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Det er snart 2 år siden Erik-Ørn Gjems-Onstad
døde, og dermed var kampen for Norge slutt
for hans del. Han var i alle år, fra han gikk inn
i krigen i 1940 mot fremmede okkupanter, og
inntil sin siste dag, opptatt av å forsvare Norges
frihet som nordmenns fedreland.

Under et møte i FMI i Førde i 1999 uttalte han til Dagbladet:
«Jeg har intet imot utlendinger, men bevar Norge norsk.
Nordmenn er en nasjon innen den hvite rase. En neger kan
aldri bli nordmann.» Dette er og blir en evig sannhet selv om
media og andre offentlige institusjoner forsøker å fremstille
det som at fremmede som bosetter seg i Norge er nordmenn.
Han hevdet også at det å ha norsk statsborgerskap slett ikke
betydde det samme som at en er nordmann. Hans ord her er
evig sannhet, og han hadde mot til å si det han mente og det
han visste var rett.
Hans mot og styrke til å si sannheten skaffet ham mange
og mektige fiender både innen politikk og blant andre politisk
korrekte skikkelser høyt og lavt i samfunnet.
Erik hadde mange oppdrag og oppgaver i sitt nesten 90-årige
liv. I 1938 ble han norgesmester i sykling - bane. Under den
tyske okkupasjonen kom han tidlig med i motstandskampen.
Han dro over til Sverige, ble der arrestert og satt 3 måneder på
glattcelle. Høsten 1941 kom han ved engelsk hjelp over til
England. Der ble han innlemmet i Kompani Linge, fikk
trening som sabotør og radiotelegrafist og i februar 1943 ble
han beordret til Trøndelag. Fra høsten 1943 ble han leder for
Lark og dermed ble han leder for MILORG i Trøndelag.
For sin innsats under krigen ble han belønnet med både
norske og utenlandske utmerkelser, blant disse kan nevnes
Krigskorset med sverd. Det var disse utmerkelsene «sosrasisme» ba statsminister Jens Stoltenberg å ta fra ham.
Stoltenberg var ikke sterk nok til å avvise et sånt krav, men
sendte brevet videre til Forsvarsdepartementet som skulle

avgjøre saken. Ved denne anledningen grep Gunnar «Kjakan»
Sønsteby personlig inn til fordel for Erik.
En historie fra krigens siste dager kan kanskje best beskrive
hans mot. Denne episoden hendte i Trøndelagsfjellene i maidagene i 1945. Troppen som Erik var med i lå i skogkanten og
observerte en bemannet tysk vaktbu noen hundre meter unna.
Troppssjefen, den senere statsråd Håkon Kyllingmark, sier til
Erik: «Du Erik går frem og undersøker om krigen er slutt.»
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er 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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Observasjonars vantru

Dei siste tiårs etniske, kulturelle og sosiale endringar har vore omfattande og
djuptgåande. Sluttfallet av dette vanviddet er vår tids verkelege mareritt, og
sidan vår undergang. Fleire og fleire vil kome til å kjenne multikulturalismen
og kosmopolitikken på kroppen. Opne grenser har ikkje ført til anna enn forvitring, kaos, kløyving, konflikter, vald, utbyting og djup sorg for landets
busetnad. Påstanden om noko anna er ei logisk og intellektuell kortslutning,
og vitnar om ein total mangel på evne til kritisk analysering og tenking.
Dei faktiske forholda er ufråvikelege.

Likevel erfarer vi idag at ein kvar freistnad på legitim samfunnskritikk vert
knebla. For så mykje er dei demokratiske prinsippa verd i dagens Noreg,
hadde det no vel vore så at demokratiske verdiar her til lands hadde hatt ei
reell og serskild ankring. Samfunnstendensane er dei same i land etter land,
i by etter by, i bygd etter bygd, og det vert ikkje betre i noko som helst retning. Vi opplever ein kulturell, biologisk og verdimessig nihilisme utan sidestykke, med kløyvde familiar, dekadent, eit overkonsum av alkohol, promiskuitet, raseblanding, multikultur, kjønnsrelativisme, utsletting av biologiske
kjønnsroller, nedgang av bornefødslar, ein åndeleg fattigdom av dimensjonar, forvitring av naturleg kjønnsdrift i form av pornografi, hormonforstyrrande skjønleiksprodukt og samkjønna partnarskap, hedonisme, sjølvsentrering og materialisme. Alle symptom på eit samfunn på randen av sjølvutsletting.

Samstundes med dette, opplever vi innvandring av folk som i motsetnad til
oss synest å ha både moral, lojalitet, familieverdiar, sterk familiestruktur,
bornefødslar, heimeverande mor, ein svær syskjenflokk, samhald, truskap
overfor familie, vener og religion; eit folk som ein dag vil kome til å gjere
oss til ein minoritet i vårt eige land, om den noverande utviklinga får gå sin
gang. Kanskje fortener vi det, for kva er motsvaret vårt? Problemet og faren
ligg ikkje utelukkande i innførsla av framandt blod, den ligg og i oss sjølve.
I vår ånd, vår sjel og vår hug. I eit kvart sunt, velsedd og sjølvverjande folk,
er det ein ibuande aversjon mot alt som er framandt, påtrengjande og øydeleggande. Sjølvpreservasjon er eit biologisk og naturleg fenomen. Det er
dette som idag vert kalla for «rasisme», og som vert nytta som ein hyppig
hersketeknikk for å avverja kritikarar. Det er diverre få som torer å vedkjenne og forfekte at denne kampen i aller høgaste grad, og i all viktigleiks
namn, handlar om rase. Om vårt blod, vår eigenart, vår identitet og vår sjel.

Kor lenge skal du vente på ei endring? Når tid skal du heve røysta di,
krevje ein stopp og brette opp ermane? Når vi får ein somalisk statsminister?
Når staten Noreg offisielt vert oppløyst og deld opp i etniske småstatar? Eller
når Noreg som nasjon opphøyrer å eksistere? Kva skuldest denne gnagande
tagnaden og mangelen på reell motstand? Er materiell velstand åleine rota til
lukke og tilfredsheit? Og er det i så høve sant at manglande mobilisering er
eit resultat av tilfredsheit? Spørsmåla er mange, men svara er få.
Om vi ikkje lukkast i å snu denne tidsbølgja, vil
framtida by på katastrofale følgjer for det som
gjeld biologi, demografi, sosiale-, økonomiskeog kulturelle forhold. Det har vi allereide fått ein
forsmak på. Og det er allereide i full gang.
Bjørn Tore Pedersen
Student
Kristiansand, 3.10.13
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Leder

Demokratiet opplever trange kår for tiden. 1968-generasjonen,
som systematisk har infiltrert regjering og nasjonalforsamling,
forvaltning og media, synliggjør sin agenda. Noe vi fikk et godt
eksempel på i etterkant av stortingsvalget i høst, i forbindelse
med internasjonale medier som stilte spørsmål til Fremskrittspartiets deltagelse i en ny borgerlig regjering, og der i blant utenriksminister Espen Barth Eide deler de samme «bekymringene»
fordi 16,3 % av Norges befolkning ønsker Fremskrittspartiets
politikk i praksis.

Det samme opplevde vi da Jørg Haider og hans Frihetsparti gikk
av med valgseieren i Østerrike i januar 2000, og Haider fikk hele
EUs maktelite mot seg, som isolerte hans regjering politisk. Her
hjemme husker sikkert mange at daværende statsminister Kjell
Magne Bondevik og utenriksminister Knut Vollebæk uttalte at de
ville følge situasjonen i Østerrike nøye. Som om det var deres
oppgave å avgjøre hvem østerrikerne skulle velge som sine politiske ledere! Vollebæk uttalte også at han ikke så på det å hindre
et folkevalgt parti til politisk virke som brudd på demokratiet.

Dette skulle vel si noe om Vollebæks og dagens politikeres
demokratiske sinnelag!

demokratene, Dansk Folkeparti og Sannfinnene. Og i tillegg gikk
Solvik-Olsen langt i å beklage Siv Jensens uttrykk «snikislamisering» fra 2009 – overfor politisk korrekte journalister. Dette er å
fornekte egen politikk!

Hvis det er slik å forstå at Fremskrittspartiet ikke er motstander
av masseinnvandring, islamisering, rasering av norsk kulturarv,
og ikke ønsker å forsvare nordmenns rett til å bestå som etnisk
folkegruppe, bør partiet flagge dette i god tid før valget om to år.

I januar 2006 trådte den nye diskrimineringsloven i kraft. Loven
innebærer omvendt bevisbyrde kombinert med erstatningsansvar, noe som betyr at nordmenn som blir beskyldt for diskriminering er skyldige såfremt de ikke klarer å bevise annet. I tillegg
står de i fare for å måtte betale store erstatningssummer
(http://goo.gl/VyGsqB). I sommer fikk vi et skremmende eksempel på loven i praksis: FMIs nestformann og pressetalsmann Jan
Høeg ble ilagt bot på kroner 10 000 og besøksforbud på en bensinstasjon i Larvik i ett år da han på en saklig måte uttrykte mishag over bruk av hijab i det offentlige rom. Det er tydelig at all
innvandringsmotstand skal knebles, noe som Arbeiderpartiet i
mai varslet på sin internettside, (http://goo.gl/V7Avt).

Men det er ikke bare i Norge at demokratiske rettigheter strammes inn. I Tyskland forsøker politiske partier fra hele det politiske spekter å forby det tyske nasjonalistiske partiet NPD
(http://goo.gl/XLFeR). Og i Hellas står det ikke bedre til. I etterkant av drapet på en venstreekstremist er partilederen av det
nasjonalistiske partiet Gyllent Daggry pågrepet og anklaget for å
lede en «kriminell organisasjon»! I tillegg er fire av partiets øvrige representanter i nasjonalforsamlingen og ytterligere femten
partimedlemmer arresterte. Venstreekstremistens drapsmann skal
visstnok ha uttrykt sympati med partiet (http://goo.gl/lVOpqL).
Men tilbake til den politiske situasjonen her hjemme. Etter at
internasjonale medier satte søkelyset på Fremskrittspartiet i
regjering, fikk partiet det travelt med å «bortforklare» alle likhetstrekk med lignende parti i det øvrige Norden. Vi opplevde et
politisk knefall uten sidestykke da nestleder Ketil Solvik-Olsen
under en pressekonferanse tok avstand både fra Sverige-

Europeiske myndigheter skjerper tydeligvis sanksjonene for å
stoppe oss nasjonalister med alle midler. Fremtiden ser mørk ut, så
lenge ikke folket reiser seg, slår i bordet og krever at nok er nok!
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Antirasismen
og den ideale fordring

I dramaet «Vildanden» viser Henrik Ibsen hvilke følger
det kan få når noen legger idealenes blendende overlys
inn over andres liv. Det ender ikke godt! Hjalmar Ekdals
stedatter, Hedvig, tar livet av seg. Stykket tematiserer på
en rystende måte spørsmålet om «den ideale fordring».

Som noe å strekke seg etter er nok idealene nyttige. Men
som fordring eller krav virker de ifølge Ibsen ødeleggende på det alminnelige menneskelivet. Mennesket er
nemlig ikke bare et ideelt vesen; det er også natur, virkelighet, og virkeligheten er nå engang alltid en annen
enn idealet. Man kunne også si at vår natur er ufullkommen sammenlignet med idealet. Men får den ikke
lov til å være ufullkommen, bryter den sammen og blir
ødelagt. Jeg tror det var dette Ibsen ville advare oss
imot. Uformidlet av all vår menneskelighets forståelsesfulle, harmoniserende tendens er nemlig idealene nådeløse, og derfor (utrolig nok) ødeleggende.

I alt kulturstrev er innbakt ett eller helst flere idealer.
Idealene skal hjelpe menneskene med å foredle eller
lutre sin natur, men de kan aldri erstatte naturen og gjøre
den overflødig. I spenningen mellom idealene og virkeligheten – det fullkomne og det ufullkomne – vokser
kulturens fineste prydblomster frem, men selv de mest
imponerende kulturelle storverk er ute av stand til å
erstatte de beskjedne markblomstene, som de fleste av
oss har stor sans for, selv om de ikke har gjennomgått
noen kulturell foredling, men bare er «seg selv». Med
det tenker jeg ikke bare på blomster, barn eller enkle sjeler, men på alt og alle som har naturlig identitet.
Verdien ved å ha naturlig identitet, ved å være «seg
selv», er egentlig kulturens grunnverdi, for uten den var
det ikke noe å foredle. Man kunne si at foredlingen er
avledet av vår naturlige identitet, som en gang for alle er
gitt, og derfor alltid er grunnlaget for foredlingen. Man
kan jo ikke foredle et menneske bort fra dets natur! Da
blir det ikke foredlet, men forkvaklet. Men det betyr på
den annen side ikke at vi kan greie oss uten å ha idealer
å strekke oss etter.

Foredlingen er med andre ord utspent mellom naturens
beste mulighet – og dens dårligste. Denne foredling
pågår hele livet. Men utover sin natur kommer ingen. Så
fordi vår natur ikke er ideell, kan vi altså heller ikke selv
bli ideelle. Vi kan bare nærme oss vårt vesens grenser,
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uten noensinne å komme til det ideelle. Det er dette som
ligger i å være et begrenset subjekt.

Ett kommer vi derfor neppe utenom: At vi ikke dømmer
noen for at de ikke er kommet like langt som vi. Selv
den mest fullkomne kan aldri bli fullkommen nok til å
dømme andre for at de ikke er ideelle. Og likevel gjør vi
det fort vekk! Det er tankeløst, ja, ubarmhjertig.
Antirasismen fremtrer i likhetsidealets skikkelse: Ideelt
sett er alle mennesker like. «Alle mennesker er født frie
og like» heter det i FNs verdenserklæring om menneskerettighetene, enkelt og greitt. Derfor skal også alle
behandles likt, selvsagt. Det er det ideelle.

Men i spørsmålet om de etniske og kulturelle forskjeller
mellom folkeslagene viser det seg dessverre å være til
dels svimlende gap mellom ideal og virkelighet. Det
kan jo endog ende med folkemord! Og i praksis blir
minoriteter alltid behandlet med en viss mistenksomhet
og utsondring, selv i de mest viderekomne kulturnasjoner. Forklaringen på det siste ligger nok ikke bare i kulturforskjeller, men først og fremst i at hvert folk av naturen føler seg identisk med «seg selv» og ikke med
«andre». Så forklaringen på dette er nok tross alt naturlig; den ligger hovedsaklig i grunnverdien; i folkets
naturlige identitet. Skal derfor tro om folkene ikke setter mye inn på å bevare sin naturlige identitet? Det ville
jo i tilfellet være nokså naturlig!

Det som skiller antirasistisk filosofi fra all annen filosofi om det samme, er imidlertid at antirasismen ikke
engang aksepterer de naturlige forskjellene mellom folkene, men vil selv overta som grunnverdi for samfunnene. Dermed har man «den ideale fordring» i ny skikkelse: Det gis ingen «pardong» for ikke å være villig til
å gi slipp på sin naturlige identitet og erstatte den med
idealet selv. Det er ubarmhjertig. Mennesket blir jo dermed mistenkeliggjort for sin blotte natur! – Men i en
viss forstand: Kanskje heller ikke helt uten grunn?

For menneskets natur er tvetydig: Den kan like gjerne
trekkes mot det onde som mot det gode. Men den er i
alle fall ufullkommen. Derfor må der idealer til, og derfor må vi foredle vår natur. Hvis ikke, forsumpes den.
Og hvis noen til alt overmål «fingrer» med vår natur,
som demagoger alltid gjør, kan øyensynlig de uhygge-
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ligste ting skje; da kan veldige, bundne naturkrefter
komme ut av kontroll, og føre til kriger, opprør eller
folkemord.

Alle er ikke like. Alle kan ikke behandles likt.
Virkeligheten er ikke ideell. En helt annen sak er at alle
er unike, uvurderlige og fullverdige mennesker, selv om
forskjellene ofte er større enn likhetene. Derfor kan alle
allikevel behandles rettferdig, hver etter sin egenart, for
nettopp derved behandles de som fullverdige medmennesker; det forutsetter jo respekt for hver især. Men
matematisk likt kan de ikke behandles. Det er stor forskjell på levende mennesker og tall i en tallrekke. Det er
bare ett sted hvor det hersker full likhet: Det er likhet for
loven, fordi loven ideelt sett bygger på absolutter. Ellers
er det stor ulikhet.

Det er også stor forskjell på absolutter og idealer.
Absoluttene (de ti bud) er moralsk absolutte minstekrav.
De er fullt mulige å etterleve, men et ideal er umulig å
oppnå. I vår tid er det byttet om på disse realitetene, med
skjebnesvangre virkninger for samfunnet. Et ideelt krav
går hånd i hånd med et moralsk forfall, som om idealet
skulle være absolutt, og moralen være relativ. Dette må
føre galt av sted, og gjøre samfunnsforholdene stadig
verre. Det ser man jo også klare eksempler på. Hva idealene og absoluttene allikevel har med hverandre å
gjøre, er at uten at man overholder absoluttene, kan man
ikke engang gjøre seg forhåpninger om å nærme seg det
ideelle. Men man kan aldri gjøre idealet til et absolutt!

Men de som går ut fra at virkeligheten i prinsippet er
ideell etter likhetsidealet, og at den derfor også i praksis
bør være det så alle kan behandles «likt», er åpenbart i
maktposisjoner i samfunnet, både i den frie presse,
statsadministrasjonen og rettsapparatet. Det kan derfor
være vanskelig å slippe til med begrunnede motforestillinger. Å si eller tenke noe annet enn det offisielt riktige, blir oppfattet som upassende. Man får «munnkurv».
Det ageres med andre ord som om idealet skulle være et
moralsk absolutt – et minstekrav. Men det er det ikke!

Man kunne gjerne si at alle bestemmende organer i samfunnet mer eller mindre er gått inn i rollen som Gregers
Werle i Ibsens mesterstykke «Vildanden»: De stiller
usjenert og uten skamfølelse den ideale fordring til det
norske folk, og tror at folket er i stand til å oppfylle den
uten videre; den er jo «selvinnlysende», som alle idealer.
Men folket er nettopp ikke i stand til å oppfylle den – i
hvert fall ikke uten at det taper sin naturlige nasjonale
identitet av syne, og går i ett med alle andre nasjonaliteter og folkeslag på verdensbasis («globaliseringen»).

Å ta opp til diskusjon hvorfor et folk behøver en etnisk
og kulturell identitet som skiller det fra andre folk, er
noe av den samme måte å stille problemet på som det
ville være hvis man drøftet hvorfor en markblomst ikke
er en prydblomst; hvorfor naturen ikke er ideell, men
ufullkommen. På dette spørsmålet gis det meg bekjent
intet allmenngyldig filosofisk svar. Kristen tro og tanke
vil nok under berettiget tvil svare at det er fordi naturen
har gjennomgått et syndefall, mens mer humanistisk
inspirerte lærebygninger kanskje vil regne med at idealene ikke ser ut til å kunne virkeliggjøres uten at det går
ut over noe naturlig, noe visst uunnværlig. Eller hvem
kan helt unnvære en naturlig verden?

Hvorom alt er, Gregers Werles forlengede arm – det
offisielle Norge – holder i vår tid egentlig på å forulempe virkeligheten for å få den til å samstemme med
idealet. I god mening, selvfølgelig. Men det samme
kunne man si om Gregers Werle!

Idealene trives ikke som krav, som fordringer. De trives
kun som skjønne avbildninger av ideene, noe vi alle
burde kunne strekke oss imot, men i bevisstheten om at
vi aldri kunne nå dem og at vi derfor aldri heller skulle
nå dem.
Trond Nyquist Andresen
Ålesund, 17.11.12

Færre sendes ut

Til tross for at 1 266 utenlandske fanger soner i norske fengsler – som er én tredjedel av alle
innsatte, og andelen er økende – ble kun 48 fanger overført til sine respektive hjemland for
soning i 2012. Dette i følge avisa Bergens Tidende. Hvor mange fremmed-fanger med norsk
statsborgerskap som utgjør de resterende to tredjedeler, sies lite om.
Til sammenligning: I 1985 var 8 prosent av fangene i norske fengsler utenlandske borgere.

Kilde: Tidens Krav 19.9.13. Hegnar.no – http://goo.gl/NhpHHo
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Hvorfor snakker de
ikke om det?
Nestleder i finanskomiteen i Oslo, Marianne Marthinsen
(Ap), uttaler i august 2013 at Høyre må få ut fingeren hvis de
skal nå målet om 100 000 nye boliger i Oslo innen 2030. «Vi
får årlig 10 000 tilflyttere til Oslo. For å nå målet må det bygges 4 500 boliger i Oslo hvert år. Jeg er bekymret over at Oslo
byråd er så passive i reguleringsarbeidet.»

Det er symptomatisk og ganske typisk at hun her helt unnlater å nevne den reelle grunnen til at Oslo nå «plutselig» trenger så mange nye boliger, nemlig innvandringen. Det er meget
tvilsomt at «10 000 tilflyttere til Oslo» er bondesønner fra
Odalen og andre dalstrøk som strømmer inn til hovedstaden.
De samme boligproblemene gjør seg gjeldende i de kommuner som mer eller mindre frivillig må ta i mot og bosette
såkalte asylsøkere med innvilget oppholdstillatelse.

Men det fins «lyspunkter»: I Fredrikstad bygger man egne
studentboliger i forbindelse med at 60 studenter fra Nigeria
skal bo og studere i byen. Og i Trondheim prioriterer
Arbeiderpartiordføreren Rita Ottervik flyktninger og asylsøkere framfor nordmenn i den kommunale boligkøen.
Innbyggere med psykiske lidelser og rusproblematikk må
vente atskillig lengre. Flyktninger og asylsøkere i denne byen
venter i gjennomsnitt tre måneder på tak over hodet fra kommunen. Innbyggere med rusproblematikk og psykiske lidelser

må vente fire ganger så lenge, eller i snitt over 13 måneder på
det samme tilbudet. Noen må smøre seg med tålmodighet i
over to år før de får innpass.

Men det er ikke bare boliger det er mangel på. Samme problemstilling og årsak gjør seg gjeldende når det handler om
skoler, barnehager, krisesentre etc. F.eks. vil Arbeiderpartiet i
Trondheim erstatte tre nedslitte skoler med én ny, moderne
skole på Saupstad. Hele prosjektet er anslått til å koste
omkring 430 millioner kroner, og den nye skolen kan stå klar
til innflytting i løpet av 2019. Denne delen av Trondheim er
byens mest flerkulturelle. Saupstad skole har i dag omkring
60 prosent flerkulturelle elever.

De fleste politikerne snakker om disse manglene som om det
er en selvfølgelig ting som man ikke kan gjøre noe med.
Hvorfor kaller de ikke en spade for en spade? Men det finnes
unntak. Den kloke og innsiktsfulle utviklingsminister Heikki
Holmås mener at Christian Tybring-Gjedde er paranoid når
han legger skylda for boligmangelen på ikke-vestlige innvandrere. Men man kan da ha rett selv om man er paranoid.
Oddbjørn Jonstad
Oppegård, 19.9.13

Soliver Forlag AS

har flere bøker som omhandler innvandring og islamisering av Norge f.eks:
• Norsk Innvandringsleksikon
(Definerer begreper og personer i innvandringsdebatten.)

• Norsk Innvandringshistorie – dag for dag
(Gir en historisk fremstilling av innvandringen til landet.)

• Fra Nabokjerringas notisbok
(Gir en oversikt over personer i landet som i media promoterer innvandring til
og islamisering av landet.)

Ytterligere informasjon og priser finner du på www.boklaget.no
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Drapsforsøk på svensk politiker
Artikkelen er sakset fra nettstedet Fyret.nu

Kommunepolitiker Daniel Spansk og hans samboer ble overfalt og sparket ned av en
større gruppe med venstreekstremister i Stockholm sentrum natt til søndag 6. oktober i år.
Kun dager etter at Fyret kom med nyheten om ungdomspolitiker Erik Björkman, som døde kort tid etter å ha blitt utsatt for
grov vold, så kommer nyheten om at enda en politiker har blitt
angrepet på gaten i Sverige.

Daniel Spansk er til daglig representant i Nykvarns kommune
og har hatt jobben i over syv år. Han er også medlem av
Svenskarnas parti. Natt til søndag skal han ha vært ute på byen
for å feire sin samboers bursdag og hadde vært på restaurant
med noen venner.

Da de kom ut fra restauranten gikk Daniel og hans samboer
oppover Götgatasbacken på vei til hotellet sitt. Plutselig blir
de begge angrepet og sparket ned av åtte maskerte menn som
med knyttnever og spark forsøker å skade ham så mye som
mulig. «Med voldsomme spark mot Daniels hode kan dette
uten noen som helst tvil kun omtales som et mordforsøk»,
skriver nettstedet Realisten. Når samboeren prøver å beskytte
Daniel så får også hun ta imot både slag og spark.

Et angrep på en valgt politiker er en svært alvorlig hendelse og
bør sees på som et angrep ikke bare på personen, men også på
demokratiet.

Dette angrepet føyer seg inn i en lang rekke angrep og overfall på svenske politikere fra innvandrere og venstreekstremister i Sverige de siste årene. Fyret.nu har omtalt flere av dem.

Vold og mordbrann

Ulf Prytz, formann i Sverigedemokraterna i Ängelholm ble
slått ned i sitt eget hjem. En mørkhudet mann i 20-årsalderen
banket på døren hjemme hos Prytz, og da politikeren åpnet
døren fikk han et slag i ansiktet. Gjerningsmannen forteller
Prytz: «Du skal passe deg din jævel.» Prytz tror gjerningsmannen kan ha hatt en medhjelper.

Ulf Prytz kunngjorde i sommer at han trekker seg med umiddelbar virkning fra alle sine politiske verv.

«Dette gjør jeg mest av hensyn til min families sikkerhet»,
skriver han i en pressemelding. Han har i løpet av våren blitt
mishandlet, utsatt for mordbrann og grove trusler fra venstreekstreme grupper i Sverige.

Knivstukket 18 ganger

I 2010 ble Issa Issa, en politiker for Sverigedemokraterna med
syrisk opphav, knivstukket 18 ganger av en innvandrergjeng
utenfor sitt eget hjem. Han ble stukket i hodet, ryggen og bena,
samt fikk flasker knust mot hodet. To innvandrere hadde kastet store steiner gjennom vinduene i stuen hans og ropt «Er det
du som er SD-horeungen?».

Når Issa gikk ut for å konfrontere dem ventet en innvandrergjeng på minst 30 personer på ham med kniver og flasker.
«Det var et drapsforsøk», sa Issa Issa, som nå har forlatt politikken på grunn av frykten for sitt eget liv. I ettertid av dette
angrepet har man blant annet kritisert stiftelsen Expo, som
samarbeider med Antirasistisk senter og Vepsen.no i Norge,
for å legge til rette for hat mot politikere og meningsmotstandere som ikke ligger til venstre på meningsskalaen.

Ungdomspolitiker fikk brukket ribbein

Ungdomspolitiker Jesper Hård fra Sverigedemokraterna ble
angrepet på gaten i Karlskrona i desember sist år. En større
gjeng med innvandrere skal ha slått ham ned bakfra og sparket ham i kroppen. Han skal ha mottatt flere knyttneveslag
mot ansiktet og fikk brukket flere ribbein. «Jævla Sverigedemokrat» hører Jesper i det han blir utsatt for den grove volden. Det skal ikke være uvanlig at ungdomspolitikere som
jobber for en svenskvennlig politikk blir angrepet og hetset
når de aktivt deltar i valgarbeid. Det har forekommet grove
trusler og hærverk mot partiet på skolevalg og under valgturneer på gater og torg over hele Sverige.

Legitimering av vold

Den svenske regjeringen derimot, ser ikke spesielt alvorlig på
vold mot politikere fra Sverigedemokraterna. «Jeg vil gjerne
påpeke at de som lever med å bygge et – vi og dem – samfunn
og som har en grunnleggende hatefull måte å se relasjoner
mellom mennesker på, ikke skal bli forundret om slikt skjer»,
sa statsminister Fredrik Reinfeldt til nyhetsbyrået TT, i forbindelse med en rekke voldsepisoder mot Sverigedemokraterna
ved det svenske partivalget i 2010.
Politikere fra nettopp Sverigedemokraterna, nå det tredje største partiet i Sverige, er mest utsatt for vold av alle politiske
partier, ifølge det svenske sikkerhetspolitiet, SÄPO.

Stille fra norske medier

Mens man i norske medier den siste tiden har fokusert svært
mye på oppseilingen av nasjonalistiske og høyrevridde partier
i Europa, spesielt i Hellas med arrestasjonene av greske politikere, har man i stor grad oversett, og i noen tilfeller utelatt å
diskutere den grove volden og nå drapet på en svensk politiker i Sverige.
Artikkelen i sin helhet: http://goo.gl/nWF7kd
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Tilstanden i Danmark

Cand.oecon. Ebbe Vig i Århus har i mange år samlet inn fakta og
foretatt grundige beregninger, og har lagt frem følgende tall som
illustrerer dagens situasjon i Kongeriket Danmark.

88,6 milliarder i sosialstønad
De samlede sosialstønader i Danmark var i fjor på
587, 5 milliarder, og av disse gikk 88,6 milliarder til
ikke-vestlige innvandrere. De totale uttellingene i velferdssektoren lå på 760 milliarder, og av disse gikk
cirka 35 % til de fremmede, som så langt utgjør om lag
13 % av befolkningen. Disse oppebærer således 230250 milliarder – det er som kjent vanskelig å få nøyaktige statistikker på dette følsomme området. Den
såkalte «Velferdskommisjonen» skriver i en rapport at
de ikke-vestlige i gjennomsnitt koster samfunnet pro
pers 2,6 millioner fra vugge til grav, og fremholder at
innvandringen fra «de mindre utviklete land» representerer et fremtidig finansieringsproblem også for
Danmark. Det berettes som illustrasjon at innvandrerne i den såkalte Gellerup-ghettoen i fjor mottok 1 milliard i velferdsstønad – 80 % av beboerne lever av
offentlige overføringer.
Hver tredje førtidspensjonert
Hele 60159 ikke-vestlige innvandrere er førtidspensjonerte, det er nesten hver tredje innvandrer i aldersgruppen 50–59 år. Antall innvandrere på førtidspensjon eller
sosialpensjon i Århus steg med 99,7 % i tidsrommet
2005-2009. På landsbasis er antall førtidspensjonister
blant innvandrerne tredoblet i løpet av de siste ti år.
Innvandringen fortsetter
Innvandringen omfattet i fjor 16 521, mot 13 406 i
2011. Knapt 83 % kommer fra land utenfor VestEuropa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand – til
disse «europeiske» land tas med Israel og Japan. Det
ble tildelt 3 267 danske statsborgerskap i 2012, vel
93 % av disse ble gitt til innvandrere fra land utenfor
ovenfor angitte vestlige kulturkrets.

Det er som kjent ikke problemfritt å fylle Danmark
med mennesker fra fremmede kulturer:
90 – nitti prosent av barn som måtte tas hånd om av
barnevernet i København ifølge senest tilgjengelig statistikk kommer fra fremmedkulturelle familier.
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765 000 fremmede
En forsiktig beregning av antall innvandrere og deres
barn, med bopel og personnummer i Danmark per 1.
januar 2013 er 765 000. Året før var antallet 579 461.
Fra 1979 er antall tildelte danske statsborgerskap
215 745. Slik er det blitt til tross for den såkalte
«verdens strammeste innvandringspolitikk». Den er
blitt betraktelig oppmyket etter at sosialistene overtok
regjeringsmakten høsten 2011. Verre er det at Dansk
Folkeparti, som før ville sende de ubudne gjestene
hjem, nå later til å ville medvirke til illusjonen om
«integrering». For ti år siden foreslo daværende partileder Pia Kjærsgaard opprettet et «Ministerium for
repatriering», men nå i sommer krevet hun som nå er
partiets såkalt «verdipolitiske talskvinne» at her skal
opprettes et «Ministerium for integrasjon». Dette viser
hvilken skjebnesvanger kurs landet nå er lagt på.
Lederen for det konservative folkepartiet har gått enda
lenger, med en forsikring om at oppmykningen av innvandringspolitikken ikke vil bli strammet inn pånytt
dersom hans parti kommer tilbake i regjeringsposisjon.
Med slike holdninger har danskene intet godt i vente.

Den politiske debatten i Danmark er svært personfiksert. For tiden strides her om en av de mest aggressive muslimene under opprøret etter Muhammedtegningene, Ahmed Akkari, som angivelig har endret
holdninger og omfavner vestlig demokrati og ytringsfrihet, og vel forventer at godtroende dansker skal tro
ham. Debatten viker utenom det prinsipielle: Uansett
hva enkeltpersoner sier og mener er Danmark de etniske
danskers hjem, og fremmede, om de er «moderate»
eller ikke, kan ikke slå seg ned her i større antall uten
å sette Danmark som et nasjonalt hjem for danskene
over styr. Faren er for lengst blitt overhengende.

Poul Vinther Jensen
Tidligere nestformann i Den Danske Forening
Danmark, 16.9.13

(Artikkelen er oversatt til norsk ved Bjarne Dahl)
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Åpent brev til Siv Jensen
Mange takk for at du svarer på (leser?) brev. Der har
du et fortrinn som de fleste politikere mangler totalt.
De viser dessverre en skammelig mangel på dannelse,
en skammelig mangel på respekt og interesse for
Folkets meninger. De viser en skammelig uvitenhet
om demokratiets grunnprinsipper. De viser de er partivalgte! Jens Stoltenberg og Erna Solberg er veteraner i
å praktisere slike mangler. Det er skremmende når den
ene er statsminister og den andre gjerne vil bli statsminister – og ingen av de to har forstått at Folket er deres
arbeidsgiver. Men det forteller alt om politikkens lavnivå når de to i det hele tatt er aktuelle.

Derfor er årets stortingsvalg nok en gang et valg mellom pest og kolera. Kanskje hjemmesitter-partiet blir
det største partiet? Det er mange som føler for det. Du
skriver: «Vi mener vi har oppskriften for et enklere og
bedre Norge for folk flest.» Da bør Frp vise det ved å
føre en enkel og bedre valgkamp som folk forstår.
Hovedpunktene: Aldri å forvirre folk med stadig nye
forslag og unødvendige løfter. Det skaper usikkerhet
og sår tvil om partiets kunnskap om folk – og hjelper
Ap. Alltid gjenta og gjenta de store saker som er viktigst nå. Least said, soonest mended.

Det er Aps sterkeste valgstrategi. De bruker «velferden» som sin eiendom og sin oppfinnelse. De nevner
aldri hva de har ødelagt og det kostbare tullet de har
innført. Ap angriper i stedet sine politiske motstandere
med det svik partiet har påført Norge. Hvert valgår
roser Ap seg selv. Gjentar de samme løgner. Gir de
samme falske løfter. Men det virker! Det føles trygt for
mange. Særlig for Aps mange «velferds-brukere». Aps
taktikk bør brukes: Les opp Aps «valglitteratur» fra
2005. Vis Aps løftebrudd. Vis Aps nedbygging av
Norge. Vis Aps innvandringsfallitt. Bruk fakta i få
enkle ord. Gå ikke i fellen med å komme med løsninger nå på Aps enorme samfunnssvik. Hovedpoenget:
Få frem Frps vilje til å gå løs på oppgavene og å finne
gode løsninger. Aps 2005-litteratur og SSBs billiontall om innvandringen er jo en nådegave til Frp. Men
slike gaver krever dyktige og modige mottakere.
Winston Churchill 15.10.-1951: «The true guide of life
is to do what is right.».

Det er en utbredt oppfatning at Frp ikke er interessert i
norsk jordbruk. Et land har to typer forsvar. Det ene er
det militære. Det andre er matproduksjon. Men mat må

vi ha om det er krig eller fred. En stadig voksende verdensbefolkning trenger mer mat og mer plass. Det blir
stadig mindre dyrkbar jord. Klimaforandringer ødelegger natur og avlinger over hele verden. Kina kjøper
opp jord i Afrika – og i Norge har vi lagt ned tusenvis
av jordbruk. Vi produserer nå bare cirka 40 prosent av
vår egen mat. Bønder og mat blir mangelvare. Skog og
beitemarker gror til. Yrker som er avhengig av jordbruket mister jobbene. Klokt å få frem Aps ødeleggelse av begge våre forsvar? Vise Frps forsvar av Norge?

Winston Churchill: «I do not like elections, but it is in
my many elections that I have learnt to know and
honour the people of this island. They are good all
through.» Churchill viste alltid sin respekt for Folket.
Han lyttet til dem. Han kjempet for dem. Hans syn er
den beste hjelp Frp kan få: Lytt til Folket og hør på
demokratiets stemme! I tillegg er det jo nyttig at du nå
vil være «en blid-Siv» og ikke «en sint-Siv».
Else Gran
Skarnes, 1.8.13

Handlekraftig politiker
Tony Abbott, som 18. september i år
ble tatt i ed som Australias nye statsminister, viste handlekraft allerede
første dag i jobben og strammet inn
asylpolitikken. Bl.a. skal alle båter
med asylsøkere som nærmer seg
Australias kyst, taues tilbake til
Indonesia av marinen.

Kommentar: En handlekraftig og tillitsskapende politiker. Politikere av
samme kaliber kan vi se langt etter
her hjemme i Norge.

Kilde: ABCNyheter.no – http://goo.gl/UBkXhb
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Stortingsvalget 9. september
Valget ble en skuffelse. Rett nok slipper vi, muligens og
for et uvisst tidsrom, å bli styrt av sosialister med klassekamp og «internasjonal solidaritet» som ideologisk
drivkraft, men en ny og nasjonal regjering er fortsatt i
det blå – det lyseblå. Den svake oppslutningen om
Fremskrittspartiet, det minst innvandringskåte av opposisjonspartiene, var en skuffelse. Partiet burde hatt minst
30 %, hadde det bare hatt mot til å stå oppreist. Et utvalg
i partiledelsen hadde fått lov til å se nærmere på den
mest skjebnetunge utfordringen landet vårt står overfor,
men mediestormen, og reaksjonen fra de øvrige partiene, som med god grunn fryktet at Frp her hadde en vinnersak, fikk ledelsen til å bakke unna. Der er folk i og
rundt ledelsen som skygger unna klar tale og klart standpunkt, som lider av berøringsangst i forholdet til nasjonale partier i andre europeiske land, og som nærmest
hysterisk, jomfrunalsk, avviser enhver kontakt med,
ethvert samarbeid med menn og kvinner som ønsker å
verne sine hjemland mot folkevandringene.

Det er grunn til å frykte at Fremskrittspartiet vil bli ytterligere vingestekket i samrøret med de øvrige opposisjonspartiene. Høyreledelsen vet at en stor del av dens egne
velgere er klare og uttalte innvandringsmotstandere, og
Solberg & Co. vil presse og lokke Fremskrittspartiet til å
gi slipp på sin vinnersak, som periodevis har ført Frp til
topps i meningsmålingene. De to minipartiene, som velgerne ikke har gitt noe som helst regjeringsmandat, men
som med utpressing likevel vil tvinge seg frem og inn, har
begge garantert fortsatt åpne grenser og ubegrenset
adgang til norske skattemidler: Alle og enhver skal få innpass i landet, så sant de kommer fra den 3. verden. Om de
kommer alene, eller om de sender ungene sine i forveien,
skal de tas i mot med åpne armer i velferdsparadiset, med
storfamiliene hakk i hel.

Aftenposten hadde nylig en rørende historie fra borgerkrigen i Syria om en far som sendte én av sine 8 – åtte

sønner – eventuelle døtrer ble ikke oppgitt – til Libanon,
der han ble drept av en av talløse selvmordsbombere, og
fransk presse hadde reportasje om en søskenflokk på 17.
Får vi bare et tilstrekkelig antall slike særdeles produktive, reproduktive mennesker inn i landet blir her vei i
vellingen rundt om i kommune-Norge. Kommuner landet rundt bedyrer at der er det fullt, og at økonomien
ikke tåler flere uproduktive klienter, men Venstre og KrF
krever at alle skal få komme og alle få bli, og i tillegg
må bistanden økes drabelig. Her finnes som kjent ingen
grenser for disse som skal frelse verden. En nykommer
i partifloraen, Miljøpartiet De Grønne, vant ikke frem i
denne omgangen, men i Tyskland har det gudbedre vært
i regjeringskoalisjon (med sosialdemokratene!) og har
bl.a. gjort seg bemerket med propaganda for fri sex med
barn, og i Sverige har søsterpartiet forlangt mottak av 30
– tretti millioner innvandrere. Det er den rene galskap
som styrer verden, i alle fall i Europa, der godene er
skapt og nå skal refordeles.

Det kan tyde på at vi får en regjering av Høyre og
Fremskrittspartiet, ved at de to minipartiene ikke vinner
frem med sine ultimata. Hadde de to, Hareide og
Grande, hatt et minimum av anstendighet, ville de før
valget gitt velgerne klar beskjed om at innvandringen
skal fortsette, og utvides, samt at bistanden til korrupte
negerregimer skal økes i den internasjonale solidaritets
misbrukte navn, og tatt konsekvensene. Det ville blitt en
enda ynkeligere velgeroppslutning. At disse to politiske
misfostrene skal kunne tvinge nye titusenvis fremmede
ned gjennom halsen på sine landsmenn er toppen på
skamløshet i norsk politisk hverdag.
Bjarne Dahl
Høvik, 25.9.13

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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Til Distriktssjefen HV-01
Ad. «dimittering» fra Fredriksvern Saluttbatteri

Jeg fikk i midten av februar i år en telefonoppringning fra Distriktskontoret (personens navn, dessverre ikke oppfattet) med spørsmål om jeg fortsatt var aktiv med i arbeidet mot fremmedinnvandringen til Norge. Det svarte jeg
selvfølgelig klart ja til. Jeg ble så fortalt at Distriktet skulle være beordret(?) til dette, etter pålegg fra Heimevernets
(kvinnelige) generalinspektør visstnok som ønsket en nærmere kartlegging av Jan Høegs «holdninger». Noe tid
(måneder) senere henvendte vår sjef for saluttbatteriet, HV kaptein Odd B. Johannesen seg så til meg om saken og
fortalte at han også hadde blitt stilt spørsmål om min person. Så skjedde det få dager før 17. mai at kpt. Johannesen
per telefon beklaget at han hadde fått ordre om å «dimittere» meg fra saluttbatteriet. Og det var det!

Da hele den foregående prosedyre har bestått i noen få minutters samtale/spørsmål fra Distriktet i februar, og et par
korte meldinger fra Odd B. Johannesen, før Distriktets utsparking ble iverksatt, bør det vel være klart at jeg må
kunne kreve en skriftlig redegjørelse fra Distriktssjefen eller direkte fra generalinspektøren. Hemmelighetskremmeri
om hvilke påstander om undertegnede som legges til grunn for en vanærende utsparking, er ikke en norsk HV-ledelse
verdig! Kaptein Odd B. Johannesen melding til meg om at grunnlaget skal være en anonym! telefon til Distriktet
der den skjulte innringeren skulle ha sagt at hvis han møtte meg, Jan Høeg, en gang til i uniform, så skulle han rive
den av meg! Ganske utrolig! (Men bare prøv!)

Som nevnt ovenfor: Jeg regner med at jeg snarest, før sommeren og ferietiden kommer, bør få tilsendt i klartekst
hva Generalinspektøren/Distriktet har brukt fra en anonym innringer eller eventuelt andre kilder som grunnlag for
den «dimittering» kaptein Johannesen hadde fått pålegg om å meddele meg. Jeg hadde som 17–22 åring under krigen, mer omfattende illegal motstandsinnsats enn de aller fleste på min alder i Vestfold. Så kan jeg heller ikke i dag
godta den passivitet og feighet alt for mange er dominert av i forbindelse med dagens nasjonale ødeleggende masseinnvandring fra fremmede kontinent.
Jan Høeg
Løytnant i Heimevernet 01
Larvik, 10.6.13

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.
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opp i årene og hadde innsatt hofteprotese. Denne gangen
syklet han fra Oslo, men avsluttet i Gudbrandsdalen.

.... forts. fra side 1
Erik nøler ikke, men går bestemt mot vaktbua der bevæpnede tyskere oppholder seg. Han går inn i vaktbua og ber de
tyske soldatene om å få telefonen.
Han ringer til bygdas lensmann og får vite at krigen er slutt.
Det var den 8. mai 1945. Under turen til vaktbua var Erik
en glimrende skyteskive, men som han sa til meg: En ordre
var en ordre og jeg hadde ikke i tankene å nekte oppdraget.
I 1948 tok Erik juridisk embetseksamen, hadde verv innen
bank og shipping og startet senere sin advokatpraksis.
I 1973 ble Erik valgt inn på Stortinget for Anders
Langes Parti, nå Fremskrittspartiet. Partiet fikk den gang
4 representanter inn, og Erik satt på Stortinget i én periode
til 1977. Han hadde også verv som formann både i Norges
Cykleforbund og Norsk Gangforbund, var medlem i Norges
olympiske komite fra 1959 til 1973.
Da han ved krigens slutt så slagne tyske soldater sykle
sørover gjennom Trøndelagsbygdene fikk han ideen til å
starte sykkelløpet som kalles «Den store styrkeprøven», sykkelløpet mellom Oslo og Trondheim. Selv gjennomførte
han dette løpet cirka 20 ganger. Siste gangen var han godt

Det var trolig få utenom hans familie som hadde mere kontakt med Erik gjennom de siste årene av hans liv enn hva jeg
hadde. Vi samtalte ofte flere ganger om dagen og hadde ofte
hyggelige og alvorlige samtaler. En 17. mai var han sammen
med sin kone, Inger, på besøk her i Sunnfjord. På
Grunnlovsdagen fikk han besøke minnestøtten over de falne
fra vårt distrikt under krigen, og besøkte minnestøtten over
jussprofessor Nikolaus Gjelsvik. Jeg minnes Erik som en
rettskaffen mann, uten svik! Alt skulle være rett og sant.
Men som advokat var han nok en hard nøtt.
Når jeg noen ganger hører at Erik skulle ha uttalt til «noen»
at han var på feil side under krigen, så kan jeg bare avvise
slike historier. Han var stolt av sin motstandskamp, men
han sørget over at det frihetsverket som han og mange andre
var villige til å ofre liv og helse for, nå blir skuslet bort gjennom en meningsløs og uansvarlig asyl- og innvandringspolitikk. Og han så at denne politikken vil føre til at Norge
som nasjonalstat går mot oppløsning, og at nordmenn som
folk blir en minoritet i vårt eget fedreland. Sånt er nemlig
ingen ukjent skjebne for folkegrupper som har blitt utsatt for
folkevandringer. Han mente at de allierte burde benyttet
muligheten til å få en slutt på krigen på et tidligere tidspunkt, om mulig. Han så på Rudolf Hess sin flukt til
England 10. mai 1941 som en mulighet til å skape kontakter innen offiserskorpset i det tyske militæret for å kunne få
satt Hitler ut av spill. Et feilslått attentat mot Hitler kom på
et senere tidspunkt med fatale følger for de som stod bak.
Til slutt tar jeg med en liten historie, fortalt av Erik, som
sier litt om media sin oppførsel mot en mann som var ærlig
og sann i sin fremferd, men som ikke hadde legning for å
være politisk korrekt. I anledning sin 85-årsdag fikk han
besøk av en journalist og fotograf fra sin lokalavis, Asker og
Bærums budstikke. Journalisten begynte intervjuet, og Erik
svarte åpent og ærlig på spørsmålene. Etter noen få spørsmål
reiser journalisten seg, tar med seg sine saker, og sier at dette
har han ikke tenkt å sitte og høre på. Journalisten og fotografen forlater dermed Eriks hjem.
Nasjonalfølelse og fedrelandskjærlighet passer som vi vet
ikke inn i globalistmedia sitt tankegods!
Det er ganske forståelig at ingen medier fant det interessant
å overvære minnestunden til en av Norges høyest dekorerte
motstandsmenn fra 2. verdenskrig. Men et mer enn fullsatt
Asker kapell under gravferden fortalte sitt tydelige språk om
at her har en høyt verdsatt mann avsluttet sitt livsløp.
Men det er ikke noe nytt at i krisetider snur media ryggen til
folket, det har hendt før. Da er det nok mere «spennende»
og økonomisk innbringende å være talerør for de inntrengende fremmede herrefolk og «den nye tid».

Fra v.:
Erik Gjems-Onstad, Eriks kone Inger og Norvald Aasen.
Foto: Bjørg Standal
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Norvald Aasen
Kvammen, 25.9.13
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Narko-selgende asylsøkere

Asylsøkere som selger narkotika har i lengre tid
vært et stort problem i dette landet. Særlig i de
største byene som Oslo, Bergen og Trondheim.
Men nå meldes det at det er blitt så galt som det
aldri før har vært. Det viser seg at nesten alle
utlendinger som pågripes for narkotikasalg i Oslo,
har enten fått avslag på sin asylsøknad, eller på
andre måter oppholder seg ulovlig i landet, og der
ingen lenger bryr seg om dette.

En kartlegging som ei stor norsk avis har gjort av
lovbrudd begått av asylsøkere i Oslo-regionen,
viser at disse står for en stor del av narkotikasalget i Oslo. De siste 2 ½ årene har 352 asylsøkere
i Oslo blitt dømt til fengsel eller bøter. Ja en kan
nesten sammenligne dette med krig. En krig som
ødelegger norsk ungdom og ruinerer dem og deres
familier for alltid. Jo sannelig har tiden forandret
seg. Truslene i dagens samfunn kan sikkert hevdes å være av mer sivil art, men faren for sosial

Innvandrerflertall
Sitat fra et intervju i Aftenposten 16. juni 1992

– Om Hersleb skulle bli 100 prosent innvandrerskole, hva er så problemet? spør
Emrullah Gürsel i Skolenes Landsforbund.
– Skolesjefen kan ikke flytte på disse elevene som om de skulle være pakker, for å
«skåne» de norske barna. Og om utenlandske foreldre tar barna sine ut av skoler med
høy prosent innvandrere, og lar dem flytte
etter de norske barna, blir det feil.
Innvandrerbarn kan godt integreres selv om
det ikke finnes norske barn på skolen.
De utenlandske barna trenger ikke stråleglansen fra norske elevers hellighet for å
klare seg, sier Gürsel.

uro, opptøyer, terrorisme, etc. er i dag betydelig
større enn at russiske T90 stridsvogner skal rulle
inn i Finnmark. Derfor hadde jeg hatt forståelse
for at resurser ble flyttet fra det militære og over
til sivilt politi, antiterrorpoliti og annen sivil
beredskap.

Men når politiressursene samtidig krymper i takt
med en økende befolkning, da blir dette som vi i
dag opplever, ganske patetisk. Men kanskje finnes
det en virkelig genuin og utbredt tro på at «verden
er blitt en annen» og at nasjon, politi, lov & orden,
parlamentarisme osv., er tilfeldige levninger fra
fortiden, og som vi like godt kan kvitte oss med?
Amund Garfors
Ankenes, 3.9.13

Ytringsfrihet
– kun for mediefolk?

12. november 2012:
Politisk redaktør i Aftenposten,
Harald Stanghelle, mener at trusler mot såkalte
journalister er verre enn trusler mot andre yrkesgrupper. Årsaken er at slike trusler knebler
ytringsfriheten i landet, mener han.

Kommentar:
Hvilken ytringsfrihet er det han snakker om?
Er det slik at det bare er såkalte journalister som
har krav på ytringsfrihet her i landet?
Man må ikke glemme at de aller fleste mediefolk
ikke er ekte journalister, men venstreekstreme,
politiske aktivister som gjør sitt ytterste for at det
er deres personlige meninger som må beskyttes,
ikke fakta og sannheter. Er dette verneverdig?
Såkalte journalister får tåle det samme som
andre yrkesgrupper – verken mer eller mindre.
Jfr. www.webkontorene.no/Ytringsfrihet1.html

Sakset fra Oddbjørn Jonstads nettside Fripenn.no
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Åpent brev til:

Meierisamvirket Tine
v/adm. direktør og øvrige administrasjon
Sak: Reklamefilm over Tineprodukter

Jeg har blitt kjent med at Tine-ledelsen fikk
en sjokkartet opplevelse for en tid siden.
Tine laget en reklamefilm for sine produkter
og oppdaget at en norsk hedersmann var med
i filmen.
Denne hedersmannen hadde tydeligvis en
stor feil, han hadde meninger om masseinnvandringen til Norge som Tine sin ledelse ikke
delte eller likte. Han hadde ikke forandret sin
nasjonalfølelse og sin fedrelandskjærlighet i
tråd med hva som er politisk korrekt. Han har
samme holdning og ånd i dag som han hadde
under krigen.

Dette medførte, slik jeg har forstått,
at Tine valgte å trekke filmen tilbake!

For mange av oss som ble kjent med Tine sin
anti-nasjonale holdning betegnes Tine sitt
mageplask som pinlig dumt! Undertegnede
deler Jan Høeg sin uvilje mot avhendingen
av fedrelandet og jeg vil så langt råd er unnlate å kjøpe Tines produkter i fremtiden.
Jan Høeg kan, etter min mening, være stolt av
at han blir så mislikt av Tine at dere ikke
orker synet av ham, det gjorde heller ikke
Gestapo. Hadde de fått kloa i ham da han satt
i Larviks kino og avlyttet Gestapohovedkvarteret og formidlet opplysningene videre til
Hjemmefronten, ville trolig ikke Tine kommet
i den leie knipen at han ble med i konsernets
reklamefilmer.
Dere vil nok ikke nekte Høeg å kjøpe Tines produkter, pengene hans er sikkert av interesse.

Norvald Aasen
Kvammen, 4.1.13
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Svaret fra TINE SA
«Gode Norvald Aasen

Takk for ditt engasjerte brev
av 4. januar.

For TINE er det prinsipielt viktig at
personer som fronter våre produkter
ikke står for et verdisyn eller for holdninger som er sterkt avvikende fra våre.
TINEs atferdsverdier og etiske retningslinjer skal kjennetegne TINE i vår
omgang med hverandre og i vårt møte
med omverdenen.

Eksakt hvor et selskap som TINE som
er eid av norske melkebønder og som
selger produkter til det brede lag av
befolkningen – skal trekke en slik
grense, er selvsagt vanskelig å definere.

I tilfellet med reklamefilmen vår for
TINE Kulturmjølk besluttet vi etter en
grundig vurdering at holdningene
denne skuespilleren har kommunisert
de senere år lå utenfor grensene for
hva TINE kan la seg assosieres ved.»
Øystein Knoph
Kommunikasjonssjef TINE SA
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Asylstrømmen til Norge øker

I 2008 presenterte Regjeringen en rekke tiltak for å
begrense tilstrømningen av asylsøkere til Norge. En plan
på tretten punkt ble framlagt. Regjeringspartner SV
reserverte seg den gang mot mange av punktene i tiltakslisten.

Det interessante spørsmålet er: har tiltakene som
Regjeringen framla for snart fem år siden virket etter
intensjonen, eller fortsetter asyltilstrømningen som tidligere? Eller kanskje ankommer her flere enn noen gang?
Et dykk i UDIs statistikker gir svaret.
I årene 2005-2008 (periode I) ankom her til Norge
31 681 asylsøkere. Fra 2009–2012 (periode II), regnet
f.o.m. året etter tiltakslisten til regjeringen ble presentert,
ankom her 46 128 asylsøkere. En økning med 14 447
individer. Dette er ankomne asylsøkere vel og merke,
ikke innvilgede oppholdstillatelser. Men vi kan også se
på antall vedtak om beskyttelse i de samme periodene.

I løpet av periode I fikk 17 669 asylsøkere oppholdstillatelse. I periode II ble 26 177 oppholdstillatelser innvilget (inkl. overføringsflyktninger, i begge periodene),
altså en økning med 8 508 individer.
Overføringsflyktninger er som nevnt her medregnet,
men som med asylsøkere, har også antall overføringsflyktninger som har fått innvilget opphold økt i periode
II kontra periode I, henholdsvis 4 662 mot 4 111 – en
økning med 551 individer.

Vi kan også ta med at i løpet av siste tiårs periode
(2003–2012) ankom her 101 372 asylsøkere. Norge tar
da imot flere asylsøkere enn Finland, Danmark, Island,
Spania og Irland til sammen (jfr. FMIs flygeblad; Test
dine kunnskaper om innvandringen!). I samme tiårs
periode ble det innvilget oppholdstillatelser for 10 680
overføringsflyktninger.

Riktignok fikk noen flere asylsøkereer avslag på sine
søknader i periode II, men intensjonen med 13-punktsplanen til Regjeringen i 2008 var å gjøre Norge til et
mindre populært land for asylsøkere å reise til. Det motsatte har skjedd.

Ser vi på antall familieinnvandringstillatelser i de samme
periodene, så har disse gått noe ned etter Regjeringens
«innstramming» i 2008: I periode I ble det innvilget
65 695 saker, mot 52 992 saker i periode II, altså 12 703
færre. Det siste tiår, 2003–2012, ble 141 906 familieinnvandringstillatelser innvilget, hele 40 534 flere individer
enn ankomne asylsøkere i samme tiårs periode!

Et vanlig argument brukt av asyllobbyen som påskudd
for å hindre uttransportering av utviste asylsøkere/flyktninger er «internasjonale forpliktende avtaler». Når vi
vet at Norge står helt fritt til å utarbeide egen politikk på
området uavhengig av andre land, noe som også var ett
av punktene (pkt. 3) i tiltakslisten til Regjeringen i 2008,
viser statistikkene at fremmedinnvandringen fortsetter
med uforminsket styrke.

Asylstrømmen øker også i 2013. I følge UDI (NRK
Dagsrevyen 12. september) økte antall ankomne asylsøkere kraftig i sommer, og det er personer fra Eritrea,
Somalia og Afghanistan som utgjør de største gruppene.
Men med hovedvekt fra Eritrea, som er ett av verdens
mest brutale regimer. UDI ønsker også å opprette mellom 30–40 nye asylmottak til en prislapp på flere hundre
millioner kroner.

Konklusjon: Tiltakene som Regjeringen framla i 2008,
har ikke virket etter intensjonen!
Bjørnar Røyset
Formann i FMI
Kristiansund, 1.10.13

Abonner på
«Norge Er Vårt»
••••

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

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

NORGE ER VÅRT - Nr. 2 - 2013

15

Det fortidde statskupp

Det som hendte i går er historie og kan ikke endres av noen i dag. Gjort er gjort.
Det nytter ikke å klandre en forbryters etterkommere for forbrytelser utført i en
svunnen tid, uansett hvor alvorlige de måtte være. Det man derimot kan gjøre er å
forsøke å gjøre nåtidens generasjoner oppmerksomme på fortidens forbrytelser, så vi
slipper å gjenta historien.
Denne artikkelen er ikke skrevet for å hisse opp stemningen mot dagens politiske
klasse, ei heller for å provosere eller skape steile fronter. Hat løser ingen problemer,
og dialog er den eneste vei til fred og forståelse. Mitt ønske med denne artikkelen er
å belyse en avgjørende hendelse i vår felles historie, slik at vår fremtid kan baseres
mest mulig på en sannferdig fortid. Sannheten varer som kjent lengst. Noen sier til
og med at den er evig. Med det sagt ønsker jeg deg velkommen på en kort reise i vår
relativt nylige felles fortid.
Mellomkrigstiden i Norge er en
spennende politisk periode i vårt
lands historie, med et sterkt politisk
engasjement fra mange aktører, og
en økende politisk bevissthet og
rettsbevissthet i den norske sivilbefolkningen. Ikke minst er den spennende fordi det hele endte med at
Norge ble hærtatt og okkupert av
Tyskland.

En storm før stormen

Vi finner endel likhetstrekk mellom
nåtidens Norge og datidens Norge.
Derfor er det viktig ikke å la seg rive
med av historien, da dette antakeligvis vil føre til at troen på dagens
politiske system, våre nåværende
politikere og etterkrigshistorikerne
raskt vil forvitre.

Tiden fra 1932 og frem til den tyske
invasjonen av Norge 9. april 1940
inneholder spesielt mange hendelser
og historiske fakta som har blitt fortrengt fra den offentlige historiebevisstheten, men som fortsatt finnes
bevart i obskure bøker fra og om
datidens politiske Norge. Man kunne
skrevet flere bøker om disse glemte
historiske hendelsene, men jeg skal
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nøye meg med å påpeke en av dem,
nemlig Stortingets statskupp i 1938.
«Det finnes de som mener at Arbeiderpartiet arbeider for å endre eller oppheve Grunnloven, eller til og med at de
begikk statskupp etter å ha kommet til
makten på 1930-tallet og dermed har
styrt landet ulovlig siden», sier medieviter John Færseth – NRK.no, 3.10.12
(http://goo.gl/bKq9mL).
En mening har liten tyngde og gjennomslagskraft, og mange mener så
mangt i dag.
Men hva om man kan dokumentere
meninger med historiske fakta? Får
de da en annen tyngde?

Fra treårig til fireårig Stortingsperiode

Frem til 1936 hadde Norge treårige
Stortingsperioder, med Stortingsvalg
hvert tredje år. Hadde Stortinget
fulgt de demokratiske spillereglene i
tiden før 2. verdenskrig skulle det ha
vært avholdt Stortingsvalg høsten
1939. Istedenfor vedtok Stortinget
partiet Høyres C.J. Hambros forslag
om å utsette valget med 1 år (123
mot 24 stemmer), og forlenget på

denne måten sin egen Stortingsperiode, på tross av Grunnlovens
§ 112 som klart og tydelig uttaler at
enhver grunnlovsendring først kan
tre i kraft i neste Stortingsperiode,
etter at det er avholdt valg.
Norges grunnlov § 112
Viser Erfaring, at nogen Del af denne
Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa
første, andet eller tredie Storthing efter et
nyt Valg og kundgjøres ved Trykken.
Men det tilkommer først det første,
andet eller tredie Storthing efter næste
Valg at bestemme, om den foreslaaede
Forandring bør finde Sted eller ei.
Den sittende Arbeiderpartiregjeringen med utenriksminister Koht og
statsminister Nygaardsvold i spissen
sørget effektivt for å bringe Norge
inn i 2. verdenskrig med sin fraværende nøytralitetspolitikk, slik
Milorg-major Oliver Langeland så
knusende påpekte i sin bok Dømmer
ikke (1948). Hadde det blitt avholdt
valg i 1939 kunne årene 1940-1945
sett veldig annerledes ut for Norges
vedkommende.

Spilte det noen rolle?
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Enkelte vil argumentere for at det
kun var 1 år det var snakk om, og at
hensikten var å utlyse valg i 1940,
men tidsperioden spiller faktisk
ingen rolle i en juridisk prinsipiell
sak som dette. Våre mellomkrigspolitikere bemektiget seg selv med en
autoritet de etter Grunnloven ikke
hadde lov til å bemektige seg med.
Professor Johan Castberg påpekte
grunnlovsbruddet uten at det hadde
noen innvirkning på saken. Hva om
de hadde utsatt valget med 10 år, ble
det spurt av enkelte på den tiden.

timitet. Når politikerne setter seg
utover nasjonens lovverk, kan det
skape uheldige psykologiske ringvirkninger i befolkningens rettsfølelse, og føre til uventede og langvarige konsekvenser.

Helt generelt kan man si at i et folkestyre (demokrati) utgår politikernes makt fra folket, og skal være
forankret i landets grunnlov. I
Norges grunnlov er det § 49 som
sikrer politikerne demokratisk legi-

Jeg drister meg til å svare at «Gåten
Quisling» antakeligvis har samme
opphavsplass og årsak som mye av
dagens «ekstremisme» og «konspirasjonsteorier». Der det finnes lovbrudd, forbrytelser og løgn finnes

Hva om valget hadde blitt utsatt på
ubestemt tid? Ville vi kalt det et
statskupp da?

En av disse uventede konsekvensene var det som etter krigen ble
betegnet som «gåten Quisling».

«Hvordan kunne et begavet og
pliktoppfyllende medlem av Norges
politiske elite – prestesønn, offiser,
statsråd – svike sitt land så flagrant
som dette?», spør forfatterne av
boken Den norske nasjonalsosialismen (Pax Forlag, 1990, s. 78).

det alltid de som ikke er villige til å
rulle seg over og godta slikt.
Forskjellen på den historiske
Quisling og nåtidens «quislinger»
er at sistnevnte hverken har lojale
følgere, samfunnsmessig innflytelse
eller de mentale evnene som vi fant
hos enkelte fremtredende og oppriktige menn i mellomkrigstiden.
Derfor er de også spilt ut over sidelinjen, og må ta til takke med å
klage over umoralen og historiefornektelsen der de kommer til orde.
Det er ikke dermed sagt at vi skal
frykte dem. Deres intensjoner, motiver og virkemidler er nok vesentlig
edlere og mer konstruktive enn de
vi finner hos kuppmakernes etterkommere.
Artikkelen er sakset fra nettstedet
Folkets.info (http://goo.gl/YQ4hsd)

Litt av FMIs virksomhet siste tiden
17. september 2013 – Flygeblad i Sandnes
Aktivister i Sandnes i Rogaland har distribuert cirka 1200 flygeblad av typen «Test dine kunnskaper om innvandringen!»
i områdene Sandved, Malmheim og Ganddal.

300 stk er også blitt levert i postkasser i området Håbet.

11. september 2013 – Informasjon i Ålesund
En aktivist i Ålesund har distribuert flygebladet «Vi Advarte!» på biler og i postkasser onsdag 11. september, cirka 200 stk.

I tillegg har aktivisten klistret opp FMIs merke «NEI til flerkultur!» rundt Moa kjøpesenter.

10. september 2013 – Opplysning forskjellige steder
En aktivist på vei fra Kristiansund til Beitostølen 5. september, distribuerte et par hundre flygeblad av typen "Test dine kunnskaper om innvandringen!" i postkasser.
I tillegg ble noen titalls klistremerker av typen "NEI til flerkultur!" og plakater av typen "STOPP voldtekten av Norge!" hengt
opp på strategiske steder langs ruten. En annen aktivist i Troms har siste par ukene distribuert flere hundre eksemplarer av
samme type flygeblad i Gratangen og i Vassdalen.

9. september 2013 – Opplysning i Lillehammer
Lokale aktivister har siste uken (uke 36) hengt opp klistremerker av typen "NEI til flerkultur!" på Lillehammer i Oppland.

31. august 2013 – Rapport frå Lyngdal
Tysdag 27. august vart større mengder flygeblad av typene «Norge mot stupet?/Vi advarte!» og «Test dine kunnskaper om innvandringen!» utleverte i postkassar og på bilar i Lyngdal sentrum og omegn.

27. august 2013 – Løpesedler i Hammerfest
Mandag 26. august ble cirka 300 løpesedler delt ut i Hammerfest i Finnmark. Løpesedlene av typen "Vi Advarte!" ble puttet i
postkasser i sentrum av byen, samt boligområdene nær sentrum. Aksjonen forløp uten problemer.
Sakset fra internettsiden.
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Samtale med svensk industrileder
En helg i sommer hadde jeg en samtale med en svensk
industridrivende. Utgangspunktet var utflaggingen av
enda et stort svensk foretak, og den svake utviklingen av
produktiviteten i svensk industri. Min samtalepartner
forklarte det med generell misnøye med tingenes tilstand
i sveariket, og spesielt over at landet er oversvømt av
mennesker som er fremmede både i sinn og skinn.
Mishaget skjerpes av det offisielle Sveriges unnfallenhet,
feigheten i møtet med stadig mer kravstore og provoserende «nye landsmenn». Investorer, «gründere» ser ingen
hensikt med engasjement i hjemlandet, som politiske
ledere har forbannet seg på å overlate til fremmede.

langt hyppigere og lengre sykefravær, krever ekstra ferier
i forbindelse med religiøse feiringer, og svimer rundt i
ørska under ramadan. Kravet om å avvikle ferier etter
svensk sedvane og til tider som passer bedriften avvises
blankt. I ett tilfelle krevde en arbeidstaker 6 uker ferie
med henvisning til at det er normen i hennes hjemland,
og at hun i tillegg hadde rett til full lønn også i de to ekstra ukene! Kanskje ikke så rart at hennes ektemann
møtte opp for å legge tyngde (bokstavelig talt) bak kravet, men at fagforeningen støttet det, med henvisning til
«klimaet på arbeidsplassen» kan vel bare forklares som et
nytt trekk i klassekampen.

Der utøves et konstant press for å øke innslaget av fremmedkulturelle – «fremmede» ikke minst i forhold til tradisjonell svensk arbeidsetikk. Presset kommer fra forvaltningen, fra mediene, og besynderlig nok fra «facket».
I et land med betydelig arbeidsledighet, og dystre utsikter til forbedring må det være et utslag av masochisme
når de angivelige tillitsmennene og -kvinnene truer med
streik i varierte former om ikke bedriftsledelsen tar inn
«medarbeidere» som rettere burde betegnes som «motarbeidere». I det daglige arbeid er disse vesentlig mindre
produktive enn deres svenske kolleger. Deres selsomme
praksis ved toalettbesøk passer best i «bushen». De har

Jeg er overbevist om at bedriftslederen talte på vegne av
mange. Det tør være flere grunner til at Sverige har mistet sin posisjon som lokomotiv i Norden, og som foregangssamfunn i det vestlige skjebnefellesskapet. Ett er
sikkert: blodtappingen, årelatningen i form av bistand til
all verdens evneløse, og innvandringen derfra, har påført
vår nabo ulivssår. De materielle følgene er ille, de moralske er verre.
Bjarne Dahl
Høvik, 12.9.13

Eksplosiv asyltilstrømming til Norge
16. september 2013: Ferske tall fra Utlendingsdirektoratet viser at den økende asylstrømmen i 2013
medfører at det er behov for å bygge 30-40 nye asylmottak. 30–40 nye asylmottak koster minst 400
millioner kroner. I tillegg får stadig flere asylsøkere oppholdstillatelse. Hittil i år har 63 prosent fått
innvilget sin asylsøknad. Hovedårsaken er at de største asylsøkergruppene kommer fra Somalia og
Eritrea. De fleste asylsøkerne fra disse landene får
ja når de søker asyl i Norge.
• Kongeriket Norges Grundlov
og øvrige forfatningsdokumenter, bør finnes i et hvert norsk
hjem.
kr 250,-

Kommentar:
Slik er det ikke når det er behov for flere plasser
og flere ansatte i sykehjem, da koster det for
mye. Slik kan vi ikke ha det, mener mange.

Sakset fra Oddbjørn Jonstads nettside Fripenn.no
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• Norrønafolket i opphav og vandring

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

• Hellig Olav og Den norske statskirke

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

Få gratis tilsendt vår bokliste.

Bergmann Forlag
Pb. 32, 6151 Ørsta. Tel 70 06 62 69
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Stortinget undergraver Den norske grunnloven
Artikkelen er sakset fra nettstedet abcnyheter.no, med tillatelse fra redaksjonen. Skrevet av Thomas Vermes 16.5.13.

– Stortinget avgir stadig suverenitet til EU uten å følge Grunnlovens § 93, slik Grunnloven fastsetter, dokumenterer forsker Eirik Holmøyvik. Justisdepartementets politiske ledelse bekrefter at det er tilfellet.

– Stortinget har i all stillhet endret
Grunnloven uten noen formell behandling, ved skritt for skritt å overføre myndighet fra Norge til organer i EU – uten å
følge Grunnlovens strenge krav for å
gjøre noe slikt.
Det er budskapet fra førsteamanuensis
Eirik Holmøyvik ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, i en artikkel i
Nytt Norsk Tidsskrift.
Tidsskriftet med artikkelen om Grunnloven og Norges avtaler om overføring av
suverenitet, publiseres dagen før årets
grunnlovsfeiring.
Fire minutter. Null debatt

Siden 1992 har Norge inngått en rekke
avtaler om å overføre suverenitet til EUog EØS-organer uten å følge Grunnlovens § 93:
Skal Stortinget overgi norsk suverenitet til organisasjoner der Norge ikke er
med, skal det være på et «saklig avgrenset område», det skal vedtas med minst
3/4 flertall og minst 2/3 av stortingsrepresentantene må være til stede.
Det skjer ikke. I stedet bankes suverenitetsavståelse gjennom med alminnelig
flertall, ofte uten debatt, dokumenterer
Holmøyvik.
For eksempel brukte Stortinget bare
fire minutter en desember-ettermiddag
i 2012 på å overføre straffende og dømmende makt til myndigheter utenfor
Norge. Det gjaldt i spørsmålet om luftfartsmyndigheten EASA. Dette skjedde enstemmig uten debatt, og ikke etter
Grunnlovens § 93.
Bommer på formuleringer

«Det som skjer ved avtaler om suverenitetsoverføring er at ein kompetanse som
etter Grunnlova er lagt til eit norsk statsorgan, frå no av utøvd av eit organ som
høyrer til ein internasjonal organisasjon»,
skriver Holmøyvik i den ti sider lange
artikkelen i Nytt Norsk Tidsskrift.
«Med det ser vi at suverenitetsoverføring eigentleg er grunnlovsendring,
men då ei endring som ikkje set spor
etter seg i grunnlovsteksten», slår jusforskeren fast.
Når politikerne banker gjennom svekkelse av norsk selvråderett, påberoper de
seg gjerne at det er på et «saklig avgrenset område». Holmøyvik problematiserer
at summen av alle disse vedtakene blir
betydelig mer enn som så.

Men viktigst er at grunnlovsparagrafen Stortinget bruker for en slik enkel
behandling, §26, slett ikke har noen
åpning for å avgi suverenitet på et «saklig avgrenset område».
Det er det den atskillig strengere § 93
som har, påpeker førsteamanuensisen.
Avvik berettiger avvik

I artikkelen sammenlikner Holmøyvik
med Danmark, som har nesten samme
grunnlovsparagraf som Norge, nemlig
deres § 20. Den krever til og med 5/6
flertall.
– Og der bruker de denne paragrafen
aktivt når de skal avgi suverenitet til EU.
I Danmark har det aldri vært snakk om å
lage unntak fra regelen fordi det er «lite
inngripende», sier Holmøyvik til ABC
Nyheter.
Den politiske ledelsen i Justisdepartementet møter anklagene fra førsteamanuensis Eirik Holmøyvik med å vise til
at Stortinget begynte å fravike Grunnlovens § 93. Da Stortinget hadde gjort det
til en vane å fravike Grunnloven, mener
departementet at det oppstår en sedvane
som berettiger å fortsette å droppe
Grunnlovens bestemmelse.
Dermed slår regjeringen i sin Stortingsmelding nr. 5 om EØS-avtalen og Norges
øvrige avtaler med EU på side 44 fast at
suverenitetsavgivelse i «lite inngripende»
saker § 26 kan skje «Etter sikker konstitusjonell praksis».
– Hvor i Grunnloven står det at Stortinget
kan vedta «lite inngripende» suverenitetsavståelse med simpelt flertall?
– Som du påpeker, følger det av «sikker konstitusjonell praksis» at lite inngripende suverenitetsavståelser kan
vedtas av Stortinget med simpelt flertall. Det ligger i uttrykket «konstitusjonell praksis» at det nettopp ikke følger
av Grunnlovens ordlyd, men av hvordan en i lang tid har oppfattet spørsmålet, svarer statssekretær Pål Lønseth (Ap)
i en epost.
– Det blir som med parlamentarismen

– Er det ikke oppsiktsvekkende at
Justisdepartementet med dette mener at
endringer av Grunnloven – som overføring av
myndighet til fremmede makter innebærer –
kan skje ved at Stortinget ganske enkelt
endrer praksis uten å ha hjemmel for det i
Grunnlovens ordlyd?
– Det er på ingen måte oppsiktsvek-

kende at en ved kartleggingen av rettstilstanden må ta hensyn både til det skrevne
ord og til sedvaner, svarer statssekretær
Lønseth.
– For eksempel oppsto parlamentarismen gjennom praksis i siste halvdel av
1800-tallet. Den ble nedfelt i Grunnloven
først i 2007, sier han og viser til omtalen
av lite inngripende myndighetsoverføring
i Europautredningen «Utenfor og innenfor».
– Hva sier du til det, Eirik Holmøyvik –
parlamentarismen ble jo også utviklet som
sedvane i over 100 år og ble først grunnlovsfestet i 2007?
– Det er jeg enig i. Det er ikke uvanlig
at alle lovregler trenger tolkning. Det
som er spesielt i spørsmålet om overføring av suverenitet til andre makter, er
at Grunnloven har fått en klar lovparagraf
mot å gjøre det uten videre, nemlig § 93,
svarer artikkelforfatteren.
– Vil nødig ha oppmerksomhet

– Hva håper du å oppnå med artikkelen?
– At de legger om praksisen. Men jeg
tror ikke det vil skje. Dette er knyttet til
EU-spørsmålet. Der virker det som om at
de politiske kreftene ikke vil ha noen diskusjon om disse viktige grunnlovsspørsmålene, sier Holmøyvik til ABC Nyheter.
– Her er to paradokser: Det ene er at vi
i Norge er stolte av Grunnloven og skal
feire 200-årsjubileet, men ikke følger
dens bestemmelse.
– Det andre er at i flere av de konkrete
sakene om å overgi myndighet til EU
eller EØS-organer, blir det enstemmig
vedtatt. Med andre ord kunne de fint fått
sakene gjennom også etter § 93. Grunnen
til at de ikke gjør det, må være at stortingspolitikerne nødig vil ha oppmerksomhet om at de overgir makt til andre
lands myndigheter, sier Holmøyvik.

Holmøyvik ga i 2012 ut boka «Maktfordeling og 1814» om hvordan forfatterne av Grunnloven i 1814 innrettet
maktfordelingen i favør av Stortinget ut
fra ønsket om folkesuverenitet.
Artikkelen i sin helhet med de aktuelle grunnlovsparagrafene:
http://goo.gl/4hWltZ
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Landsmøte i FMI

Folkebevegelsen Mot Innvandring holdt sitt landsmøte på
Beitostølen lørdag 7.9.13, og ble åpnet av nestformannen, Jan
Høeg. Utsendinger fra sju fylker deltok.

Mangeårig FMI-medlem Willy Kristiansen, Bærum, døde tidligere i sommer. Willy var en trofast deltager på landsmøtene og
Jan Høeg holdt minnetale. Landsmøtet tok ett minutts stillhet
for Willy.
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 16.3.13 og som
eget vedlegg til medlemsbladet «Norge Er Vårt» 29.6.13.
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. I tillegg orienterte Jan Høeg om FMIs aktivitet i Larvik vedr. moské-planer
der. På grunn av avstanden var kontakten fra dag til dag blitt
opprettholdt over telefon og per e-post, med bare ett ordinært
styremøte. Kontakten med medlemmene og FMIs kontaktpersoner var blitt opprettholdt med telefon, hjemmesiden, e-postutsendelser, medlemsbladet «Norge Er Vårt» og med flygeblad og
annet materiell som var blitt utsendt for distribusjon av aktivistene. I tillegg kommer ukentlige e-postsendinger til landets aviser, de politiske parti, departementene, landets biskoper m.fl.

FMIs uttalelser vedr. asylmottak på Hitra i Sør-Trøndelag og
mottak av flere flyktninger til Eid kommune i Sogn & Fjordane,
var blitt ført i pennen av varamedlem i landsstyret Magnar A.
Bakke og innsendt til vedkommende kommunestyrepolitikere
og media.

Trykking og utsending av flygeblad til aktivistene har vært
betydelig, og en økende aktivitet i de aller fleste fylker. Spesielt
har aktiviteten vært høy i Nord-Trøndelag, Buskerud, Østfold
og Rogaland. Bare i Østfold har aktivistene distribuert cirka 10
000 flygeblad. Årsberetningen ble tatt til etterretning og vedlagt
protokollen. Folkebevegelsens nye propagandamateriell i form
av plakater og klistremerker har også siste arbeidsår vært solgt
i betydelige mengder til aktivistene.
Deretter ble regnskapet gjennomgått. Det hadde et tilfredsstillende resultat og en forsvarlig likviditet. Møtelederen redegjorde for noen detaljer, og regnskapet ble godkjent og styret
meddelt ansvarsfrihet.

Under punktet «Diverse» ble det en lang og grundig meningsutveksling om hvordan FMI kan synligjøre seg bedre og styrke
seg økonomisk. Det ble også diskutert hvilke retningslinjer nettsiden og medlemsbladet skal holde seg innenfor med tanke på
frimodige ytringer.

Magnar A. Bakke fra Eid i Sogn & Fjordane meddelte formannen tidligere i sommer om at han trekker seg som varamedlem
i landsstyret. Landsstyret blir da som før: Formann Bjørnar
Røyset, Kristiansund, nestformann og pressetalsmann Jan
Høeg, Larvik og styremedlem Tor Holst, Sarpsborg. Bjarne
Dahl fortsetter som revisor.
Til slutt takket møtelederen for oppmøtet.
Beitostølen, 7.9.13
Bjørnar Røyset
Formann

Har du husket å betale?

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

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

