Kopier eller skriv ut dette og spre det til venner, bekjente, i postkasser og på de måter du har anledning!

Norge Er Vårt!
Masseinnvandring er brudd på våre menneskerettigheter!
Innvandringspolitikken er i strid med folkeflertallets syn!
Den fører til at fremmede blir i flertall, til etniske konflikter,
sosialt og økonomisk sammenbrudd!
Folkebevegelsen Mot Innvandring (FMI) vil hindre nasjonalt selvmord!
FMIs vedtekter er basert på anerkjente prinsipper:
• Suverenitet over eget territorium
• Nasjonalitetsprinsippet
• Bærekraftig utvikling

• Ingen plass for antidemokratiske krefter
• Opplysningsvirksomhet
• Likeverd

Likeverd betyr ikke likerett til Norge! Om folkeslag er likeverdige, har menneskene dermed ikke rett til
å flytte til det land hvor de finner ”gresset grønnest”. Du godtar ikke at fremmede forlanger å bo hos deg.
Ingen fremmede skal ha krav på å kunne bosette seg i Norge. På samme måte har nordmenn ikke krav på
å slå seg ned i andres land.
Hva er FMI? FMI er en tverrpolitisk opplysnings- og interesseorganisasjon med det formål å stoppe den
fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge. FMIs medlemmer består av et mangfold av frittalende og
positivt tenkende nordmenn med fellestrekkene nasjonalfølelse og stolthet for saken. FMI mottar IKKE
økonomisk støtte fra myndighetene.

Gjør noe!
• Bli medlem i FMI og støtt saken!
• Prat med venner om FMI!
• Bli aktivist og distribuer flygeblad!

• Konfronter de ansvarlige – politikerne!
• Stem på politikere som setter
Norge FØRST!

Engasjer deg DU også!
Da kan vi sammen stoppe og reversere masseinnvandringen!
Vend!

Kopier eller skriv ut dette og spre det til venner, bekjente, i postkasser og på de måter du har anledning!

Visste du at…
• … nesten 24 000 elever av de litt over 59 000 elevene i grunnskolene i Oslo har såkalt
minoritetsspråklig bakgrunn (dvs. de prater et annet språk enn norsk og samisk)?
Andelen fremmedelever i skoleåret 2014/2015 lå på 40,2 prosent.
7 grunnskoler i Oslo kommune har over 90 prosent fremmedelever. F.eks. Gran og Mortensrud
har under 5 prosent etnisk norske. I tillegg har 8 grunnskoler mellom 80 og 90 prosent fremmedelever. 12 skoler mellom 70 og 80 prosent fremmedelever. 18 skoler mellom 60 og 70 prosent
fremmedelever. 10 skoler mellom 50 og 60 prosent fremmedelever. (For flere tall les referansene.)
• … Europa utgjør sju prosent av verdens befolkning, tjuefem prosent av verdens verdiskapning og mottar åtti prosent av asylsøknadene?
I 2012 innvilget Portugal null asylsøknader per 100 000 innbyggere. Frankrike innvilget 22 og
Danmark 38. De tilsvarende tallene for Norge og Sverige var respektive 123 og 161.
• … Statistisk Sentralbyrå (SSB) sine befolkningsframskrivinger av mennesker med innvandrerbakgrunn presenterer tall som er avgrenset til bare 1. og 2. generasjons innvandrere?
Og at f.o.m. 3. generasjon går inn i statistikkene som nordmenn?
Per 1.1.18 er folketallet i Norge på vel 5 312 000 personer. Ifølge SSB har vel 916 000 av disse
innvandrerbakgrunn. (746 000 er innvandrere og 170 000 er norskfødte med innvandrerforeldre.)
Tallet 916 000 er sterkt misvisende (pga. medregnet kun 1. og 2. generasjon). Innvandrerbefolkningen er trolig på over 1 200 000 inkl. vestlige. Dette pga. lave fødselsrater hos norske
kvinner og masseinnvandring.
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Referanser: http://goo.gl/KLqzKN
(FMIs nettside – Flygeblad – Referanser til løpesedlene.)
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www.fmi.no – fmi@fmi.no
Giro: 0530.40.68169 – Vipps 43995
Telefon: 977 06 152
Visste du at 050616, rev. 280818

