor grad av sammenheng mellom Den arabiske
våren, dvs. volden i de arabiske land mot herskerne - og 22.
juli-terroren i 2011. I begge tilfeller ble landene styrt ovenfra
på en udemokratisk måte - og mot den rådende folkeviljen,
iblandet sensur og korrupsjon eller korrupsjonslignende tilstander i landene.
I Norge endte det med at det rant over for en tilsynelatende
reflektert og forutseende innbygger, en ungdom som til slutt
ga opp all dialog og kommunikasjon - og gikk over til vold
som en siste utvei. Volden rettet seg logisk nok mot det partiet, Arbeiderpartiet og AUF, som naivt, arrogant og egenrådig
har satt landet i en slik situasjon med hensyn på innvandring
og islamisering at nasjonalstaten er i ferd med å smuldre opp.
Partiets politikk har ingen legitimitet i befolkningen.
Derfor er det leit og trist å høre og lese om alle de godtroende
nordmenn som har gått på Arbeiderpartiets egendefinerte offerrolle og støttet opp om de åpenbare politiske markeringene som

Arbeiderpartiet har arrangert for egen vinning og PR - på
bekostning av ofrene og de etterlatte. Rett etter terroren satte
Arbeiderpartiets mange kommunikasjonsrådgivere - betalt av
skattebetalerne - i gang med å skrive en masse fine floskler som
politikerne og spesielt statsministeren brukte og som ikke
hadde noen forankring i virkeligheten. Og tiden har vist at de
største reddharene er politikerne selv som er omgitt av vakter
og murer, og burer seg inne i festningslignende kontorer.
Rettsaken mot terroristen var ikke stort annet enn et unødvendig kostbart og langdrygt politisk show hvor Arbeiderpartiets
medløpere i pressen fikk utfolde seg til det groteske, sammen
med selvoppnevnte eksperter og andre uintelligente og ukvalifiserte synsere som demonstrerte for hele verden hvordan det
stod til med faglig integritet og selvinnsikt.
Derfor er det åpenbart at hadde vi hatt et åpent, reelt demokrati uten Arbeiderpartiets og medias sensur og ensretting,
hadde vi unngått 22. juli-terroren. Derfor er det nedslående å
konstatere at Arbeiderpartiet og dets politiske satellitter fortsetter som før. De har ingenting forstått og ingenting lært,
men har begynt med en omseggripende moraliserende prat
om kamp mot «hatefulle ytringer» fra rettskafne innbyggere.
Oddbjørn Jonstad
Kolbotn, 14.8.12

BOKEN OM MYRDAL-SAKENE
Boken forteller om maktapparatets forsøk på å ødelegge Folkebevegelsen Mot Innvandring,
FMI, ved å anklage og dømme den tidligere lederen av FMI, Arne Myrdal, for forbrytelser
som han ikke hadde begått. Boken er skrevet av Myrdals forsvarer, Høyesterettsadvokat
Erik Gjems-Onstad.
Boken koster kr. 100,- + porto kr. 67,- og kan kjøpes fra
Norvald Aasen, 6983 KVAMMEN. Tlf. 57 73 18 44.
E-post: norvala@frisurf.no
Konto nr.: 3700.08.04763
Eller fra FMI, Postboks 70, 6501 KRISTIANSUND N.
Tlf. 977 06 152.
E-post: nettred@fmi.as
Konto nr.: 0530.40.68169

Boken kan lastes ned i pdf fra FMIs internettside - «For Salg».
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ROMFOLK OG FOLKETRYGDEN
Etter en spasertur i sentrum av Lillehammer i dag (10/8) var
det ikke vanskelig å legge merke til det store antall romfolk
(sigøynere) som solgte «avisen» Folk er Folk, som organisasjonen med samme navn utgir. Organisasjonen Folk er Folk
har «ansatt» romfolk til å selge sitt magasin over hele landet. Dette skulle i følge Gina Lund i Arbeidsdepartementet
ikke være nok til å opparbeide seg rett til å bli medlem av
Folketrygden. Dette hadde VG.no en sak om 15.7.12.
Fra VG: «Myndighetene tror ikke på at gateselgerne til Folk
er Folk faktisk gjør en jobb, og sier de bare kan glemme å få
trygdeytelser.»
Da jeg så alle «gateselgerne» ble jeg rimelig forbauset siden
det var slik å forstå at dette var en sak som myndighetene
ikke ville gi støtte til. Jeg tok selv kontakt med NAV sentralt
i dag for å spørre om hva slags praksis de hadde for at romfolket, ved at de selger avisen Folk er Folk, har krav på å
motta trygdeytelse. Det jeg ble fortalt var at romfolk som
selger denne avisen mottar nå full ytelse fra Folketrygden.
Det er på sin plass å spørre seg hvordan det er mulig at romfolk skal kunne livnære seg av å selge en avis som koster 15
kroner stykket? Hvorfor er dette ikke blitt en sak av nasjonal interesse for media, at romfolket nå mottar støtte
gjennom Folketrygden ved å «selge» avisen Folk er Folk.
Dette burde helt klart vært en sak som journalistene burde
gått nærmere etter i sømmene.
Det er også videre på sin plass å stille spørsmålstegn vet at
myndighetene driver dobbelt-kommunikasjon ved at de på
den ene siden sier at romfolk og deres «arbeid» ikke gjør
krav på støtte fra Folketrygden, mens på den andre siden får

de nå fullt ut støtte, dette uten at offentligheten vet det. Lund
sier selv at det ikke er et troverdig arbeid å selge «avisen»
Folk er folk, da burde det jo være nærliggende å tro at
Arbeidsdepartementet selv bryter egne retningslinjer og til
og med begår en straffbar handling. Det er også på sin plass
å spørre seg hvordan en liten organisasjon som Folk er Folk
kan ha så mange «ansatte», i og med at «jobben» med å
selge aviser ikke er nok til livets opphold. Da er det nærliggende å tro at Folk er Folk-organisasjonen driver med omfattende svindel av Folketrygden med fiktive ansettelser og
eventuelt brudd på minstelønnsloven.
Videre kontaktet jeg flere kommuner som kunne bekrefte at
romfolket er mottakere av sosialstøtte, samtidig som de
utfører fiktivt arbeid. Dette kan ikke tolkes annerledes enn
at det hele er svindel av offentlige midler.
Etter en lang serie med avsløringer fra Dagbladet om hvordan den «antirasistiske» organisasjonen SOS rasisme har
hentet ut store pengesummer i form av godtgjørelser som er
i strid med skatteforskriftene og bruk av penger til bl.a. private ferier, og at de er dømt for medlemsjuks og omfattende
juks med studiestøtte, er det påfallende at to så nært knyttede
organisasjoner som Nye SOS rasisme og Folk er folk på nytt
misbruker offentlige midler. Jeg håper at pressen viser
ansvar og går i dybden på de nevnte forhold, så må det eventuelt bli opp til påtalemyndighetene og politiet og ta ut tiltale
mot alle de involverte i saken.
Julianus Neubauer
Lillehammer, 10.8.12

Bekymret over gjengutvikling i Oslo
Sakset fra Oddbjørn Jonstads nettside Fripenn.no
11. juni 2012: Arbeiderpartiets justispolitiske talsmann Jan Bøhler er bekymret over det som kan se ut som en
oppblomstring i gjengmiljøene i Oslo. Bøhler har som leder av Oslo Arbeiderparti fulgt bekjempelsen av Oslos
kriminelle gjenger i flere år.
Skyteepisoden på Furuset 18. mai, og informasjon om at nye kriminelle ungdomsmiljøer er under utvikling blant
annet på Holmlia, tyder på at pakistanske gjenger gjenopptar stadig mer av den kriminelle aktiviteten etter flere
år med hardt politipress. Flere sentrale personer i miljøet har returnert fra en hvileperiode i Pakistan, og nye
gjenger er i anmarsj.
Dette vil jeg ta opp med Justisdepartementet, sier Bøhler
Kommentar: Bøhler har jo vært en av de ivrigste tilhengere av flere innvandrere til Norge. I likhet med andre
politikere ser han ikke konsekvensen av sine handlinger. Nå skal han selvfølgelig bruke mer skattepenger på å
reparere skadene han og partiet har påført samfunnet. Samtidig fremstår han som en redningsmann for de problemene han selv - mot god betaling - har påført landet.
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Slottet glorifiserte terrormoské
Det er ikke få ganger at den nåværende kongefamilien har tråkket i salaten, og nå kommer det fram at den
moskeen som ble besøkt av kongens hustru for 3 år siden, Islamic Cultural Centre (ICC), er den samme moskeen som den nå omtalte norske konvertitten med terrortrening i Jemen har tilknytning til.
Den ikke helt ukjente kjeltring og nå muslim Arfan Bhatti er også observert i denne moskeen.
Human Rights Service gjør oppmerksom på at Slottet glorifiserte denne moskeen etter besøket i 2009, enda kongens hustru
måtte dekke til sitt hår og ble nektet håndhilsning av en mannlig representant fra moskeen.
Nordmenn må stille seg følgende spørsmål: Er landet tjent med en kongefamilie som åpenbart er nyttige idioter for islam?
Svaret kan ikke bli noe annet enn et rungende NEI.
Alf Tore Aronsen
President i RepNor og redaktør i Republikken
Tromsø, 27.6.12
Konvertitt tilhørte Blitz-miljøet
http://repnor.com/hjem/index.php?option=com_content&view=article&id=4322:konvertitt-tilhorte-blitzmiljoet&catid=55:islam
Her er nordmannen som skal ha blitt trent av al-Qaida
http://www.dagbladet.no/2012/07/05/nyheter/terror/jemen/pst/innenriks/22420897/

Hva sloss vi for?
Artikkelen under stod på trykk
i avisa Sentrum (Førde) i mai
1995 og er forfattet av ubåtveteran Johan Våge Pettersen
fra Karmøy. Det var Våge
Pettersen som i 1987 forfattet
brevet til Kong Olav V, som
senere skulle bli opptakten til
FMI.

døde ensomme og uten at noen la merke
til det, eller i beste fall i en korridor eller
bad på et sykehus. Og ikke var Oslo fullt
av utenlandske bander som drev med
narkotikasalg og pengeutpressing, som
Aftenposten har skrevet mye om i det
siste. Alt dette har sikkert flere grunner.

Femti år etter freden skal det jubileres i
Norge. Det blir i et Norge som er svært
forskjellig fra det som var da. I mangt og
mye har det gått fremover, som ellers i
de land som slapp å bytte et fremmed
velde med et annet og altså ble kommunistisk. De jubilerer kanskje ikke så mye
der. Framgangen i det materielle, har til
tross for oljen, antagelig nådd toppen.
Slik at vi er på veg nedover i levestandard, velferd og trygghet.

Men en er selvpåført; Det Norge som
var den gang, var et Norge som de aller
fleste følte seg sterkt solidariske med.
Siden har politikere og byråkrater, uten
offentlig autorisasjon, gjort det om til en
slags «flerkulturell» stat. Slik at vi har
fått bl.a. 155.000 muslimer og et ukjent
antall kosovitter, tamiler m.m. Folk som
har sine naturlige hjem helt andre steder
på kloden og etter kultur og tradisjon
umulig kan integreres i det norske samfunn. Det har vist seg alle steder der slikt
har vært forsøkt, hva det fører til. Den
ene kan være så bra som den andre, men
de er det på måter som ikke lar seg forlike.

Allikevel: Det var ikke sykehuskøer den
gang. Vi hadde ikke så mye å rutte med
som nå, ikke i okkupasjonsårene og ikke
i tiårene etterpå. Heller var det ikke alminnelig, som det er blitt, at gamle folk

De skyldige må ha visst dette. Har ikke
de forstått så mye at det de har hørt og
sett i verden, er de i alle fall helt uskikket til å styre et land. Hva det har kostet
og fortsatt vil koste i penger vet ingen
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nøyaktig. Det er ikke meningen at noen
skal vite det heller, kan en tro. Men en
fedrelandspolitiker mener han har kommet frem til en sum på 35 milliarder kroner per år. Og det er enda ikke det verste.
Men visst var det mangt annet man kunne
brukt milliardene til enn fremmedimport. Det er unødvendig å nevne
eksempler. Alle vet det. Politikerne også.
Jubileringen er det nettopp disse folkene
som skal stå for. La dem ha den for seg
selv. Det er ikke nødvendig å stase det
opp med gamle krigsseilere og andre
veteraner, som de gjennom 50 år ikke
har tenkt særlig mye på. For det Norge
disse folkene har fått til minner ikke om
det nordmenn den gangen sloss for.
Husk at da nettopp noen slike tok opp
kampen mot innvandringen grunngitt i
at dette er begynnelsen til uro og konflikter, ble de æreskjelt av politikerne og
andre representanter for dette utilgivelige svik mot Norge interesser og framtid.
Det er folk som ikke har noen ting med
norsk frihet og folkestyre å gjøre. Det de
gjør, er å motarbeide begge deler. De
som sloss for dette ønsket ikke slikt fellesskap.
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FMI har rett til ytringsfrihet
Jeg har lest utdrag av reportasjen i Romerikes Blad
der avisen serverer den rene røverhistorien om flyveblader fra FMI som ble lagt i postkasser. Avisen forteller at mennesker ble skremt av at noen la flyveblader i postkassene deres. Ja, om vi i dette landet
hadde hatt reell ytringsfrihet der alle politiske
meninger var godtatt, så hadde vi ikke hatt behov for
å legge vårt budskap i postkasser over hele landet.
Men slik er det ikke, det har media selv, politikere og
hele innvandringslobbyen med sine haleheng sytt for.
Vi nasjonale skal så inderlig vel tåle all propagandaen
som passer våre motstandere, de som hater oss! Selv
er de for «betydningsfulle» og for «suverene» til å bli
plaget med våre meninger. Dette kalles også toleranse
i de kretser som forakter alt annet enn det de selv
mener!
Jeg har selv lagt tusenvis av slike flyveblader i postkasser
gjennom de 25 årene som jeg har vært medlem i FMI. Dette
har vært vår måte å nå publikum på, og slik var det også under
krigsårene. I tider da landssvik er offisiell politikk har et folks
frihetskamp og selvforsvar trange kår. Dette viser seg å gjelde
under alle himmelstrøk.
Som media flest, så er nok også RB tilhenger av at det kun
finnes én «sannhet» og én mening som gjelder når det dreier
seg om masseinnvandringen til vårt land, som til Europa
generelt. Og det er den «sannheten» som passer inn i den
redaksjonelle linjen, den politisk korrekte. Norske media, har
vi erfart, hater mennesker som viser nasjonalfølelse og som
kjemper for det som har vært nordmenns fedreland gjennom

uminnelige tider. Også nordmenn er et urfolk som har bodd i
dette landet siden det ble beboelig for mange tusen år siden.
Dette vil nå mediaadelen og dets like ha en slutt på, derfor
bruker de alle muligheter og midler for å få vekk en politisk
opposisjon som ikke deler deres ønske om å utslette Europas
gamle folkegrupper og nasjonalstater. Romerikes Blad må
finne seg i at FMI står på motsatt side i innvandringspolitikken enn hva som er politisk korrekt, og vi trenger ingen godkjenning eller karakteristikker av slike som det statsfinansierte
«anti-rasistisk senter». Det er en stadig erfaring at en nesten
samlet norsk media ikke vil, kan, eller evner å forvalte
ytringsfriheten slik den uttrykkes i festtaler. De som ikke
marsjerer i takt med de moterette faller stort sett utenfor og
kan fritt utsettes for spott og spe.
Forfatteren Arild Dahl skrev for mange år siden en artikkel i
Klassekampen der han spurte: «Hvor lenge må Norge være
norsk?» Han fortalte at han ble stiv av skrekk ved tanken på
at Norge om 50 år fortsatt skulle være hvitt og norsk. Trolig
går han ikke lenger rundt med denne skrekken. Nå ser han
nok «lyset» i den andre enden av tunnelen. Med dagens utvikling vil det nok ikke være noe Norge og norsk om 50 år. Så er
det å håpe at etterkommerne av nordmenn vil være like glade
som Arild Dahl og hans anti-norske kampfeller, i og utenfor
media, for at de mistet råderetten over sitt land. Andre folkeslag har nemlig opplevd den samme tragedien før oss uten at
de tydeligvis har blitt noe lykkeligere med årene, eller århundrene i sine reservater med hån og nedverdigelse.
Norvald Aasen
Kvammen, 11.9.12

Topper kriminalitetsstatistikken i Oslo
For første gang kan Oslo politidistrikt melde at personer med rumensk statsborgerskap topper
kriminalitetsstatistikken i hovedstaden. Oslo politidistrikt har forøvrig en stadig økende
andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første halvår 2012 ble det registrert 45 690
anmeldelser i Oslo politidistrikt. Dette var en økning på 8,2 prosent (3450 flere anmeldelser)
sammenliknet med samme periode i 2011. Oslo politidistrikt hadde dermed hele 23,5 prosent
av all registrert kriminalitet i Norge første halvår 2012.
Repnor.com 7. juli 2012
http://repnor.com/hjem/index.php?option=com_content&view=article&id=4341:ny-nasjonalitet-topper-kriminalstatistikken-i-oslo&catid=52:importert-kriminalitet
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Vil Stoltenberg gi oss mer demokrati?
Artikkelen er sakset fra nettstedet Frie-ytringer.com
«22. juli fikk vi alle erfare et eksempel på at en enkeltperson forsøkte å påvirke norsk
politikk ved hjelp av udemokratiske virkemidler. I denne forbindelse kan man spørre seg
om hva demokrati er, og om dette er første gang grunnleggende demokratiske prinsipper
har blitt fraveket i innvandringsspørsmålet», skriver lederen for Stopp Islamiseringen Av
Norge sin Oslo-avdeling, Christen Krogvig:
«I Store norske leksikon
heter det «demokrati. (av
demo- og ‘styre’), en styreform der styringsautoriteten springer ut av folket,
eller de som blir berørt av
de styrende beslutninger.»
I Wikipedia heter det:
«Demokrati (av gresk,
demos, folk og kratos,
makt) er en styreform som
baserer seg på at folket
bestemmer hva slags politikk som skal føres. Ordet
betyr folkestyre.
Vanligvis benyttes begrepet
i en noe snevrere betydning, der det betegner et
system som det man har i
de fleste vestlige land i
dag, der folket stemmer inn
representanter i en riksforsamling samtidig som man
har visse grunnleggende
rettigheter i form av
ytringsfrihet, eiendomsrett,
politisk frihet og likestilling. Dette kalles også et
liberalt demokrati.»
Et sentralt spørsmål blir
imidlertid om et land forblir et demokrati hvis
medier, skoler og myndigheter hjernevasker befolkningen? Eller sagt på en
annen måte, skal myndighetene bestemme hva
befolkningen skal mene,
eller skal befolkningen

bestemme hva myndighetene skal mene?
Hvis befolkningen i NordKorea skulle gå til urnene i
morgen, og da hadde stemt
på det sittende regimet,
ville Nord-Korea vært et
demokrati? Eller bortfaller
den demokratiske legitimitet når borgerne indoktrineres slik at de opptrer som
politikerne ønsker?
Etter min mening burde
formålet med demokratiet
være at landet ble styrt i
samsvar med befolkningens
naturlige ønsker. Med
naturlige ønsker mener jeg
slik de ville være dersom
befolkningen fikk treffe
beslutninger basert på fri
saksinformasjon fra ulike
aktører med ulike syn. En
hver form for indoktrinering - enten ved hjelp av
mediene, skolen eller andre
kanaler, vil være egnet til å
fordreie befolkningens
naturlige ønsker.
Hvis man legger min definisjon på begrepet «demokrati» til grunn, er det dessverre slik at 22/7 på ingen
måte er første eksempel på
fravikelse av demokratiske
prinsipper i innvandringsspørsmålet.
Hvis en demokratisk politiker oppdager at politikken

vedkommende er tilhenger
av er svært upopulær, vil
det være naturlig å endre
egen politikk i samsvar
med folkets vilje.
Alternativt kan man stå på
sitt, og så må folket vise
sin misnøye ved stemmegivningen.
I stedet for å velge å rette
seg etter folkeviljen valgte
imidlertid den daværende
Arbeiderparti-regjeringen
Nordli å iverksette tiltak
for å indoktrinere befolkningen. En skulle tro at en
regjering som ikke ønsket å
rette seg etter folkets vilje
ville forsøke å skjule sine
spor. Men i dette tilfelle
blir planen om å trosse folkeviljen faktisk nedfelt i et
offentlig dokument,
Stortingsmelding 74 fra
1979-80.
Stortingsmeldingen med
tittel «Om innvandrere i
Norge» har et helt kapittel
om indoktrinering av
befolkningen: «Kapittel 14.
Holdningsskapende
arbeid». (Det sies at navnet
skjemmer ingen, men det
endrer heller ingenting.)
I begynnelsen av kapittelet
beskrives motstand mot
masseinnvandringen som
«aggressive diskriminerende holdninger».
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Det heter videre: «Det er
helt klart at myndighetene
har et ansvar her for å motvirke og forebygge rasisme
i befolkningen. Ett av virkemidlene er klar, entydig
og saklig informasjon og
holdningsskapende virksomhet. Ofte bygger diskriminerende holdninger på
uklare følelser og angst for
ukjente og fremmede ting,
samt behovet for å ha syndebukker i nedgangstider
da det er kamp om knappe
ressurser f.eks. innen boligsektoren. Det er derfor viktig å finne metoder for å
trenge gjennom psykiske
og følelsesmessige barrierer og nå fram med saklig
informasjon og kunnskap....» Motstanden mot
innvandring (bl.a. begrunnet med økonomiske interessekonflikter) i befolkningen ble med dette
omdefinert som «rasisme»
og sykeliggjort.
I stedet for å rette seg etter
folkeviljen skulle myndighetene indoktrinere folket
slik at motstanden mot
masseinnvandringen ville
bli underkuet.
I et demokrati skulle man
tro at det var en selvfølge
at skolen ikke skulle forsøke å påvirke elevenes

forts neste side ...
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Tysk roer forelsket i feil person
- utestengt fra OL
Sakset fra den svenske nettavisen Realisten.se, 3. august 2012. Til norsk ved Bjørnar Røyset.
En tredje atlet har nå blitt utestengt fra de olympiske leker pga «feil meninger». Denne gang er det en tysk roer
som er blitt stengt ute pga mistanke om å være i kontakt med det «høyreekstreme miljø.»
Nadja Drygalla i den tyske OL-troppen ble sendt hjem fra OL-byen i London pga at hun har et forhold til et medlem i det nasjonalistiske partiet NPD.
Nadja Drygallas partner heter Michael Fischer og stod på liste for NPD i lokalvalget i Rostock i 2011. Han er også
en aktiv skribent for partiet. Det er ingen ting som tyder på at Nadja Drygalla selv har nasjonalistiske meninger (som
om det er en forbrytelse, oversetters anm.), men at hun har et forhold til en nasjonalist er nok til at hun skal stenges
ute fra den tyske OL-troppen.
Tidligere har den sveitsiske fotballspilleren Michel Morganella blitt kastet ut av OL-byen etter et «rasistisk» twitterinnlegg og den greske tresteghopperen Voula Papachristou ble stoppet på grunn av en spøk om at det finnes mange
afrikanere i Hellas.
http://www.realisten.se/2012/08/03/tysk-roddare-foralskad-i-fel-person-slangs-ut-fran-os/

forts. fra forrige side....

politiske oppfatninger i den
ene eller den andre retning.
For Ap var dette imidlertid
absolutt ingen selvfølge.
Synet på skolens oppgave
kan man ane når man leser
følgende passus:
«Skolevesenet har påtatt
seg et ansvar for at opplysnings- og holdningsdannende virke begynner med
barn og ungdom.» og «Et
videre skritt kan være
kunnskap om arbeidsinnvandring, fremmede kulturer, andre religioner osv.
tilpasses mønsterplanen.».
Lenger ned i avsnittet heter
det: «De sentrale myndigheter og de politisk ansvarlige må til en hver tid
påvirke massemedia som
fjernsyn og radio til å drive
opplysning og holdningsskapende virksomhet.» I et
demokrati burde mediene
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etter min mening avdekke
negative sider ved ulike
politiske tiltak, herunder
innvandringspolitiske tiltak. Dette var tydeligvis
ikke Gro Harlem
Brundtland enig i. Tvert i
mot brytes viktige demokratiske prinsipper i full
offentlighet. Myndighetene
skal påvirke / styre mediene. Og mediene skal ikke
rette et kritisk søkelys mot
konsekvensene av politikken, men tvert i mot drive
indoktrinering / holdningsskapende virksomhet.
I kapittelets konklusjon
heter det: «Det holdningsskapende arbeidet vil få
stadig økt betydning særlig
i forbindelse med at annen
generasjons innvandrere
begynner å gjøre seg gjeldende. En bred og allmenn
opinion mot diskriminerende holdninger og
rasisme blir svært viktig.»

Viten om den store betydningen av arbeidet vitner
om god forståelse for hvilken meningsundertrykkelse
som var påkrevet for å
underkue folkeviljen.
Etter 22/7 var statsministeren raskt ute og lovet «mer
demokrati». Skal man tro
denne videoen er medienes
unnfallenhet i innvandringsspørsmålet en viktig
del av gjerningsmannens
motiv. Det faktum at
Stoltenberg lovte «mer
demokrati» viser antagelig
at han er fullt klart over at
Ap ikke har respektert
grunnleggende demokratiske prinsipper (i hvert fall
iht. min definisjon). Det at
uttalelsen falt på dette tidspunktet kan tale for at han
innså at uthulingen av
demokratiet kan ha vært en
del av bakteppet som påvirket gjerningsmannens valg
av et politisk virkemiddel
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som ikke bare var udemokratisk, men også ufattelig
brutalt. Uttalelsen kan ha
vært uttrykk for et ønske
om å komme en mulig terrororganisasjon i møte i
demokratispørsmålet. Det
har siden vist seg at det
ikke fantes noen slik organisasjon. Dermed er det
heller ikke lenger noen
trussel knyttet til fortsatt
uthuling av demokratiet i
innvandringsspørsmålet.
Det faktum at Stoltenberg
ikke har motsatt seg salg av
A-pressens aksjer i TV2 og
Telenors aksjer i A-pressen
(begge tiltak reduserer
antagelig hans egen makt
over mediene) kan tyde på
at Stoltenberg ønsker mer
demokrati - uavhengig av
om fravær av demokrati
øker terrorfaren eller ei.»
Christen Krogvig
Oslo, 8.2.12.

Islamspøkelset vokser videre
Islamiseringen er i ferd med å endre fedrelandet til det ugjenkjennelige. Likevel kommer få åpne protester fra nordmenn.
Alle krav og særordninger fra personer med en annen og
fremmed kultur møtes ofte passivt i form av skuldertrekninger og lett irritasjon.
Vi må være klare over at svært mange muslimske innvandrere
og deres etterkommere ikke aksepterer en tilpasning til norske forhold, seder, skikker og tradisjoner i det offentlige rom.
Kravmentaliteten er sterk og vokser seg sterkere med antallet
innvandrere.
La meg ta noen eksempler: Krav om kjønnsdelt klasseundervisning i skolen, krav om hijab på alle arbeidsplasser, i
Forsvaret får de bære hijab, man vil ha muslimske skoler,
bønnerom i videregående skole, man vil begrense ytringsfriheten for ikke å ramme religiøse følelser, vi har fått halalmat
i fengsler og på skoler, det er bønnepauser i arbeidslivet, det
kreves muslimske fridager, noen vil opprette shariaråd, noen
vil fjerne Nasse Nøff fra veggen i barnehagen, det er krav om
alkoholfrie dager og mye, mye mer.
Det er skremmende at så få nordmenn gjør noe aktivt for å
stoppe denne utviklingen. Dermed kan etablissementet av

politikere og byråkrater fortsette å praktisere en åpen-dørpolitikk. Resultatet vil lede til problemer mellom innvandrere
og nordmenn, men også mellom ulike innvandrergrupper.
Kriser, konflikter og kriminalitet vil skape betydelige problemer slik vi har fått det i andre land som har tatt i mot et stort
antall asylinnvandrere på et tidligere tidspunkt enn oss.
Innvandringspolitikken har stor sprengkraft. Det norske folk
må vekkes til innsats og mobiliseres i kampen mot fremmedinnvandringen. Megafonen fra folkedypet burde lyde over
hele landet. Da må de organisasjoner og foreninger som er
opptatt av dette velge troverdige, kunnskapsrike og karismatiske talspersoner med evne til å vekke befolkningen.
Engasjeres først det norske folk, kan det ikke stoppes. Det blir
som et forsøk på å stoppe en elv i vårflommen. Vannet vil
stige, stige og stige. Til slutt vil alle demninger briste. Helst
bør det skje ved Stortingsvalget til neste år. Det er ingen tid å
miste. Lykke til i arbeidet med å mobilisere befolkningen til
aktiv innsats!
Øystein Hedstrøm
tidligere stortingsrepresentant og tannlege
Ski, 1.10.12

Hvem er romfolk og rumenere?
Det er ikke lenge siden ordet «romfolk» dukket opp i den norske media. For at de ikke skulle antas som folk fra
hovedstaden Rom i Italia, ble det forklart at det var folk fra Romania. Men hvorfor ikke da si romanere eller rumenere? På tekst TV 18. juli så jeg at Politiet hadde sendt 79 straffedømte rumenere ut av landet. Curt Lier i
Oslopolitiet mente; «Mange av rumenerne tyr til kriminalitet fordi det er for lite å tjene på å tigge».
Sigøynere
I vår detaljerte leksika kan jeg ikke se at Romania har en folkegruppe som har betegnelse «romfolk». Derimot er
sigøynere benevnt som en liten del av beboerne i Romania. I et annet leksika er sigøynere anført som; «et omvandrende folk som stammer fra India».
Vi her i Norge (særlig i sør) er da godt kjent med at sigøynerfamilier kommer hit hver vår og sommer i store campingbiler og blir værende en stund på et sted - før de drar til et annet sted i landet. I gamle dager ble disse sigøynere
også kalt for «tatere»!
Siv Jensen Frp brukte ordet «sigøynere» om dem som nå får oppholde seg på Årvoll i Oslo - var det feil?
Så vidt jeg har forstått så lever sigøynerne det frie liv og har ikke særlig interesse av å innordne seg i et samfunn
med lover, regler og en jobb. De regner seg som verdensborgere - omtrent slik våre ekstreme sosialister drømmer
om i et flerkulturelt verdenssamfunn - «barn av regnbuen». Jeg mener at vi snarest må slutte å bruke dette idiotiske
og forvirrende navnet «romfolket». Bruk det gamle, kjente og riktige navnet sigøynere på denne omtalte folkegruppen! Det er slett ikke noe diskriminerende navn. Nå bør vår massemedia rydde opp i navn på aktuelle folkegrupper
og; «Kalle en spade for en spade» (gammelt ordtak).
Agnar Andersen
Tromsdalen, 19.7.12
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Landsmøte i FMI
Folkebevegelsen Mot Innvandring holdt sitt landsmøte på
Beitostølen lørdag 1.9.12, og ble åpnet av formannen,
Bjørnar Røyset. Utsendinger fra åtte fylker deltok. I tillegg
deltok Poul Vinther Jensen fra Den Danske Forening.
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 20.3.12 og som
eget vedlegg til medlemsbladet «Norge Er Vårt» 24.6.12.
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 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 av aktivistene. I tillegg
kommer nesten daglige e-postsendinger til landets aviser, de
politiske parti, departementene, landets biskoper m.fl.
FMIs uttalelse vedr. Ulsrud vdg. skole og bønnerom, var blitt
ført i pennen av FMI-medlem Magnar A. Bakke og innsendt
til skolens ledelse og lærere.
Trykking og utsending av flygeblad til aktivistene har vært
betydelig, og en merkbar økende aktivitet i fylkene NordTrøndelag, Møre & Romsdal, Buskerud og Østfold. Årsberetningen ble tatt til etterretning og vedlagt protokollen.

Folkebevegelsens nye propagandamateriell i form av plakater
og klistremerker, har vært solgt i betydelige mengder til aktivistene.
Deretter ble regnskapet gjennomgått. Det hadde et tilfredsstillende resultat og en forsvarlig likviditet. Møtelederen
redegjorde for noen detaljer, og regnskapet ble godkjent og
styret meddelt ansvarsfrihet.
Under punktet «Diverse» holdt Den Danske Forening foredrag om forholdene i Danmark. Vedr. forslag om vedtektsendringer ble det av landsmøtet gitt fullmakt til landsstyret om
å supplere seg selv. Og det var stemning for at medlemskap i
FMI differensieres slik at aktivister som ønsker å bidra ekstra, forplikter seg til økonomiske bidrag. Jan Høeg tok et
tilbakeblikk på FMIs historie da det i år var tjuefem år siden
folkebevegelsen ble stiftet. Det ble også en grundig meningsutveksling om hvordan FMI kan synliggjøre seg bedre.
Da det f.o.m. i år er selvsupplerende landsstyre, ble det vedtatt at Magnar A. Bakke fra Eid i Nordfjord går inn i landsstyret som vararepresentant. De øvrige landsstyremedlemmene blir da som før: Formann Bjørnar Røyset,
Kristiansund, nestformann og pressetalsmann Jan Høeg,
Larvik og styremedlem Tor Holst, Sarpsborg. Bjarne Dahl,
Høvik ble valgt som revisor. Til slutt takket møtelederen for
oppmøtet.
Beitostølen, 1.9.12
Bjørnar Røyset
Formann

Tor Holst
Landsstyremedlem

Muslimer tar jegerprøven
- PST roper varsku
PST roper varsku etter at de er blitt oppmerksom på at muslimer i Norge tar jegerprøven. Med bestått jegerprøve vil man
kunne ha inntil seks våpen registrert på sitt navn.
Muslimene skal være tilknyttet den ytterliggående gruppen Profetens Ummah, som er en av gruppene PST holder under oppsyn.
I tillegg skal en mann tilknyttet Ansar-Al-Sunna, en gruppe som dukket opp tidligere i år, ha deltatt på jegerkurs. PST kan
dessverre ikke hindre dette, da det er tillatt å ta jegerprøve for enhver person med norsk statsborgerskap og ikke kriminelt
rulleblad.
Alf Tore Aronsen
President i RepNor og redaktør i Republikken
Tromsø, 12.10.12
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Det Gjørvrapporten ikkje nemner
22. juli-kommisjonen, den såkalla Gjørvkommisjonen har lagt
fram resultatet av granskinga i etterkant av hendingane for eit
år sidan.
Etter at TV og resten av media dagleg i meir enn eit år har
minna oss om det som skjedde mot regjeringskvartalet og
Arbeidarpartiet på denne dagen, har no fyrste hovudet falle
som fylgje av kommisjonsrapporten. Men ikkje på politikarnivå! I dagevis har vi no fått forklart, seint og tidleg, kva som
var gjort - og ugjort - for å hindre terroråtaket der 77 menneske mista livet. Politiet har fått så kraftig på pukkelen at det no
vert kunngjort endringar i organiseringa innan denne etaten.
Leiaren for Stortinget sin 22. juli-kommisjon, Knut Arild
Hareide, KrF, har nyleg gått ut og åtvara mot å jakte på syndebukkar som fylgje av rapporten. Dette gjer han truleg for å
redde eige, og politikarkollegaene, sine skinn. Men her har
han og hans likesinna lite å frykte. Det måtte i så fall vere om
folket tok til å tenke sjølv, og rasla med røystevåpenet ved
neste val. For det Gjørv-rapporten ikkje nemner er kva som
var bakgrunnen for denne ugjerninga. Om det skulle finnast
noko om dette temaet ein eller anna plass i dokumenthaugen,
så har vi endå ikkje høyrt eit einaste lite pip om det.
Og syndebukkane, i fyrste rekke, slik eg ser det, er politikarane som har ført ein politikk med stadig liberalisering av innvandringslovverket som vil føre til at nordmenn som nasjon
ikkje vil overleve. I klårtekst: Ei ønska utsletting av eit lite
folk! Det er desse menneska som gjennom dei siste 40 åra har
sete med styringa over denne politikken som er dei verkelege
syndebukkane. Det er desse som set med ansvaret for den grufulle handlinga den 22. juli 2011, slik eg ser det!
I FNs internasjonale konvensjonar om menneskerettar heiter
det i artikkel 1: «Alle folk har selvbestemmelsesrett. I kraft av
denne rett bestemmer de fritt sin politiske stilling og fremmer
fritt sin økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling».

• 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,-

Denne retten har vorte fråteken oss nordmenn når det gjeld
sjølvbestemmelse over den viktigaste saka i vårt folk si historie. I staden har skjellsord, sjikane og offentleg akseptert vald
vorte retta mot dei som ikkje har kunne teie om det som har
vorte tvinga på oss.
Kjell M. Bondevik uttala ein gong at innvandringspolitikk
ikkje eigna seg for folkerøysting av di det var for mykje grums
ute i folket, Johan J. Jakobsen, Sp, uttala seg liknande. For
ikkje å gløyme all sjikanen frå Ap-hald mot dei som våga å
yppe seg mot maktadelen. Men nesten utan unntak var dei etablerte partia i landet samde om at all motstand mot deira
avhendingspolitikk skulle knusast, gjerne gjennom sjikane og
å skape frykt og skam i folket.
I avisa Firda, 4. august 2011, skriv Dagunn Klakegg slik: «22.
juli var det fleire av oss som var letta over at det var ein etnisk
nordmann og ikkje ein islamsk ekstremist som hadde stått for
den fryktelege udåden. For kva problem kunne ikkje det ha
skapt for arbeidet med å gjere Norge til eit humant multikulturelt samfunn».
Så kan ein spørje, humant for kven? Og kven har ho og hennar meiningsfeller fått fullmakt frå til å skape hennar multikulturelle Norge? På slutten i lesarbrevet skriv D. Klakegg,
«..meld dykk inn i eit politisk parti», og tilslutt, «og i år skal
vi ha eit retteleg valskred». Utan at det er nemnt noko namn så
kan ein vel sjølv tenke seg kven ho meinte skulle få eit valskred med den stemninga som var i landet etter terroråtaket.
Var eit valskred for eit parti verd 77 menneskeliv? Eg håpar
dei fleste av oss ikkje er så avstumpa at dei er glade for at ein
nordmann kunne utføre ein slik udåd. Men eg vågar å hevde at
om ein islamsk ekstremist hadde utført åtaket så hadde hendinga for lengst vore fjerna frå mediaplakaten.
Norvald Aasen
Kvammen, 20.8.12

Meiningsmåling på
fjordabladet.no
Meiner du at Eid kommune bør tredoble
mottaket av flyktningar frå ti per år no, til
30 per år frå 2014?

Få gratis tilsendt vår bokliste.

Dette svarte nær 1800 lesarar 27.9.12
(resultat gjengitt i papirutgåva):

Bergmann Forlag

* Ja 23 %
* Nei 77 %

Pb. 32, 6151 Ørsta. Tel 70 06 62 69
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Hvem er Allah og JHVH?
Mange kristne i dag tror at Allah og JHWH er én
og samme guddom. Dette kan ikke bli galere.
Følgende står i Koranen. «Si, Dere vantro! Ikke
kommer jeg til å tilbe det dere tilber. Og ikke kommer dere til å tilbe det jeg tilber. Dere har deres religion. Jeg har min!» Sura 109. Derfor er det viktig å
vite en del om gudene JHVH og Allah. JHVH er
Bibelens gud, som bekreftes i 2. Mosebok 3. Moses
fikk et budskap fra guden. «...du skal si til Israels
barn: «Jeg er» har sendt meg til dere. Vers 14. «Jeg
er» på hebraisk er det vi skriver JHWH, Jahve eller
Jehova. I vår tradisjon bruker vi Jahve.

islamske tider, fantes det 360 avguder som representerte guder. Én av dem ble kalt Allah...». (Will
Durant: «The Story of Sivilization» IV, s. 160.)

Hvordan lærebøker kan indoktrinere elever.
Arabisk-islamske lærebøker er prentet med den
Norske regjerings økonomiske bistand. Her er en
smakebit fra en lærebok i det hasjimittiske kongedømme Jordan. «Hvis du visste hvilke egenskaper
de tilskriver sin Gud, det som de ønsker og det som
de har tillagt ham, ville du blitt forbauset. Jehova,
Hærskarenes gud, Israels Herre, kommanderer dem
til å smøre saueblod på husene sine for å redde seg
Allah er det personlige navnet til islams guddom. selv og drepe egypterne. Han er en gud som angrer
Han var far til tre gudinner som het Al-Lat, al-Uzza på at han skapte Adam og for at han satte Saul på
og Manat, Koran 53:19f. Kjente muslimer har uttalt tronen. Han er blodtørstig, vankelmodig, hard og
seg om hva Allah befaler. Egypts president, Anwar grådig, han er snakkesalig og utrolig glad i lange
Sadat: «Jeg lover å knuse Israel og returnere henne taler.» Det er umulig at disse to guddommene er
til den ydmykende status som hun skal ha i følge samme guden.
Koranen.» (25.4.1972.)
Følgende begreper med innhold må nå fram i
Av Sadats uttalelse ser vi at årsaken til den arabisk- lyset. Kvinnesynet. Arvelovene. Khomeinis syn på
israelske konflikten er islam. De arabisk-islamske musikk. (Verre enn opium for ungdommen.)
statene krever dessuten retten til Jerusalem. Det er Demokratiet. Muhammed var Allahs profet. Han
forståelig, fordi det er islamsk lære at det område hadde intet med Bibelens profeter å gjøre. Det er
muslimer har betrådt, tilhører islam. Intet skriftlig også viktig å lese Paul Fregosi bok om JIHAD - krig
materiale bekrefter at Muhammed var i Jerusalem. mot vantro nasjoner fra 700-tallet til 21ste århundre.
Og byen er ikke omtalt i Koranen. Jerusalem er
omtalt over 750 ganger i Bibelen. Kong Faruk uttal- Jeg må advare Regjeringen mot å likestille vår
te seg slik: «Jødene i Palestina må utslettes. Det fins egen religion med islam. Allah og Koranen er tydeikke noe annet alternativ for oss som tilber Allahs lig: «Hvis noen ønsker annet enn Islam som religion, vil dette ikke godtas fra ham, og i det komnavn.»
mende liv vil han være blant taperne.» Sura 3.79.
Hva sier de lærde? Dr. Anis Shorrosh, en palesti- Flere Sharialover er helt klart i strid med norsk lov.
na-arabisk kristen, ble intervjuet om denne saken i Demokrati er ikke forenlig med islam. Islam er et
Jerusalem Post (21.4.1993). Han uttrykte kategorisk totalitært system. NB! I følge Koranen er enhver
at «Koranens Allah er ikke den samme som ikke-muslim «Satans venn». «De troende (musliBibelens Gud.» «Allah var kjent for de før-islamske mene) kjemper for Allahs sak. De vantro (ikke-musaraberne, han var en av avgudene i Mekka.» limer) kjemper for de falske guders sak. Bekjemp
(Encyclopedia of Islam, nærmere behandlet i Satans venner!» Sura 4.78.
Robert Morey: «The Islamic Invasion.»)
Olav Andreas Dovland
Allah-tilbedelsen, så vel som Ba’al-tilbedelsen Sokneprest
var begge astralreligioner i og med at de tilba Våler, 5.8.11
månen, solen og stjernene. (Morey s. 50. Se også
Ramon Bennett: «Muren».) «Inne i Ka’abaen i før20
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Anti-rasist er et kodeord for anti-hvit!
Vi har alle hørt politikere snakke om
mangfold, toleranse, forståelse, multikultur, innvandring, integrering, assimilering, smeltedigel og så videre. Hva er
det de mener med disse ordene?
Og hva er deres langsiktige mål? «The
goal of abolishing the white race is on its
face so desirable that some may find it
hard to believe that it could incur any
opposition other than from committed
white supremacists.» Dette skrev Noel
Ignatiev da han jobbet med sin doktorgrad
på Harvard.
Anti-rasister vil sjeldent innrømme
deres mål like klart som Professor Ignatiev
gjorde.
Anti-rasister vil sjelden omtale seg selv
som «raseforrædere» eller «anti-hvite», de
vil heller ikke innrømme at folkemord mot
hvite er deres mål. I stedet for å si det direkte gjemmer de seg bak ordet «anti-rasist»
for deretter å argumentere for en «smeltedigel» hvor alle skal blandes og bli brune.
Det pågående folkemordet mot den hvite
rase kan bli delt opp i fire deler:
(1) Demonisering av hvite. Dette kan
føre til hvit selvforakt.
(2) Innvandring fra den tredje verden
blir tvunget på ALLE hvite land og
KUN hvite land.
(3) Tvungen integrering er det første
steg mot assimilering (raseblanding). Assimilering er ikke tvunget
direkte, men alle som motsetter seg
dette vil bli fordømt og kalt
«rasist».
(4) Alle som protesterer mot det pågående folkemord mot den hvite rase
eller deler av det, vil bli fordømt og
beskyldt for å være en «rasist» eller
«nazistsomvildrepeseksmillionerjøder».
Demoniseringen av hvite er såpass omfattende at selv navnet «den hvite rase» er et
ord som få tørr å benytte seg av. Denne
demoniseringen gjør at mange hvite har en
skyldfølelse og dermed aksepterer ikkehvit innvandring, integrering og assimilering som fører til en «smeltedigel» hvor
alle tidligere hvite land skal bli brune.
Dermed utryddes den hvite rase.
Tenk over alle unnskyldningene de
såkalte anti-rasistene benytter seg av:
Hvorfor må vi ha innvandring? Et mye
brukt argument for hvorfor Amerika må ha
innvandring er fordi hvite stjal landet fra
Indianerne. Hvis dette er den egentlige
grunnen til innvadringen kan man jo spør-

re seg hvorfor Tyskland må ha innvandring. For som vi alle vet tok aldri tyskerne landet sitt fra indianere eller andre ikkehvite grupper.
Når dette blir poengtert vil du se at
disse såkalte anti-rasistene forandrer argumentasjon. Nå vil de snakke om onde
tyske nazister, Hitler og Holocaust. De sier
det ville ha vært uholdbart dersom
Tyskland med sin historie ikke vil ha ikkehvit innvandring.
Så hva med Storbritannia og Frankrike?
Storbritannia og Frankrike har ikke tatt
landet fra noen og de har slettes ikke støttet Hitler. Ta notis av at anti-rasistene forandrer argumentasjonen igjen(!) og nå
later som de er objektivt interessert i at tidligere kolonimakter skal ta inn innvandrere fra tidligere kolonier.
Hva med Island? Islendingene tok ikke
Island fra noen, de støttet heller ikke Hitler
og har aldri hatt kolonier. Igjen ser vi at
«anti-rasistene» endrer argumentasjonen
for så å kunne argumentere for innvandring og sier at Island har en aldrende
populasjon og trenger arbeidere.
Dersom du har argumentert med såkalte
anti-rasister vil du se at de alltid har mange
argumenter for hvorfor hvite land må ha
innvandring. Hvis du ser på argumentene
hver for seg vil de kunne virke genuine.
Hva med Japan? Japan var alliert med
Hitler, hadde kolonier og har også en
aldrende befolking, men Japan har ikke
massiv innvandring fra den tredje verden.
Fordømmer anti-rasister Japan og anklager
Japan for å være et rasistisk land? Nei! Det
er fordi anti-rasister er 100 % anti-hvite,
de er ikke anti-asiatiske.
Enhver som protesterer mot denne agendaen blir automatisk stemplet som en rasist.
Anti-rasister sier at den hvite rase er en
sosial konstruksjon og at de ikke forstår
hvem som er hvite.... Bortsett fra når noen
skal få skylden for noe.
De anti-hvite later som om de har store
problemer med å identifisere hvem som er
hvit og hvem som ikke er det, når de blir
konfrontert av norskvennlige mennesker
som vil bevare den hvite rase. Samtidig
har de anti-hvite ingen problemer med å
identifisere hvem som er hvit når de snakker om kolonisering, slaveri, diskriminering, rasisme og så videre.
Anti-rasister vet, som alle andre, hvem
som er hvit og hvem som ikke er det.
Grunnen til at de benekter eksistensen til
vår hvite rase er fordi de forsøker å rettferdiggjøre folkemord. Og husk; ingen ting

rettferdiggjør folkemord! Anti-rasist er
kun et kodeord for anti-hvit.
Folkemord defineres i artikkel 2 av FNs
konvensjon fra 9. desember 1948 om forhindring og avstraffelse av forbrytelsen
folkemord.
Her defineres folkemord som: «en hvilken som helst av de følgende handlinger
som er begått i den hensikt å ødelegge helt,
eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig
eller religiøs gruppe som sådan»:
(a) Å drepe medlemmer av gruppen.
(b) Å forårsake alvorlig legemlig eller
sjelelig skade på medlemmer av
gruppen.
(c) Bevisst å la gruppen utsettes for
levevilkår som tar sikte på å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt
eller delvis.
(d) Å påtvinge tiltak som tar sikte på å
forhindre fødsler innen gruppen.
(e) Med makt å overføre barn fra gruppen til en annen gruppe.
Anti-rasister, som vi nå vet, er anti-hvite.
De går etter alle hvite land og kun hvite
land. Gjennom at de tvinger alle hvite land
og kun hvite land til å ha innvandring,
integrering og assimilering har de vist
deres intensjon om å ødelegge den hvite
rase helt. Bevisst lar de vår gruppe utsettes
for levevilkår som tar sikte på å bevirke
vår rases fysiske ødeleggelse helt og ikke
bare delvis.
Uansett hvilken unnskyldning de antihvite kommer med, hvorvidt det er lynsjingen av svarte i Sørstatene eller massedrapene på jødene for tre generasjoner
siden, gjør de dette for å rettferdiggjøre
folkemordet mot helt uskyldige hvite mennesker som lever i dag.
Disse anti-hvite har en anti-hvit mentalitet. De tenker at uansett hva som har
skjedd i fortiden eller uansett hva som blir
gjort i nåtiden kan alt brukes til å rettferdiggjøre folkemordet mot vår rase, den
hvite rase.
Hva er vårt mål?
Vi som er pro-hvite vil bevare vår rase.
Vi mener at alle raser har rett til å eksistere, inkludert vår rase. Og det er alltid når
vi inkluderer den hvite rase at disse som
kaller seg anti-rasister blir sinte. Vi kjemper for vår eksistens, for retten til å leve.
«Morten Fredriksen»
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Åpent brev til:

Nyhetsavdelingen i NRK, v/ Viggo Johansen
(Nyhetsoppleser den 25. mai, 2012)
Som lisensbetaler tillater jeg meg fra tid til
annen å komme med kommentarer til nyhetseller debattinnslag i NRK. Selv om jeg forrige
gang da jeg sendte kommentarer etter debattinnslag fikk tilbakemelding fra Ole Torp om
snarest å skaffe meg profesjonell hjelp, lar jeg
meg ikke kneble og latterliggjøre.
Forskjell på folk
Det jeg denne gangen ønsker å nevne for dere i NRK er at da
motstandsmannen Gunnar Sønsteby gikk bort, var dette
hovedoppslag i Dagsrevyen og i radionyhetene. Sønsteby var
uten tvil en stor motstandsmann, så det er sagt. Den 25. mai
ble motstandsmannen æret med statsbegravelse, noe som ikke
gikk hus forbi i media.
For et halvt år siden, den 18. november 2011, døde en annen
motstandsmann, Erik Gjems-Onstad, uten at dette ble nevnt i
hverken Dagsrevyen eller andre rikssendinger på radio eller
fjernsyn, så langt jeg har kunnet registrere. Gjems-Onstad var
heller ingen smågutt i klassen av motstandsmenn! Han var
leder for Milorg. i Trøndelag fra høsten 1943 og til krigens
slutt og drev en rekke farefulle sabotasjeaksjoner i sitt område. Også han fikk Krigskorset i tillegg til en rekke utenlandske
utmerkelser for sin innsats. Det var heller ingen farefri tilværelse å operere som motstandsmann i Rinnans nærområde. Når
Gjems-Onstad klarte å riste Rinnan av sporet så sier dette noe
om Gjems-Onstads dyktighet som motstandsmann.

I det sivile liv var Erik Gjems-Onstad sterkt samfunnsengasjert både innen politikk, samfunnsliv og idrett i tillegg til sin
advokatpraksis. Hans nasjonalfølelse og fedrelandskjærlighet
skaffet ham mange og mektige fiender på topplanet i samfunnet så vel som innen den politisk korrekte gatepøbel.
At Gjems-Onstad ikke ble beæret med statsbegravelse er nå
så, det fikk heller ikke General Fleisher. Heller ikke avså de
politiske myndigheter eller Forsvaret noen til å representere
det offisielle Norge i Gjems-Onstads begravelse.
Det er nok tvilsomt at det er forskjellen på ett og tre sverd på
Krigskorset som gjør at NRK og myndighetene valgte å forbigå Erik Gjems-Onstads bortgang i stillhet, mens Gunnar
Sønsteby blir tildelt hovedoppslag i de mest sette nyhetsoppslagene, og rikelig offisiell representasjon ved sin begravelse.
Det har vel heller mer med at den ene kunne brukes til å uttale seg til fordel for maktelitens politisk korrekte saker, mens
den andre hadde sterke meninger, og sa det han mente til
Konge, så vel som til den vanlige kvinne og mann, og han
mente det han sa!
Jeg må si at jeg synes dette er en ynkelig og barnslig fremferd
fra NRK sin side. Fra myndighetene og Forsvaret er ikke
bedre å vente!
Norvald Aasen
Kvammen 28.5.12

«Lille -London» i reprise?
Noen av dem som så gjerne vil dele landet vårt med fremmede klager over at
det er så mange «ekstremister» i Ålesund og på Sunnmøre. Det er ikke noe
nytt fenomén. Forrige gang vi hadde
ubudne gjester var det overveldende
flertallet så kontant avvisende at selveste politigeneral Jonas Lie kom opp fra
hovedstaden for å hudflette byens politikorps, oppstilt på St. Olavs Plass, fordi
det ikke greide å holde styr på arrige
innvandringsmotstandere. Vi var så innbitte i vår kollektive motstand at byen
fikk tilnavnet «Lille-London». Oppløpet
i sentrum da «Englandsfedrene» blei
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sendt i fangenskap var det mest omfattende og aggressivt fremmedfiendtlige i
Norge under okkupasjonen.
«Englandsfedrene» var samlebetegnelsen på alle de brave borgere som
hadde sine sønner i tjeneste utenlands, i
kamp for et fritt fedreland, og som ble
tatt som gisler. De var mange. NRK
hadde en reportasje for noen tid siden,
om Kong Haakons inspeksjon av en
norsk militærforlegning i England.
Majesteten spurte den nærmeste hvor
han kom fra, og svaret lød «Fra Ålesund, Deres Majestet.» Kongen fikk

samme svar fra nestemann, og fra sidemannen, og neste på linja. Lett oppgitt
spurte majesteten «Er dere alle fra Ålesund?» Så ille, eller så bra, var det ikke,
det var mange steder i Norge som var
representert, men neppe noe som i forhold til folketallet hadde flere som ville
slåss for landet sitt.
Jeg velger å tro at det er den samme
ånden som lever videre i oss som avviser fremmedkultur i Norge.
Bjarne Dahl
Høvik, 5.6.12
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Litt av FMIs virksomhet siste tiden
28. september 2012 - Aktivismen held fram i
Haugesund
Onsdag 26. september: Rundt 30 klebemerker sett på
lyktestolpar, trafikkskilt og el-boksar i omegn av
Haugesund Sentrum. Torsdag 27. september: Omlag
500 flygeblad av typen «Norge er vårt!» vart lagt i
postkassar i områda rundt Grønhaug, Saltveit og
Storasund. I tillegg vart 40 klebemerker plassert rundt
på strategisker stadar. Aktivismen held fram i
Haugesund by!
25. september 2012 - Aksjon på Refsnes i Moss
23. september 2012: Aktivistene i Moss har aksjonert
på Refsnes. 510 flygeblad av typen «Vi Advarte!» ble
lagt på biler parkert langs boligblokkene på Refsnes,
mens 120 flygeblad ble lagt i postkasser. Aktivistene
satte også opp 10 plakater av «Stopp voldtekten av
Norge!» i samme område. Aksjonen foregikk uten problemer.
24. september 2012 - Manifestasjon på Nordfjordeid
Om lag 50 klebemerker av typen «NEI til flerkultur!»
vart sett opp på strategiste stader på Nordfjordeid i Eid
kommune sundag 23. september.

19. september 2012 - Pamfletter i Vestfold
En lokal aktivist delte ut 225 flygeblad av typen
«Uttalelser fra ledende muslimer i vår tid - med kommentarer» i postkasser og på biler i Tønsberg i uke 37.
6. september 2012 - Aktivitet i Akershus
En aktivist fra Jessheim i Akershus delte tirsdag 4. september ut 300 flyers av typen «Vi Advarte!» i postkasser på Jessheim Syd i Ullensaker kommune
(Brinken/Dølihagan m.fl). Flere vil bli delt ut andre steder i kommunen/nabokommuner i nær fremtid.
15. juli 2012 - Aktivisme i Buskerud og Oppland
2 Aktivister fra FMI Buskerud-gruppen har i dag søndag 15. juli delt ut cirka 300 flygeblad av typen «Vi
Advarte!» sammen med «Norge mot stupet?» - 150 av
hver sort, og lagt i 150 postkasser. 50 husstander i
Jevnaker på Hadeland i Oppland og 100 husstander i
Hønefoss i Buskerud fikk denne søndagen del av FMIs
budskap. I tillegg satte aktivistene opp 10 klistremerker
av type «NEI til flerkultur!» på lyktstolper langs veien.
Sakset fra internettsiden.

Hvem var Quisling
Ja da, jeg tilhører etterkrigs-generasjonen og er dermed innprentet med hva jeg skal tro og mene om Quisling, Nygaardsvoldregjeringen og det meste ellers. Men noen av oss liker å tenke selv. Det er da ganske absurd at en regjering som nærmest serverte Norge på et fat til Tyskerne, for så å rømme landet, skulle komme hjem igjen som helter. Var det fortjent? Etter det jeg
vet så hadde regjeringen gått med på at Sør-Norge skulle kapitulere før de forlot landet. I Nord-Norge var det kamper fremdeles.
Gjennom rikskringkastingen hadde Quisling «beordret» at all motstand måtte opphøre. Som fagmilitær vurderte han det kanskje slik at motstand hadde ført til store tap og til ingen nytte.
Er blitt fortalt at Quisling skrev avisartikler om et forent Europa, en Europeisk union. Han måtte ha vært langt forut for sin
tid. Men Quisling samarbeidet med tyskerne og stadfestet dødsdommer også.
Landsvikoppgjøret var underlig. NS-medlemmer som ikke hadde gjort noe kriminelt kunne bli dømt for landssvik, det var
kanskje et stort behov for syndebukker. I rettsaken mot Quisling var der svenske observatører til stede som sa at dette har
ingenting med lov og rett å gjøre! Det må da være meget betenkelig. Var det en politisk rettsak? Som i en sør-Amerikansk
bananrepublikk? Quisling var en meget intelligent mann og han visste mye som Arbeiderpartiet ikke ville skulle komme
frem. Så får hver og en tenke sitt om det.
Nå i 2012 er vi en lydig puddel for USA og skal være med på meningsløse kriger rundt omkring i verden. USA har interesser
i Midtøsten og må stryke muslimene etter bustene.
Olav Sæther
Kristiansund, 17.10.12
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Den som gikk først
Et historisk tilbakeblikk.
Opprop fra Vivi Kroghs «Organisasjon mot skadelig innvandring i Norge».
Appell til alle som fatter rekkevidden av den skadelige innvandring!

Støtt organisasjonen! Bli medlem!
Spørsmål: Har vi et fedreland å gi bort? Skal Norge bli et «flernasjonalt» rike?
Er det «rasisme» å verne om våre fedrelandsrettigheter?
Er politikere med internasjonale ideologier, motstandere av nasjonale rettigheter?
Kan vi som ønsker at Kongeriket Norge fortsatt skal være fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig,
regne med at politikere med internasjonale ideologier vil respektere våre rettigheter og retningslinjer?
Er skadelig innvandring internasjonale ideologier i system?
Er skadelig innvandring også kapitalistisk utnyttelse av de internasjonale ideologier?
Har den norske arbeiderklasse falt mellom to «råtne stoler»?
Vårt program gjelder fedrelandsrettigheter generelt: Arbeidsplasser, boliger, arbeidsmiljø, kulturnivå,
meningsfrihet, og frihet fra primitive kvinnediskriminerende religioner m.m.
Med hilsen
hovedaksjonsleder
Vivi Krogh
Bærum, 4. november 1978
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