
Kosovokrigen mot det serbiske folk
I forkant av NATOs krig mot Serbia ble det gjennomført såkalte forhandlinger med serberne i Rambouillet i
Frankerike. Forhandlingene førte ikke frem. Det ble fra NATO og OSSE fremsatt krav mot serberne som ingen
statsleder ville kunnet godta.
Her uttalte den amerikanske utenriksminister  Madeleine Albright ifølge Klassekampen:
«Vi satte med hensikt lista for høyt til at serberne kunne godta det. De trenger litt bombing, og det er hva de
kommer til å få.» Dette er altså den legenden i utenrikspolitikken som Jens Stoltenberg synes det er en ære
å møte! 

Det som deretter skjedde var at NATO, representert ved
Kjell Magne Bondevik (prest og statsminister i Norge),
Knut Wollebæk, norsk utenriksminister, Englands stats-
minister Tony Blair, USAs president Bill Clinton (kan-
skje best husket for sine påståtte sigarleker med Monica
Lewinsky?), den nevnte Madeleine Albright, den tyske
utenriksminister Joschka Fischer, for å nevne noen av
NATO-krigerne, startet sin bombekrig mot Serbia. 

Det ble bombet natt og dag i 78 døgn med store øde-
leggelser, der det fortsatt ligger udetonert radioaktiv
ammunisjon utover serbisk område. Etter sin lite ære-
fulle opptreden mot det vesle kristne serbiske folk,
uttalte så Bondevik til Aftenposten den 2. januar 2000
at «Norge må være en fredsnasjon». Samme avis for-
teller den 9. januar 2000 etter NATOs krig dette:
«Alle ikke-albanere er jaget vilt.»

forts. side 2 ...

NORGE ER VÅRT - Nr. 1 - 2015

Løssalg kr 35,- Nr. 1  Juni 2015 - 28.  Årgang

IS
SN

: 0
80
5-
14
7X

er antakelig 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.

«Legenden» Madeleine Albright
Er den nye generalsekretæren i NATO, Jens Stoltenberg en ekstremist?
På Twitter 8. februar i år skriver generalsekretæren i NATO, Jens Stoltenberg (Ap) dette om møte
med den tidligere amerikanske utenriksminister Madeleine Albright: «An honour to meet a legend
in foreign policy.» Oversatt til norsk blir dette at han synes det er en ære å møte en legende i uten-
rikspolitikken som Madeleine Albright.
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Nå kritiserer Stoltenberg og utenriksminister Børge Brende Russland
for at landet gikk inn med militærmakt og tok tilbake Krim. Noe sånt
som det russerne har gjort har ikke skjedd i Europa siden 2. verdens-
krig, blir vi fortalt. Dette er jo løgn! For det er bare 16 år siden
NATOs militæraksjon mot Serbia, noe som forandret Serbias grenser
og forærte den serbiske Kosovoprovinsen til de muslimske albanerne.
Serberne er kristne! Var det derfor?

Serbias leder, president Slobodan Milosevic, ble senere hentet og sendt
til krigsforbryterdomstolen i Haag, der helt andre enn han burde sittet.
Milosevic døde under oppholdet ved domstolen etter å ha blitt nektet
behandling for sin hjertelidelse. Etter undertegnede sin mening repre-
senterer denne krigshistorien en liten ærerik del av Madeleine Albright
og hennes medskyldige krigsromantikere sitt virke.

Det kan også nevnes for historiens skyld at det bare var 2 av de 169
representantene på Stortinget som gikk i mot at Norge skulle delta i
NATOs skitne krig mot det serbiske folk. De to var Hallgeir
Langeland fra SV og Jon Alvheim fra Frp. All ære til de for deres mot.
Odd Einar Dørum, V og Odd Enoksen fra  Sp ble av Bondevik-
regjeringen sendt til Kosovo for å hente 6000 kosovoalbanere som
skulle fraktes med fly til Norge. Hva slags erfaringer norske myndig-
heter i ettertid har hatt med disse 6000 pluss etterkommere vites ikke,
og vi vil heller aldri få kjennskap til slike ting.

Hans-Wilhelm Steinfeld var reporter for NRK i denne perioden i
Kosovo. En kosovoalbaner fortalte Steinfeld at han allerede hadde en
bror i Norge og at han selv ønsket å komme hit. Kontakt med uten-
riksminister Knut Wollebæk ble ordnet i en fei og vips så var mannens
ønske innfridd. Den lykkelige kosovoalbaneren sendte da en høylytt
takk til Wollebæk og Allah. Forskjellen på de to «redningsmenn» var
kanskje ikke så stor.

Hvis noen har korreksjoner til disse to siste avsnittene som stort sett
er hentet fra minnet, er de velkomne med sine bidrag. Men underteg-
nede besitter også et rikholdig dokumentarstoff fra denne tiden. 

Jens Stoltenberg sitt «ærefulle» møte med sin legende, Madeleine
Albright, kommer i et annet merkelig lys. En kvinnelig journalist
spurte Albright om hun syntes det var verdt å drepe en halv mil-
lion barn i Irak. Den tidligere amerikanske utenriksminister for
det Demokratiske partiet svarte da: «Det var jo et vanskelig valg,
ja, vi mente det var verd det.»

Se og hør Albright i nyhetsmagasinet «60 minutes» på Youtube:
http://goo.gl/00ey2E

Norvald Aasen
Kvammen, 1.4.15
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er utgitt av
Folkebevegelsen Mot Innvandring (FMI),
som har som formål å arbeide for en lov-
givning og en praksis som sikrer at Norge
forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i
vår norske og kristne kulturarv og folkets
historiske fellesskap.
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lysning om masseinnvandringen og dens
følger for Det norske folk, samt å være bin-
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Medlemmer av FMI mottar bladet som en
del av medlemskapet. Man kan abonnere
på Norge Er Vårt. Et abonnement koster
kroner 120,- per år inkl. porto.
Bladet blir sendt i nøytral konvolutt.
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Norge Er Vårt
Kommer ut to ganger i året
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Bør ikke Den norske kirke arbeide for kristendommen?
Helt siden slaget på Stiklestad 29. juli 1030 har kristendom-
men vært et solid fundament i den norske samfunnsbygging-
en. Riktignok har det iblant vært noen menneskelige nedturer,
men kristendommen har stått relativt støtt i stormkastene og
vi har nesten frem til i dag fått et samfunn vi kan være stolt
av – spesielt hvis vi sammenligner oss med religioner vi ikke
ønsker å sammenligne oss med. Den norske kirke har frem til
i dag sementert vårt fredelige og humanistiske samfunn, men
de senere årene ser dette ut til å ha forandret seg – dessverre.

For noen år siden foreslo biskop emeritus Gunnar Stålsett å
opprette et senter for multireligiøs dialog på Stiklestad og i
januar 2014 foreslo en Idar Kjølsvik at det skulle bygges en
moské på nettopp Stiklestad. Biskopene har senere i samlet
flokk stått frem i media og støttet muslimenes streben etter

flere moskeer og større samfunnsinnflytelse. Noen kirkeledere
har tatt til orde for at kirkene skal være religionsnøytrale sam-
lingssteder og skolegudstjenester bør ikke finne sted. Toppen
er nådd når presten Gyrid Gunnes ber til Allah på
Høstutstillingen. 

Slik kan en fortsette å ramse opp Den norske kirkes sanse-
løse arbeid for det som ser ut til å bli dens egen undergang.
At det ikke er noe gjensidig forhold kan illustreres med his-
torien da kalifen av Arabia besøkte Mussolini i Italia og ville
bygge moskeer i Roma. Det er i orden sa Mussolini, hvis jeg
får bygge like mange kirker i Riyadh som du bygger moskeer i
Roma. Det gikk kalifen med på. I dag finnes det cirka 130
moskeer i Italia, men ingen kirker i Riyadh. 

Vi krever at Den norske kirke arbeider for det norske folk og
den norske, kristne kulturarv.

Oddbjørn Jonstad
Oppegård, 24.4.15
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Leder...

- Den kristne kirke har i årtier hatt monopolsitua-
sjon i vårt land som neppe er sunn. Vi må lære å
leve med en moské rundt hjørnet.

Biskop Odd Bondevik,
ifølge Romsdals Budstikke sitert i Vårt land 25/2 1992.
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Kan man fremstå som redningsmann for
en katastrofe man selv har skapt?

Vi forsker for lite på voldelig ekstremisme i Norge.
Regjeringens kutt i de strategiske forskningsmidlene som
blant annet rammer landets fremste terrorforskningsmiljø
ved FFI er feil politikk, skriver Jonas Gahr Støre i januar
2015. Og han legger til: Flere norske borgere har reist til
Syria og Irak som fremmedkrigere. Nærmere 20 personer
har kommet tilbake. Regjeringen må sørge for at våre sik-
kerhetstjenester har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til
å følge dem opp. Vi forsker for lite på ekstremisme og radi-
kalisering i Norge.

Men som vanlig blant politikere så spør de aldri seg selv om
årsakene til at ting er som de er – det er alltid en årsakssam-
menheng, dvs. en sammenheng mellom årsak og virkning.

Og slik er det her også. Årsaken til at landet er kommet opp
i en slik kritisk og farlig situasjon, er blant annet
Arbeiderpartiets naive og løsslupne innvandringspolitikk i
mange, mange år.

Men da er det jo ganske frekt av partiets formann å stå frem
som en redningsmann som skal redde landet og folket fra
katastrofen. Still dem heller til ansvar for svik mot landet.

Oddbjørn Jonstad
Oppegård, 27.1.15
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Gahr Støre som redningsmann?
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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

FMI har ingen ansatte, vi er avhengig av frittstående skribenter som av og til gir uttrykk for
meninger utenfor området masseinnvandring. Vi krever derfor ikke at alle ytringer i medlemsbladet
skal være uttrykk for FMIs holdninger.
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De senaste tio åren (2005-2014) invandrade 1 005 053 män-
niskor till Sverige enligt siffror från Statistiska centralbyrån.
Bakom dessa siffror gömmer sig såväl svenskar som återvänt
till Sverige, nordbor och européer som människor från Asien
och Afrika. Under åren har andelen av de senare grupperna
ökat avsevärt.

Migrationsverket kan berätta att man beviljade 110 610 uppe-
hållstillstånd 2014. Av dessa var 35 642 ”Flyktingar eller
motsvarande”, 15 872 fick arbetsmarknadstillstånd, 9 267 var
gäststuderande och 42 214 var anhöriginvandrare.

Arbetsmarknadstillstånden gäller bara för människor som
bor utanför det europeiska Schengensamarbetet. Genom den
fria rörligheten och frånvaron av gränser vet ingen exempel-
vis hur många zigenare som befinner sig i Sverige för att
tigga, men det rör sig om åtskilliga tusentals människor som
kommit till Sverige från Rumänien för att tigga pengar utan-
för butiker.

Efter förra årets val, som jag beskrev i förra numret, står det
alltmer klart att den enda viktiga frågan för såväl socialde-
mokrater som moderater är att invandringen är fortsatt hög.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildade en rekordsvag
regering. När det var dags att klubba igenom den första bud-
geten försökte Sverigedemokraterna förhandla och kräva att
regeringens budget skulle minska invandringen.

Socialdemokraterna vägrade att ens diskutera med
Sverigedemokraterna varpå SD röstade på borgarnas budget
med resultatet att socialdemokratin fick inleda med att regera
med borgarnas budget.

Statsminister Stefan Löfvén hotade med att utlysa nyval men
lyckades sedan komma överens med de borgerliga partierna
om att minoritetsregeringar framöver ska få igenom sina idéer
för att hålla Sverigedemokraterna utanför politiken:
Decemberöverenskommelsen. Hur svag en minoritetsreger-
ing än är så ska de kunna styra för att hålla Sverigedemo-
kraterna utanför.

När dessa rader skrivs har den 1 maj just övergått till 2 maj.
Runt om i Sverige samlades under gårdagen socialdemokra-
ter för att demonstrera för den nya minoritetsregeringen. Jag
gick och tittade på spektaklet i Borås dit den judiskättade
debattören Helle Klein kommit tillsammans med Social-
demokraternas gruppledare i riksdagen, Tomas Eneroth. Stort
fokus i talen lades på att invandringen ska fortsätta vara hög
och Helle Klein gav en eloge till den tidigare moderate stats-
ministern, Fredrik Reinfeldt, för hans arbete med att stänga
Sverigedemokraterna ute och hålla Sveriges gränser öppna.
Medan det svenska folket blir allt mer trötta på massinvand-
ringen som skapar ekonomisk misär, otrygghet, kriminalitet
och ett folkutbyte är den politiska eliten fast beslutna om att
invandringen ska fortsätta i oförminskad skala.

Migrationsverket skriver ständigt upp prognoserna för
invandringen och varje år slås nya rekord i antalet invandrare.
Samtidigt ökar Sverigedemokraterna i varje opinionsunder-
sökning.

Men frågan är om Sverigedemokraterna har lösningen på de
problem som Sverige brottas med. Partiet vill inte utvisa dem
som fått svenskt medborgarskap, annat än i undantagsfall som
att de åkt och krigat för ISIS eller liknande. De invandrare
som finns här ska assimileras och sedan ska Sverige ta emot
en mindre andel än tidigare men ändå fortsätta med flyk-
tinginvandringen. Sverigedemokraterna ansåg för tio år sedan
att Sverige hade för hög andel invandrare men nu när det gått
tio år och kommit en miljon invandrare till så är man ändå
nöjda med antalet som finns här och vill bara dra ner lite på
tempot.

Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen, Mattias
Karlsson, som nyligen vikarierade som partiledare poängterar
att SD är ett antirasistiskt mittenparti och att SD:s uppfattning
är att alla, zigenare som araber som afrikaner, kan bli svens-
kar. Svenskhet, menar man, handlar inte om etnicitet utan
endast om kultur.

Sverige klarar inte vare sig Socialdemokraternas,
Moderaternas eller Sverigedemokraternas politik. Enligt en
polisrapport som släpptes i slutet av förra året, lämpligtvis        

... forts. neste side

Fra Sverige
Etablissemanget:
Invandringen kommer att fortsätta!

Statsminister Stefan Löfven. Foto: Björn Björkqvist

Norge er vårt 1-15_Norge er vårt 2_12  01.06.15  10:34  Side 5



6 NORGE ER VÅRT - Nr. 1 - 2015

.... forts fra side 5

efter valet, finns det 55 ”No Go-zoner” i Sverige, det vill säga 
områden dit ambulans, brandkår och polis inte gärna åker
utan förstärkt skydd. Dessa områden utmärks av skyhög kri-
minalitet, hög arbetslöshet – och hög andel etnisk främlingar.

Vi vet att en stor andel av de individer som ingår i kriminella
främlingsgäng och som blir muslimska fundamentalister, och
åker utomlands för att delta i terroristläger och krig, är första
och till och med andra generationens invandrare. Det är allt-
så individer som är födda i Sverige av föräldrar med svenskt
medborgarskap. Vi blir alltså inte kvitt problemen om vi
endast låter sakta in invandringen. Det krävs en politik som
verkar för en human återvandringsplan. Endast så kan Sverige
åter bli svenskarnas land.

Jag kan ärligt säga att det ser mörkt ut just nu.
Socialdemokraterna och Moderaterna är överens om att

invandringen ska fortsätta att öka medan deras påstådda mot-
sats i riksdagen är nöjda med den etnografiska urspårningen
som vi idag lider under men för säkerhets skull vill ha en fort-
satt främlingsinvasion av tiotusentals individer om året.

Men historiskt vet vi att förändringar kan ske fort. Nya parti-
er kan plötsligt bli starka, gamla partier kan radikalt ändra
uppfattningar. Hoppet är inte ute så länge det finns svenskar
kvar.

Björn Björkqvist
Forfatter av boken  ”Vägvalet”
– Om den svenske arbetarrörelsen
(Logik Förlag)
Sverige, 2.5.15

I.
«Høyre-ekstremisme» har lenge vært et
populært ord blant samfunnsdebattanter
som bruker det om forhold og mening-
er de ikke liker, men ofte uten å  ha en
velbegrunnet oppfatning om hvorvidt
fenomenet faktisk hører hjemme på
høyresiden i politikken.

I en kronikk i Aftenposten 26. mars
1992 skrev Einar Myklebust om medie-
nes bruk av «høyre-ekstremisme» om
nazismen og nynazismen. Han mener at
nazismen hører hjemme på venstresi-
den av den politiske skalaen og begrun-
ner dette:

1. Hovedskillet i politikken går mellom
kollektivistiske og individualistiske
systemer. De første hører til på venstre-
siden, de siste på høyresiden av den
politiske skala.

2. Sosialismen med dens statsdirigering
og planøkonomi er kollektivistisk og
plasseres på venstresiden, mens mar-
kedsøkonomi og klassisk liberalisme i
næringspolitikken med vekt på indivi-
duell handlefrihet hører til på høyresi-
den.

3. Et viktig ytterpunkt til venstre er at
staten har eiendomsrett til produksjons-
midlene. Høyresiden kjennetegnes ved
privat eiendomsrett. Individet har dis-
posisjonsrett til privat eiendom og kan
fritt erverve, bruke og avhende den ut
fra egen interesse i et kapitalistisk sys-
tem.

4. Nazismen, slik den ble praktisert av
«Det nasjonalsosialistiske tyske
arbeiderparti» med Adolf Hitler som
leder, var utvilsomt et kollektivistisk,
sosialistisk system. Alt var sentralstyrt
under slagordet «fellesnytten foran
egennytten».  Private beholdt riktignok
formell eiendomsrett, men disposi-
sjonsrett var fratatt dem. Den var
underlagt statens altomfattende makt.
Individet betyr intet. Dette er venstrei-
deologisk tankegods. Selv om marxis-
men står enda lengre til venstre, må
nazisme og nynazisme helt klart beteg-
nes som venstre-ekstremisme.

II.
Høyre-populisme er også et mye brukt
ord i det offentlige ordskifte. De fleste
som bruker det, legger noe negativt i
ordet «populisme». Men opprinnelig

ble det brukt om en bondesosialistisk
bevegelse i Russland i annen halvdel av
1800-tallet som krevde eiendomsrett og
frihet for bøndene. Det var altså beteg-
nelse på en demokratibevegelse.
«Populisme» er avledet av de latinske
populus = folk.  I et demokrati skal de
styrende lytte til folket. Derfor bør alle
våre politiske partier være populistiske.

Bjørn Wichstrøm
Cand.jur. og tidligere ekspedisjonssjef
i Finansdepartementet
Oslo, 15.2.15

Ekstremisme og populisme til
høyre og venstre

Norge er vårt 1-15_Norge er vårt 2_12  01.06.15  10:34  Side 6



Endeleg konklusjon frå PFU
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Endeleg konklusjon frå PFU, 29. oktober:
Sak 301/14 – Norvald Aasen pva. Folkebevegelsen Mot Innvandring (FMI) mot Agderposten:

Pressens Faglige Utvalg vedtok i møte 28.10.2014 å slutte seg til forslaget frå sekretariatet om forenkla
sakshandsaming, i tråd med følgande innstilling:

«Pressens Faglige Utvalg meiner at helgereportasjen i Agderposten 11.04.2014 inneheld den typen
utsegner som gjer at FMI har rett til å få ta til motmæle, jf. punkt 4.15 i Ver Varsam-plakaten.
Utvalet konstaterer vidare at tilsvaret klagar sende Agderposten ikkje er publisert, fordi redaksjonen
meiner det inneheld ‘sterke personangrep’. Slik utvalet ser det, hadde Agderposten høve til å avvise
tilsvaret med ei slik grunngjeving. Utvalet minner i denne samanhengen om det som står i punkt 4.15:
‘Dei som er blitt utsette for åtak, skal snarast få høve til tilsvar, med mindre åtak og kritikk inngår som
ledd i ei løpande meiningsutveksling. Ha som krav at tilsvaret er av rimeleg omfang, held seg til saka og
har ei anstendig form.’

I vurderinga av denne klaga, legg utvalet også til grunn at Agderposten ville ha publisert tilsvaret der-
som klagar hadde redigert tilsvaret (fjerna personangrepa). I og med at klagar i klaga skriv at han ikkje
fann det ‘bryet verd’ å kontakte redaksjonen, slik Agderposten inviterte til i avvisinga av tilsvaret, fordi
klagar då ville bli ‘beden om å avkorte og ta bort det eine og det andre’, legg utvalet også til grunn at
klagar skjøna at han kunne få på trykk tilsvaret om han redigerte det.

Utvalet konkluderer med at Agderposten ikkje har brote god presseskikk.»

Med dette er saka ferdig handsama frå vår side.

Med venleg helsing
for PRESSENS FAGLIGE UTVALG

Trude Hansen
organisasjonssekretær/sakshandsamar

Les heile korrespondansen mellom FMI og PFU her: http://goo.gl/MEcLw9
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Tilsvaret som FMI sende til Agderposten i fjor haust (NEV nr. 2-14) – pga. ein demoniserande

artikkel om FMI og Arne Myrdal, publisert i avisa 11. april 2014 – vart som kjent nekta spalteplass.

Vedtaket vart klaga inn til Pressens faglige utvalg (PFU), utan å få medhald:

Norge er vårt 1-15_Norge er vårt 2_12  01.06.15  10:34  Side 7



8

I et videointervju med den ungarskspråklige bloggen
«Nordisk Journal», uttalte Antirasistisk Senter sin
nyansatte nestleder og forstander for Det Mosaiske
Trossamfunn, Ervin Kohn, at det er for mange etniske
nordmenn i Norge og at dette står i veien for å skape et
flerkulturelt og rasismefritt samfunn. Den oppgaven
skal blant annet Antirasistisk Senter ta seg av.

På videoklippet kan man se nestleder i kommunikasjon,
Ervin Kohn og rådgiver Anne Marie Mollén fra den statsfi-
nansierte meningsorganisasjonen Antirasistisk Senter
(ARS) i samtale med den ungarskspråklige flerkulturelle
bloggen Északi Napló (Nordisk Visjon).

Kohn forteller at det norske samfunnet kanskje er enda mer
homogent enn det ungarske og at nordmenn ikke har lang erfa-
ring med etniske minoriteter i den skalaen som vi nå opplever
gjennom den ukontrollerte masseinnvandringen til landet:

– Det er en jobb å gjøre, forteller Kohn.

Hva slags jobb som må gjøres går ikke Kohn i dybden i,
men med hans arbeidsgivers heller brokete historie med
hatefulle og feilaktige uttalelser om etniske nordmenn, så vil
man kunne anta at man ønsker å omgjøre Norge til et fler-
kulturelt land, og den endelige løsningen vil være et Norge
hvor etniske nordmenn ikke lenger er en majoritet.

Kohn ikke alene
Denne typen anti-norsk retorikk er dessverre ikke Ervin
Kohn og hans medansatte i ARS alene om å uttale. Også
andre kjente og medievante personligheter har snakket om
at Norge må forandres radikalt og at nordmenn som en
majoritet i sitt eget land er «et problem».

Dette har blant annet professor i sosialantropologi ved
Universitetet i Oslo, Thomas Hylland Eriksen snakket om
tidligere når han uttalte følgende infame setning til
Universitetets internavis i 2008:

– Den viktigste hvite flekken består nå i å dekonstruere
majoriteten og gjøre det grundig slik at den aldri kan kalles
majoritet lenger.

Uttalelsen skal være tatt ut av sin sammenheng, ifølge
Hylland Eriksen, som mener at kun høyt utdannede personer
kan tolke hans arbeide og forstå hva han sier. Men uttalelsen
fikk allikevel bein å gå på i de fleste mediene med henvis-
ning til professorens svermeri for det flerkulturelle samfun-
net gjennom sitt arbeide på universitetet, samt politiske
engasjement for politiske partier som har åpen innvandring
til Norge som hovedpunkt i partiprogrammene.

Det norske samfunnet sliter
Tilbake i intervjustolen påpeker Kohn at nordmenn er «lite
kunnskapsrike» når det gjelder religion og andre nasjoners
kultur og trenger derfor ARS til å fortelle de hva de skal
mene om blant annet islam og jødedommen.

En kuriositet er at Kohn stadig omtaler nordmenn som «de»
eller «dem» og ikke som «jeg» eller «vi». Om dette betyr at
han ikke selv identifiserer seg som en nordmann, eller om
han sitter på en slags guddommelig kunnskap som han skal
bringe ned til oss kunnskapsløse og fordomsfulle etniske
nordmenn, er vanskelig å sile ut gjennom alle de norskfi-
endtlige uttalelsene.

Man kan også spørre tilbake, hvor kunnskapsrik er Ervin
Kohn på Norge, vår kultur og kristendommen vi har bygd
vårt samfunn på gjennom de siste tusen år? Kan det være at
det er Kohn som mangler innsikt og forståelse for nordmenn
som folkeslag og vår tusenårige historie?

Hvordan ville hans budskap blitt mottatt hos nasjoner i
Asia og Afrika hvor man har lignende majoritetsbefolkning
som i Norge? Eller i Israel, der han har sine religiøse røtter?

Skjult og usynlig rasisme
Ervin Kohn og Anne Marie Mollén kan videre fortelle at
rasismen i Norge er «skjult» og «usynlig», men at den kom-
mer frem på mindre åpenlyse måter. At det norske samfun-
net sliter stort med blant annet antisemittisme, antiislamis-
me, antisiganisme og rasisme mot ikke-etniske norske
minoriteter:
– Det er mye å jobbe med, og det er absolutt et behov for
ikke-statlige organisasjoner som Antirasistisk Senter, sier
Kohn, med rådgiver Anne Marie Mollén nikkende anerkjen-
nende ved siden av seg. Hun kimer også inn etter Kohns for-
dømmende omtale av Norge og det norske folk:

– Det finnes ikke noen klar rasisme, og rasisme på gaten
hvor det direkte hetses mot minoriteter, er ikke spesielt til-
stedeværende. Rasismen er mer skjult og usynlig og er mer
innebygd i den norske kulturen. Man finner den gjerne på
internett gjennom enkelte uttalelser som at islam er et pro-
blem eller at romfolk spiser rotter, det er mer en «drypp-
effekt» som er konstant og på den måten gjør at minoriteter
som lever i Norge opplever rasisme på ett eller annet nivå.
Dette uten at man direkte kan si hva eller hvordan den eksis-
terer.

– Dette gjør det vanskelig for oss å peke ut de faktiske rasis-
tene i samfunnet, avslutter Mollén og bruker pekefingeren
som for å peke ut en rasist.

Kohn avslutter innslaget med å innrømme at det verste
som finnes i det norske samfunnet er å bli kalt antisemitt
eller rasist.

– Å være antisemitt eller rasist er absolutt det verste man
kan anklage noen i Norge for å være.

Da er det greit å være betalt av staten for å være antirasist!

Intervjuet kan sees her: http://goo.gl/RYFvJD

Artikkelen i sin helhet på Frieord.no: http://goo.gl/BXU8pZ

Antirasistisk Senter:
Etniske nordmenn et problem

NORGE ER VÅRT - Nr. 1 - 2015

Artikkelen er sakset fra nettstedet Frieord.no
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I oktober 2014 kunne en lese i Dagens Næringsliv (Dn.no)
at fem av ti nordmenn mener at innvandrere er bra for norsk
økonomi. Det samme spørsmålet er stilt i 1995 og i 2003.
Tallet på nordmenn som sier seg enig eller sterkt enig i at
innvandrere er bra for norsk økonomi, er firedoblet siden
1995. Samtidig mener langt færre enn før at innvandrere tar
jobbene fra nordmenn.

Vi har hatt 10 til 12 år med en sterk arbeidsinnvandring.
Tallene reflekterer at befolkningen har gjort en viktig erfa-
ring, at landet går veldig godt med innvandrere, sier en pro-
fessor i sosiologi ved Universitetet i Stavanger, som har sett
på undersøkelsen fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatje-
neste (NSD). 1500 nordmenn er spurt.

I følge et såkalt pålitelige media er tallene fra Norsk sam-
funnsvitenskapelig datatjeneste som følger: 

I 2014 svarer 53 prosent av spurte nordmenn at de er «enig»
eller «sterkt enig» i påstanden «innvandrere er bra for norsk
økonomi». I 1995 svarte bare 13 prosent det samme. I 2003
var tallet 31 prosent. 50 prosent var i 1995 «uenig» eller
«sterkt uenig» i påstanden. I 2003 var tallet 31 prosent, og i
2014 er det skrumpet til under 20 prosent.

I 1995 var én av fem nordmenn (20 prosent) «enig» eller
«sterkt enig» i påstanden «Innvandrere tar jobbene fra nord-
menn/folk født i Norge». I 2014 er tallet nede i 12 prosent.
Kun 2,3 prosent sier de er «sterkt enig» i påstanden. Både i
2003 og 2014 var cirka seks av ti (61,6 og 62,5 prosent)
«uenig» eller «sterkt uenig» i at innvandrere tar jobbene fra
norskfødte. I 1995 var tallet 51 prosent.

Ut fra min erfaring om at media ikke alltid presenterer «..the
truth, the whole truth and nothing but he truth ..»  kan man
undre seg over hvorfor det ikke linkes direkte til den under-
søkelsen saken gjelder slik at vi kan få avgjort om den er
reell eller ikke?  Kanskje denne undersøkelsen ble foretatt i
innvandrertette bydeler? Disse målingene er svært lette å
manipulere. Tør ikke de som lager sånne undersøkelser å
bryte ned på asylanter, arbeidsinnvandrere, muslimer, tigge-
re og skurker m.m.?

Det som er oppsiktsvekkende er at denne undersøkelsen jo
ikke stemmer i det hele tatt med noen andre undersøkelser i
samme kategori, for eksempel SSB sine egne undersøkelser
som sier: «Befolkningen hadde mindre tro på verdien av

innvandreres innsats i arbeidslivet i 2013 enn året før.»
Andelen som sluttet opp om påstanden «Innvandrere flest
gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv», gikk ned med 8
prosentpoeng fra 2012 til 2013. Og onsdag 8. oktober 2014
kunne en lese at samtlige nye jobber i Norge har gått til inn-
vandrere. Utenlandsk arbeidskraft presser ut norsk mener
LO-økonom. 

Noe som illustrer holdningene til media ytterligere er at avi-
sen presenterte ovenforstående under tittelen «Vi er blitt mer
positive til innvandring». Samtidig kunne leserne stemme
over to påstander. 

Påstand nr. 1: «Innvandrere er bra for norsk økonomi.» Her
var 26 % uenig og 49 % sterkt uenig. Altså: tilsammen var
75 % av 11 295 stemmer uenig eller sterkt uenig i at inn-
vandrere er bra for norsk økonomi (per 16.2.15).

Påstand nr. 2: «Antallet innvandrere til Norge bør...» Her
svarte 13 % at den bør reduseres litt, 70 % mente den bør
reduseres mye. Altså: tilsammen 83 % av 7 907 stemmer
mente at antall innvandrere til Norge bør reduseres (per
16.2.15).    

Avisens konklusjon: Når 75 % er uenig eller sterkt uenig i
at innvandrere er bra for norsk økonomi og 83 % mener at
antall innvandrere til Norge bør reduseres – så indikerer
dette klart at vi er blitt mer positive til innvandring.
Matematikkundervisningen i skolen må forbedres.    

Jeg ser virkelig frem til den dagen SSB, NSD eller noen
venstreorienterte medier spør meg hva jeg mener om inn-
vandring, men det kommer nok ikke på trykk.

Kilde: Dn.no – http://goo.gl/etgydc

Oddbjørn Jonstad
Oppegård, 16.2.15
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Er jeg blitt mer positiv til innvandring?

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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Regjeringspartiene har inngått
«Avtale om utlendingsfeltet» med
Kristelig Folkeparti og Venstre.
Den har følgende innledning:
«Innvandring er en kilde til mang-
fold, nye impulser og kulturell ut-
veksling. Variasjon bidrar til nytenk-
ning, innovasjon og kreativitet.»

Det som ikke står, er at disse nokså
diffuse fordelene oppveies flerfoldi-
ge ganger av de åpenbare skadevirk-
ningene av masseinnvandringen,
slik som økt kriminalitet av ymse
slag, bl.a. familievold, økt antise-
mittisme og annen sosial uro. Sosial
uro og vold er noe som kjennetegner
de aller fleste flerkulturelle stater.
Slik har det vært i århundrer, og nå
er Norge og andre vesteuropeiske
land på vei til å bli slike annenrangs
samfunn hva angår livskvalitet for
innbyggerne.

Ulykkeligvis har vi svært mange
fremtredende politiske ledere som
enten taler og handler i strid med
egen innsikt eller er utstyrt med ide-
ologiske skylapper, hengir seg til
ønsketenkning og lider av faktafobi.

I boken ”Jernburet. Liberalismens
krise” skriver Asle Toje innsiktsfullt
om ”liberal multikulturalisme”, som
innebærer at innvandrere får opp-
rettholde sin kollektive egenart i sitt
privatliv og i frivillige foreninger
mens de samtidig deltar i majorite-
tens kulturelle offentlige institusjo-
ner: «Antakelsen om at kulturelt
mangfold ville begrenses til privat-
sfæren uten å medfører alvorlige
krenkelser av enkeltmennesker eller
på annen måte utfordre samfunnets
normer, har vist seg ikke å stemme.»
Erfaringene fra flere land viser at
multikulturalismen fremmer perma-
nent kulturell separatisme med
parallellsamfunn som distanserer
seg fra hverandre. Denne ismen er
derfor nå kommet i vanry.

Vi vet at en andel av innvandrerbe-
folkningen ikke ønsker å bli inte-
grert i det norske samfunn og at det
innenfor denne undergruppen utvik-
les ekstremisme i form av jihadisme.
Det er sannsynlig at antallet jihadis-
ter øker med innvandrerbefolkning-
ens størrelse.  Alle politiske partier
som har vært representert på

Stortinget i de siste tretti årene, unn-
tatt Frp, har gått inn for masseinn-
vandringen og er derfor ansvarlige
for situasjonen vi har i dag.

Per Sandberg har derfor i hovedsak
rett i sine utbrudd.

Bjørn Wichstrøm
Cand.jur. og tidligere ekspedisjons-
sjef i Finansdepartementet
Oslo, 20.2.15
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Regjeringssamarbeid på sviktende grunnlag
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BOKEN OM MYRDALSAKENE
Boken forteller om maktapparatets forsøk på å ødelegge Folkebevegelsen Mot Innvandring, FMI, ved å
anklage og dømme den tidligere lederen av FMI, Arne Myrdal, for forbrytelser som han ikke hadde begått.

Boken er skrevet av Myrdals forsvarer, Høyesterettsadvokat Erik Gjems-Onstad. 
Boken koster kr. 100,- + porto kr. 70,- og kan kjøpes fra
Norvald Aasen, 6983 KVAMMEN. Tlf. 57 73 18 44.

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

Eller fra FMI, Postboks 70, 6501 KRISTIANSUND N.
Tlf. 977 06 152.

E-post: nettred@fmi.no 
Konto nr.: 0530.40.68169

Boken kan lastes ned i pdf fra FMIs internettside - «For Salg».
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Mange observatører er skeptiske til det som skjer i Sveriges
riksdag. Selv med betydelig arbeidsledighet og statsgjeld
fører både de rødgrønne- og alliansepartiene en åpen-dør poli-
tikk. Det ventes at rundt hundre tusen asylinnvandrere per år
vil ankomme landet. I tillegg mottas et stort antall personer
gjennom familiegjenforeninger eller etter andre kriterier.
Dette vil på sikt kunne gi ringvirkninger til Norge som EØS-
land. Alt dette skjer uten at man har foretatt grundige utred-
ninger om virkninger og konsekvenser på det økonomiske og
kulturelle området. Tvert imot! Det politiske flertallet går inn
i fremtiden med bind for øynene. Det er gambling med det
svenske folks fremtid.

Alliansens avgåtte statsminister, Fredrik Reinfeldt, messet
gjennom hele valgkampen hvor viktig det var å følge landets
liberale og humanitære tradisjoner og Sverige hadde alltid
tjent på innvandringen. Portene måtte derfor stå på vidt gap.

Hans uttalelser står rett og slett ikke til troende. Brochmann-
utvalget konstaterte at velferdsstaten ikke er bærekraftig i
møte med norsk innvandring. Men i Sverige tas intet ansvar
selv om det alt har vokst frem ghettoer i Stockholm (Rinkeby)
og Malmø (Rosengård) med store utgifter til sosial- og tryg-
deytelser samt til bekjempelse av kriminalitet.

Sverigedemokraterna (SD) protesterer fordi partiet finner det
uansvarlig å åpne dørene for mer enn hundre tusen nye inn-
vandrere årlig. De gamle partiene i Riksdagen møter dette
med fascist- og rasiststempling. Den tiltrådte statsministeren
fra Sosialdemokraterna, Stefan Löfven, slutter seg til hyle-
koret. Det er et bastant nei til å ha noe med SD å gjøre, selv i
saker der det er enighet.

Dette er farlig, fordi det er udemokratisk. Etablissementet har
distansert seg fra store deler av befolkningen som ønsker en
skjerpet innvandringspolitikk. Resultatet blir en sterkere opp-
slutning om SDs faner. Det opptres mildt sagt oppsiktsvek-
kende og nærmest panisk. For å fryse ut SD har man etablert
en «desemberavtale» som sikrer minoritetsregjeringer gjen-

nomslagskraft. Denne avtalen over blokkene er et nederlag for
parlamentarismen. En slik løsning ville ikke vært mulig i de
fleste demokratiske land. De borgerlige partiene har kapitulert
nærmest uten vilkår. Målet helliger midlene i kampen for å
holde SD utenfor innflytelse.

SD fremstår nå for svært mange svenske velgere som det
eneste alternativet i innvandringspolitikken. Partiet er hardt-
slående og har klare, forståelige og realistiske standpunkter.
Man vil bevare svenske seder, skikker og tradisjoner basert på
egen kulturarv og vestlig kulturarv. Man vil gi hjelp til reelle
flyktninger i nærområdene. Da kan man hjelpe langt flere enn
om de fraktes til Sverige, til en slags luksustilværelse i forhold
til hva de er vant til, for den samme kostnad. Dette er tråd med
hva Høykommissæren nylig ønsket for bl.a. Syria. Partiet
imøtegår Reinfeldt, Löfven og co. som hele tiden hevder at
asylinnvandrerne er en ressurs for Sverige. Mange svensker er
mer enige med SD som mener de må settes i stand til å bli en
ressurs for sine hjemland.

SD har en klar og tydelig holdning i innvandringsspørsmål og
konkluderer med at man hjelper ikke andre ved å ødelegge sitt
eget. En utarming av den svenske velferdsstaten, vil sterkt
redusere muligheten til å hjelpe andre. Et viktig budskap i en
vanskelig tid for Sverige.
Den eneste muligheten for de gamle partiene til å mobilisere
velgere i betydelig antall ved neste valg til Riksdagen er gjen-
nom en radikal endring av innvandringspolitikken.
Da må arbeidet starte nå!

Øystein Hedstrøm
Tidligere stortingsrepresentant og
tannlege
Ski, 10.1.15
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Quo vadis Sverige?

• 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 fri-
het  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 grat is  t i lsendt  vår  bok l is te .

Bergmann Forlag
Pb. 32, 6151 Ørsta. Tel 70 06 62 69
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Da den Arabiske våren kom til Libya i februar 2011 hadde
Muammar al-Gaddafi vært diktator der helt siden militær-
kuppet i 1969. I 1970- og 1980-åra støttet han diverse terr-
orgrupper som PLO, IRA, Svart september, og han drepte
dissidenter, også de som var i eksil.

Gaddafi hadde også sine positive sider. Han var ikke noen
fanatisk islamist og han skrev den grønne boka om sin poli-
tiske filosofi. Jeg har ikke lest den, men er blitt fortalt at
også den røde Norske nisselua er omtalt der. Den Afrikanske
union var også Gaddafi sin idé.

Libya var et bra land å leve i, men så kom den Arabiske
våren etter velkjent oppskrift fra muslimenes store Satan;
USA. Først destabilisere, så angripe. I en Amerikansk roc-
kesang heter det: Do hva faen du vil, but dont you, step on
my blue suede shoes. I dette tilfellet var petrodollaren blue
suede shoes.

Da den arabiske høsten var over i 2011 lå Libya i ruiner og
det var kaos og kriminalitet i stort omfang. Et perfekt sted
for IS som nå visstnok ruler der. Det sies at IS har overtatt
et lager med uranium og at de også har sennepsgass og ner-
vegassen sarin.

Ahmed Gaddaf al-Dam, som er fetteren til Muammar al-
Gaddafi er i eksil i Kairo og advarer mot det som nå skjer i
Libya. Libya er et transittland for Afrikanere som vil til
Europa. Islamistgrupper vil samle immigranter i leirer og gi
de militær trening, samt fortelle de om Allah, himmelen,
jomfruer og alt det der. Han sier videre at det kan forventes
minst 500000 (!) immigranter fra Libya i 2015, og at det vil
være fra 10 til 50 terrorister i hver tusen. Hvis vi tar det min-
ste tallet 10, blir det fem tusen terrorister. Terroristene vil
spre seg over hele Europa og i løpet av et år eller to får vi et
nytt 11. september.

Fremtiden er det vanskeligste det går an å spå om, men jeg er
sikker på at Ahmed Gaddaf al-Dam vet hva han snakker om.

Hva gjør så Europeiske statsledere med dette? Jeg gjetter at
de bare vil bortforklare situasjonen med; for lite bevis,
Gaddafi-klanen vil overta Libya igjen og bla bla bla.......
Jeg er ikke engang sikker på at de vil våkne den dagen kata-
strofen er et faktum. Det er til å få fnatt av.

Olav Sæther
Kristiansund, 10.3.15

Trusselen mot Europa

Under 1. mai toget i Kristiansand gikk den tidligere
Sos Rasisme-lederen Kjell Gunnar Larsen til
fysisk angrep på en tilskuer som sto på sidelinjen
og fotograferte.  Kjell Gunnar Larsen skal ha
angrepet fotografen uten forvarsel. I følge
kilder som FMI sitter på skjedde det
fysiske angrepet uten at kommentarer ble
utvekslet eller annen form for provoka-
sjon. Kjell Gunnar Larsen angrep altså en
fredelig tilskuer uten grunn, som kun
ønsket å fotografere kommunist-toget.

Kjell Gunnar Larsen som er aktiv i den
kommunistiske organisasjonen Tjen
Folket (utbrytergruppe fra AKP(m-l), ble
i april 2014 arrestert av politiet og siktet
for underslag av over 15 millioner kroner,
hvitvasking, boforringelse og bounndra-
gelse i forbindelse med konkursen i Sos
Rasisme.

Kommunismen har som kjent flere
millioner menneskeliv på samvittigheten.

F.eks. Pol Pot, som var leder for det kambodsjan-
ske kommunistpartis væpnede styrker, Røde
Khmer, var ansvarlig for mellom 1,5 og 3 millio-
ner menneskers død.

Sos Rasisme-Larsen til fysisk angrep

Norge er vårt 1-15_Norge er vårt 2_12  01.06.15  10:34  Side 12



13NORGE ER VÅRT - Nr. 1 - 2015

Tenk deg scenarioet: En voldelig venstre-
ekstremistisk gruppe får tilgang til all
informasjon om deg. De får tilgang til alle
dokumenter om deg hos det offentlige,
rullebladet ditt, hvor du bor, hvor du
jobber, hvem du er i familie med og hva
du har postet anonymt på internett.  Så
brukes denne informasjonen av media
og voldelige grupper til å forfølge deg.

Media kontakter arbeidsgiveren din
og forsøker å få deg sparket. Voldelige
grupper kaster brannbomber inn i huset
ditt, hvor du bor sammen med din fami-
lie. Og myndighetene gjør ingenting for
å stoppe det.

Høres kanskje ut som et scenario
hentet fra Sovjet eller DDR, men dette
er Sverige anno 2015.

Reaksjonene fra norsk media har vært
følgende: I Sverige kan ikke innvan-
dringskritikerne føle seg trygge, det kan
de i Norge (men vi jobber med saken).

Researchgruppen
Svenske Researchgruppen er et nettverk
av «frilansjournalister» som er grunn-
lagt og drevet av Martin Fredriksson og
Mathias Våg.

Martin Fredriksson ble blant annet
tidligere i år intervjuet og brukt som en
seriøs kilde i Dagbladet.

Seks av medlemmene i Research-
gruppen og to journalister fra Expressen
ble i 2014 belønnet med en journalistpris
i Sverige for deres arbeid med å «avslø-
re» innvandringskritikere på internett.

Bakgrunnen var at de, ulovlig, hadde
hacket brukerkontoer som skrev inn-
vandringskritiske kommentarer på alter-
native nyhetssider og diskusjonsfora på
internett.

Personene som anonymt hadde postet
innlegg på internett ble så hengt ut med
navn og bilde i en av Sveriges største
aviser, Expressen. 

Gruppen har derimot ikke bare til-
gang på hacket materiale fra brukerkon-

toer på internett. De sitter også på en
enorm database med alle domstolsavsi-
gelser i rettssystemet i Sverige, samt all
offentlig informasjon som blant annet
finnes i tingretter, kriminalomsorgen og
forliksrådet, for å nevne noe. De har
også personinformasjon fra skoleverket,
kommuner og sosialkontoret.

Ulovlige metoder
Metodene var selvfølgelig ikke lovlige,
og Dagbladet skrev først en artikkel om
dette, som de senere måtte ut og bekla-
ge. Metodene var visstnok ikke ulovlige
likevel, da Researchgruppen hadde fått
materialet, som var frambrakt gjennom
ulovlig hacking, fra en kompis av en
kompis. Helt lovlig med andre ord og
Dagbladet fulgte opp med flere hyl-
lingsartikler av arbeidet deres. 

Marie Simonsen, politisk redaktør i
Dagbladet, jublet over avsløringene
Researchgruppen og Expressen hadde
kommet med.

Hun sammenlignet anonyme innvan-
dringskritikere på nettet med «nynazis-

ter og skinheads… som marsjerer takt-
fast på nettet». Og hyller svenskene som
nå vil «kjempe mot dem der som de
gjorde i gatene».

Gatene
Men det er ikke bare der (på nettet) at
«svenskene» nå vil kjempe mot de
«mørke» innvandringskritiske røstene.

Martin Fredriksson og Mathias Våg
som står bak Researchgruppen er nem-
lig også grunnleggere av den voldelige
«antirasistiske» gruppen AFA (Anti
Fascistisk Aksjon), som har stått bak et
uttal volds- og terrorangrep i Sverige.
De har selv en rekke dommer på seg for
blant annet mordforsøk og grov vold.

Researchgruppen er ikke noe annet
enn en forlengelse av AFA og de to har
fortsatt nære bånd til gruppen, som av
det svenske sikkerhetspolitiet er listet
som en terrorgruppe.

Etter Researchgruppens avsløringer
har nemlig et uttal politikere i
Sverigedemokratene og andre nasjona-
lister fått «hjemmebesøk» av AFA.

..... forts. neste side

Vold funker!
I hvert fall om man tilhører den «riktige» siden. Media i Norge og resten av de Nordiske
landene har vært flinke til å fremstille de innvandringskritiske miljøene som voldelige og
farlige. Går man derimot denne fremstillingen litt mer etter i sømmene tegner det seg et
ganske annet bilde. Ytre venstre har på mange måter kuppet definisjonsmakten og det har
ført til en svært farlig utvikling, ikke minst i vårt naboland i øst. Dataalderen har i tillegg

gjort disse venstremiljøene mer farlige enn de noen gang har vært tidligere.

Martin Fredriksson og Mathias Våg.
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En av de som ble utsatt for drapsforsøk
som følge av dette var politikeren
Anders Dahlberg. En bombe ble kastet
inn i leiligheten der den skånske politi-
keren bodde med sin kone og 12 år
gamle datter. Bomben skal ha eksplo-
dert rett utenfor datteren sitt rom.

En annen som fikk føle på Research-
gruppen og Expressens «kjærlige hånd»
var den 45 år gamle Sverigedemokrat-
politikeren Mattias Philipson. Etter at
han ble hengt ut som rasist i Expressen
gikk næringsvirksomheten hans neden-
om og hjem. Småbarnsfaren valgte da å
ta sitt eget liv. 

Norge
Også i Norge har man fått en forgrei-
ning av de svenske overvåkerne.
Researchgruppen INFO ledes av Jonas
Dobbert Tjeldflaat og Erik Skare og de
samarbeider blant annet tett med den
tidligere klassekampen-journalisten og
Radikal Portal skribenten Joakim
Møllersen. Som i Sverige har også disse
personene bakgrunn fra venstreekstre-
me miljøer.

Deres arbeidsmetoder går blant annet
ut på å ligge i buskene og ta bilder av
intetanende personer, opprette falske
profiler på nettet og henge ut innvan-
dringskritikere som nazister og rasister.

FMI
Norge har heller ikke vært forskånet for
grov vold utført av venstreekstreme
grupper.

Under FMI-landsmøtet i 1989 ble
flere av møtedeltakerne skadet etter å ha
blitt angrepet av Blitz. Dette er kun ett
av mange eksempler på hvordan ven-
streekstreme miljøer, med vold, har for-
søkt å hindre nordmenn i å organisere
seg mot masseinnvandringen. 

Definisjonsmakten
Som jeg nevnte innledningsvis har ytre
venstre kuppet definisjonsmakten. Det
ser vi i Norge som i Sverige. Resultatet
er ikke mindre enn skremmende. 

Mens ytre venstre overvåker, forføl-
ger og utøver grov vold mot innvan-
dringsmotstandere, er den offisielle
politiske volden i Skandinavia kun
utført av såkalte høyreekstremister. 

Hvordan kan dette egentlig ha seg? 
Svaret er enkelt. Den samme bermen
som har bakgrunn fra miljøer som har
angrepet pensjonister i FMI, truet og
overvåket gode nordmenn, sitter i dag
som journalister i NRK, VG og
Dagbladet. De sitter i regjeringsopp-
nevnte utvalg, de jobber i det offentlige
som byråkrater og har kuppet de fleste
av de ideelle organisasjonene som sitter
med påvirkningskraft overfor politiske
beslutningsprosesser.

Medias demonisering av nasjonalister
og innvandringsmotstandere har vært
med på å legge grunnlaget for voldelige
venstreekstreme grupper. De får nær-
mest en heltestatus i media for deres
grove og feige angrep på blant andre
forsvarsløse pensjonister. 

Hva er løsningen? 
Løsningen på dette er enkelt. Enten må
gode nordmenn som ønsker seg en
annen fremtid enn den vi nå blir fore-
lagt, profesjonalisere seg og skaffe
penger på bordet. Eller så vil vår kultur,
vårt folk og vår elskede nasjon gå under
i et inferno kalt multikulturalisme.

Thorgrim Bredesen
Redaktør nettstedet Frieord.no
Røyken, 3.5.15
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Ønsker du å testamentere formue til FMI?
Ønsker du å gi bort formue til FMI på dødsleiet eller etter din død, må dette gjøres i testaments form for å være gyl-
dig. Oppsøk advokat for å få rettledning og hjelp.

Formkravene følger av arveloven § 49:
«Når ikkje anna er fastsett i dette kapitlet, skal testament gjerast skriftleg med to vitner som testator
har godtatt og som er til stades saman og veit at dokumentet skal vere testament. Testator skal, medan
dei er til stades, skrive under dokumentet eller vedkjenne seg underskrifta. Vitna skal skrive namna
sine på dokumentet medan testator er til stades og etter hans ønske.

Har vitna gitt testamentet påskrift om at reglane i første ledd er følgde, er dette prov nok, når ikkje
særlege tilhøve gir grunn til å tvile på innhaldet i påskrifta.

Loven er ikkje til hinder for at fleire personar gjer felles testament. Heller ikkje er loven til hinder for
at fleire personar gjer testament til føremon for kvarandre (gjensidig testament).»

Kilde: Lovdata.no – http://goo.gl/KVDn5e
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Norvald Aasen: Viser til samtalen mellom deg (Hadia Tajik) og Erna Solberg på Dagsrevyen den 25.2.15 der temaet var
NRK sitt intervju med Mulla Krekar. Slik eg forstod deg så var det ikkje terrorhandlingane som var det farlegaste, men at dei
«høgreekstreme» miljøa kunne få stadfesta at det dei hevda viste seg å vere rett.

Så er mine spørsmål til deg: Kven er desse «høgreekstreme» som du snakkar om? Er alle som er kritiske til masseinnvandringa
«høgreekstreme»? Ein person som erkjenner seg som kommunist og som også er motstandar av masseinnvandringa, er også
denne personen ein «høgreekstremist»? Ber om ei klårgjering frå deg.

Brevet vert også sendt til din samtalepartnar, Erna Solberg.

Korrespondanse mellom Norvald Aasen og
den pakistanske stortingsrepresentanten
Hadia Tajik, Arbeidarpartiet

I første omgang uteblei svar frå pakistanske Tajik, så følgande henvendelse til Arbeiderpartiet vart sendt:

Norvald Aasen:

Til Arbeiderpartiets leiar, Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik og Stortingspresidenten:
Den 26. februar d.å. sende eg vedlagde brev (over) til Hadia Tajik med eindel spørsmål i samband med samtalen ho hadde
med Erna Solberg på Dagsrevyen same dag. Eg etterlyser herved hennar svar på mine spørsmål då eg vil tru at stortingsrepre-
sentantar har, om ikkje plikt, så i det minste at dei har simpel høflegheit til å svare på henvendingar frå veljarar.
Det er no eingong vi veljarane som betalar lønene dykkar og all den luksus de omgir dykk med.

Hadia Tajik: Hei Norvald. Takk for ditt brev. Som det fremgikk av intervjuet med statsministeren og meg på Dagsrevyen
25.2. har jeg ikke hevdet at høyreekstreme er farligere enn faktiske terrorhandlinger. Det jeg har sagt er at ekstreme ytringer fra
islamister ofte også kan bidra til at høyreekstreme mobiliserer, fordi islamistene bekrefter deres verdensbilde. Dette blir en ond
og farlig sirkel. Dette er jeg ikke alene om å mene. Det samme er bekreftet i PSTs trusselvurdering for 2015, 2014, 2013, osv.

For fremtiden er det fint om du ikke hevder at jeg har fremsatt påstander jeg ikke har. Det ville vært uhøflig. Og jeg regner
ikke med at du har satt andre krav om alminnelig høflighet til andre personer, enn du har tenkt å leve opp til selv.

Med dette er vår mail-utveksling avsluttet. Du får ha en riktig fin dag.

Norvald Aasen:
Hei igjen, Hadia Tajik. Takk for svar, men eg finn grunn til å peike på følgjande: I mitt fyrste brev skreiv eg at «…eg forstod
deg slik…», eg har ikkje hevda eller påstått, men eg forstod deg slik. Når det gjeld ordet «høgreekstrem» eller «høgreekstre-
mist» så vert dette uttrykket oftast misbrukt. Og eg trur denne misbruken er medviten. «Høgreekstremisme» vert oftast kobla
til nasjonalsosialisme noko som er feil, har eg grunn til å hevde.

Nasjonalsosialisme var ein sosialistisk ideologi, og sosialismen har aldri tilhøyrd høgresida, men tilhøyrer den politiske venstre-
sida. Kan her også vise til kronikk i Aftenposten den 26.3.92 av Einar Myklebust, der overskrifta er «Nazismen på venstre
side». Eg minner også om at Nazi-Tyskland og Hitler hadde den muslimske Stormuftien av Jerusalem som ein av sine rådgje-
varar. Dessutan vart det også oppretta muslimske brigadar på Balkan under krigen som bisto dei nazi-tyske styrkane med
brutal framferd ikkje minst mot serbarane. Så det kan ikkje avvisast at det var eit tett samarbeid mellom nazismen og
islamske interesser.

Når det gjeld høflegheit, så er det å seie at eg stiller store krav til meg sjølv i den samanhengen, og eg stiller endå større krav
til høflegheit hjå politikarar og offentlege personar som frivilleg ønskjer seg verv der dei kan hevde å tale veljarane sine saker
og interesser. Eg er slett ikkje imponert over språkbruk og høflegheita som kjenneteiknar dei politiske miljøa. At ein del av
oss vanlege borgarar som endå vågar å stå fram med eigne meiningar, og av og til vel å kalle ein spade for ein spade når vi
vender oss til offentlege personar, ser eg ikkje på som uhøfleg!
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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».

Pengar spart?
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Viser til Rattsø-utvalet sin rapport om lønnsom drift gjennom
meir effektiv bruk av pengar til jordbruk, distriktspolitikk og
samferdsel. No endrar dette vel seg, i alle fall når det gjeld
jordbruk. Stadig fleire bruk vert lagde ned etter kvart som vi
gamle stribukkane og slitarane overlet eigedomane våre til att-
groing eller til ein einsleg bygdebonde. Desse røktar etter
kvart heile bygdene. Når så stadig færre finn trivnad i å bu der
avdi der ikkje er eigedomar å drive og å leve av, så flytter byg-
defolket ut til bystroka og sentra. Dermed treng ein ikkje len-
ger bygge vegar for pendlarar og servicebedrifter ute i distrik-
ta. Slik går Rattsø-utvalet sine ynskjer og råd med tida i opp-
fylling:

Ikkje landbrukstøtte til dei som produserer mat på fjellbeite
eller på utkanttorver i bygdene, der det berre er ein bonde att
i bygdene i staden som for før då det kanskje var ti. Pengar
sparde her! Denne eine bonden kan få til gards dyrebil og
mjølketankbil på ein geitesti. Vegen treng ikkje lenger gå
gjennom bygda fram til dei som før budde der. Pengar sparde
her også! Bussrutene gjennom bygdene kan avviklast. Siste
bussen gjekk då bygdefolket var frakta til byen. Når folket
bur i bynære strok slepp ein drive «kostbar» distriktspolitikk.
Pengar sparde også her!

Ungdom og born som før lærde seg praktisk arbeid ved å
gje ei hjelpande hand på garden, i skogen eller på sjøen, kan
no få oppleve «herlegheita» med alle tilboda som byen og tett-
stadane skiltar og freistar med. Ei lukke for dei som tener pen-
gar på ulukke og fjas! Dei mest ivrige av dei nye «byfolka»
kan nok få jobbar som natteravnar eller ryddehjelp i parkar og
gater etter livet som gjerne føregår der, eller plukke sprøyte-
spissar som gjerne kan pantast til gjenbruk – eller nyttast til
sjølvbruk? Pengar sparde her også, kanskje?

Men kva seier så Rattsø-utvalet om pengebruken innan
asyl- og innvandringsgalskapen? Er pengebruken i denne

sektoren gløymd? Er slik pengebruk lønsam for samfun-
net? Er det her oljeøkonomien skal nyttast i staden for til
matproduksjon og til levande bygder, det å ta landet og
distrikta i bruk? Eg berre spør?

Talet nordmenn går ned, men landet skal ha ein sterk folketil-
vekst, seier politikarane. Dette er noko dei gler seg til å vere
med på, fortel dei oss. Men kva med maten då, til alle dei nye
menneska som skal kome? Jau, maten må nok hentast frå
område på kloden der hungersnaudene avløyser kvarandre
medan menneskemassane aukar. Planen må vi tru er at når vi
tek maten ut av munnen på dei som svelt, så kan vi også hente
dei sveltande hit. Og dei er det millionar av! Så kan dei ete sin
eigen langreist mat her, i staden for å dyrke og ete kortreist
mat heime. Dette er som å høyre glade og falske tonar frå dei
sjølverklærte miljøpartia, SV, Venstre og KrF, for å nemne
nokre. Her er det vel ikkje snakk om å spare pengar, men hel-
ler å tene pengar. Så får vi håpe og tru at dei tente pengane går
i dei djupaste og rette lommane.

Ein ting synes sikkert: Alt i alt vart oljealderen ei ulukke
for folk og land. «Verda sitt rikaste land» lir under offent-
leg fattigdom medan toskeskap og «moroskap» kan symje
i pengar. Slikt vert kalla lønsam drift av fedrelandet!   
Jau, takk og farvel!

Norvald Aasen
Kvammen, 11.2.15   
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Andelen sosialklienter øker formidabelt
i Norge. Særlig er det «våre nye lands-
menn» som er blitt et større og økende
problem for NAV.  Bare i løpet av 2013
mottok 120775 personer i Norge sosial-
hjelp. Av disse hadde 44210 personer
innvandrerbakgrunn, og kommunenes
utgifter til økonomisk sosialhjelp økte
med 9 prosent i 2014. Under fjoråret
mottok 134700 slik hjelp, og det er en
økning på 5,6 prosent fra året før.  Nå
viser det seg at snart har halvparten av
disse klientene innvandrerbakgrunn.

Ifølge beregninger som Statistisk sen-
tralbyrå (SSB) har utarbeidet, så koster
hver innvandrer i Norge gjennomsnittlig
4,1 millioner kroner. Og da har SSB
vært nøysom. Virkeligheten er langt

verre!  En må regne med minst det
doble, cirka 8 millioner kroner for hver
innvandrer. Og så er det bare å gange
opp. Det er ganske opplagt at velferds-
staten før eller siden vil kollapse og gå
over ende, og dette vet våre stortingspo-
litikere, men de velger å tie om det
kommende sammenbrudd.

Mange av disse innvandrerne tar del i en
rekke introduksjonsprogram og kvalifi-
seringsprogram etc. Men likevel vil
ALDRI disse folka komme ut i vanlig
jobb. Og det fordi arbeidslivet regelrett
IKKE har behov for denne arbeidskraf-
ten! Tida med enkelt produksjonsarbeid
eller annet manuelt arbeid er forbi.
Samtidig sitter myndighetene og er
bekymret for at disse menneskene vil

ende i kø hos NAV. Noe som er en
atskillig større mulighet enn å få et fast
lønnet arbeid i en norsk bedrift. For der
er det heller slik, at de stadig sier opp
sine ansatte.

Amund Garfors
Narvik, 3.4.15

NORGE ER VÅRT - Nr. 1 - 2015 17

Norge som sosialkontor for alle innvandrere?

Jeg har ikke mottatt noe svar på mitt brev datert 17. desember
2014. I mellomtiden har jeg mottatt faktura på mitt abonne-
ment. Mitt kvartalsabonnement har dere nå økt med kr. 60,-.
Og jeg som igjen har fått Glåmdalen og ikke Aftenposten
levert i min postkasse. Hva vil dere gjøre med søndagsavisen?
Hvorfor er ikke den utgaven et normalt servicetilbud til oss
som ikke har internett, men betaler for «Aftenposten
Komplett»? Synes dere jeg nå skal si opp mitt abonnement
eller skal jeg være lojal mot en avis som dessverre ikke etter-
lever de viktigste mål til sin profesjon eller enkel levering?

Vi er mange som har reagert meget sterkt på Aftenpostens tra-
giske ord 10. januar 2015: «Mot. Vi må våge å si det, alle sam-
men: Jeg er Charlie.» Dette var et bedrøvelig bilde på en feig-
het som plutselig ser fordel i å sole seg i glansen av andres mot
og storhet – og død. Meget usmakelig. Aftenposten har i
mange år bidratt til en effektiv kvelning av ytringsfriheten hos
alle som har advart mot de siste tiårs naive, ulovlige og kata-
strofale innvandring.
VG 13. januar 2015: «Hvem truer? Terrordramaet i Paris var
et angrep på ytringsfriheten, men hvem er det som truer
ytringsfriheten lokalt? Debattredaktører fortjener et skarpt
søkelys. Noen sorterer tydeligvis leserbrev basert på sine egne
fordommer.»

Geir Lundestad, historieprofessor, 17. januar 2015: «Media
prøver gjerne å fortelle oss at deres nyheter reflekterer virke-
ligheten. Det er all grunn til å ta denne påstanden med svært
mange klyper salt.»

Aftenpostens undertrykkelse av virkelighetens innvandrerfal-
litt beviser hans ord. Avisens journalistiske «ansvar» har vært
å skjule innvandringens virkelige sider. All viktig informasjon
fra meget kloke, meget ansvarsfulle og modige personer –
med fremragende livserfaring fra både krigstid og fred – har i
mange år blitt avvist. Deres innlegg, deres kamp for en bedre
verden har blitt møtt med de feigeste fjolleord:
«Innvandringskritiske», «rasistiske» eller «plassmangel».
Hvem har misbrukt ytringsfriheten for å kvele sannhetens og
motets ytringsfrihet? Sjefredaktør Charb visste det: «Jeg vil
heller dø stående enn å leve på mine knær.»

Fridtjof Nansens ord burde henge i ildskrift over deres hoder i
dag og i all fremtid: «Det å bringe sammen så mange raser,
kulturer, religioner og språk på en liten flekk, vil bli et arne-
sted for ufred og hat i fremtiden.» Nå er vi der! Hvem har
ansvaret? Alle de som har stått på sine knær! I sin feighet mis-
brukt våre menneskerettigheter! Filosofen Karl Popper sa:
“We should therefore claim, in the name of tolerance, the right
not to tolerate the intolerant.”

Det kreves mot til å se sin egen feighet. Det kreves mot til å
snu. Det kreves mot til å innse at det er ikke medienes opp-
gave å stoppe alle frihetselskende, historiekyndige, gode bor-
gere som fortsatt våger å «Charlie on».

Else Gran
Skarnes, 18.1.15

Åpent brev:
Til administrerende direktør Sondre Gravir og
sjefredaktør Espen Egil Hansen, Aftenposten AS
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Prestenes dom
Fordøm ingen… (Jesus).

Prester er hedrede mennesker.
Jeg tror på min Gud, som de.
Jeg vet ingen dyrere frihet
enn Kristus som gjør meg fri.

Vi tok opp det følsomme spørsmål
om innvandring gagner vår sak.
Vi har ingen annen dekning
enn noe vi føler står bak.

Kan hende var prestene gamle,
kan hende mistenksomme menn. 
De kjente jo Hitlers velde
og vil ikke ha det igjen.

De trodde at vi var rasister,
og sa at ”Rasisme er ondt,”
men de kastet vrak på vår godhet
for det vi i arv har lånt:

Et fedreland har Gud gitt oss
med plikten til omsorg for dét.
Så derfor ga vi oss ikke.
Vi ville ha varig fred.

Det kaos som siden er oppstått
forfeilet; så velment; fortjent;
for dette toer jeg hender
bramfritt, i hjertet så rent.

De har ikke tenkt de tanker
som våre tider har krevd.
De levde på eldre grunnlag
enn oss som i nuet har levd.

Tider kan komme og vandre.
Det har de alltid gjort.
Men dø vår død for andre,
det skal ikke lett skje for fort.

Kjærlighets lys og godhet
kommer alene fra Gud.
Samvittighets sak er hver enkelt
i tro og i bønn for hans bud.

Ingen kan gå inn i dette
med flengende, kollektiv dom
uten å gjøre en urett;
for Herren alene er from.

De synder vi alle bærer
for mennesker og derved for Gud
skal ingen prest komme vekk fra,
støter han brødre ut.

De kalte oss spekulanter;
forførende, tvilsomme menn.
Men jeg var en sannhetssøker, 
og sannhet kan finnes igjen.

Dette var fortidens prester
med eldre enn vår horisont.
Og raser det gamle sammen,
så husk på den arv vi har lånt:

Et fedreland har Gud gitt oss
med plikten til omsorg for dét.
Så fortsatt må vi få tenke,
for vi vil ha varig fred.

At Jesus døde for alle,
det sier jeg ikke imot;
helst kanskje for dem som led vondt ved 
at verden ble skilt fra sin rot.

Der kommer en sannere verden
med større rettferd enn vår.
Først der kan det felles dommer
om oss og hvor utsatt vi står.

Trond N. Andresen
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Disse ord fra pave Francis gjenkjenner vi alle. Verdens-
historien er full av tragedier som middelmådige menn med
makt har bidratt med. I sin bedrøvelige middelmådighet
mangler de totalt evnen til å respektere fakta, sannheten og
andre menneskers vett. Dette er mer enn farlig. Men det blir
uhyggelig mer farlig når middelmådige menn tillater seg å
misbruke Guds navn i sin ukristelige jakt på jordisk makt for
sitt lille jeg.

Dette viser KrF i sitt politiske misbruk av noe de kaller «asyl-
barn». Et såkalt kristelig parti engasjerer seg for at kriminelle
foreldre skal kunne misbruke sine barn som skjold mot lovlig
utvisning fra Norge. Eller er «asylbarn» født med KrF som
foreldre?
VG 6.2.15: «KrF føler seg lurt av regjeringen i saken mot
asylbarna, men håper på en politisk gevinst: De vil åpne for
å hente flere av de utsendte asylbarna tilbake til Norge.» Har
du hørt på maken til naivitet, middelmådig maktsyke og for-
akt for norsk lov?

Direktør Aursnes i Utlendingsnemnda, Aftenposten 17.1.13:
«Utvisninger: De fleste har fått endelig avslag for flere år
siden, inklusive en del foreldre som hadde endelig avslag
allerede før barna ble født.»
Justisminister Grete Faremo, Aftenposten 16.3.12: «Barn på
flukt: Uaktuelt med amnesti. Årlig kommer mer enn 10000
mennesker fra over100 land til Norge for å søke asyl.
Rettferdighet: Vi må ha noen kriterier som sikrer en rettfer-
dig og saklig vurdering av hver søknad. Vi kan ikke styre
norsk asylpolitikk utfra enkeltsaker som omtales i mediene.
De som får avslag er forpliktet til å reise hjem frivillig innen
en gitt frist. Gjør de det, får de med seg økonomisk støtte og
gratis hjemreise. Uttrykket «lengeværende barn» eksisterer
som begrep, fordi foreldrene har fått anledning til å prøve

sine saker mange ganger.» Og det eksisterer som begrep fordi
lille KrF tror de kan vinne glans ved å gå mot norske lover,
mot det norske folkets vilje og å lage konflikter for å fjerne en
dyktig statsråd.

FNs internasjonale konvensjon om menneskerettigheter, del 1,
artikkel 1, punkt 1 sier: «Alle folk har selvbestemmelsesrett.
I kraft av denne rett bestemmer de fritt sin politiske stilling og
fremmer fritt sin egen økonomiske, sosiale og kulturelle utvik-
ling.» Hvorfor tåler ikke KrF disse ord? Hvorfor liker KrF at
våre gamle lider? Intet KrF-forsvar av deres menneskerettig-
heter, deres «botid», deres innsats i Norges tjeneste! NRK
23.11.12: «Kragerø: Eldre ligger i egen avføring og får dusje
hver tredje uke. Det er uverdige forhold i eldreomsorgen.
I verste fall kan liv gå tapt, sier de ansatte.» NRK 31.12:
«Kommuner frykter helsekaos: Eldre på firemannsrom, kutt
i hjemmehjelp, mindre til barn og ungdom.» NRK 8.9.11:
«Trondheim anmeldt for 26100 lovbrudd i eldreomsorgen.»

KrF har ingen støtte i Folket. KrF er et «sperregrense-parti»
og har ingen «avtale» med det norske folk om at KrF kan
drepe våre menneskerettigheter, våre lover og oss.
Justisminister Anundsen gjør en fantastisk innsats. Han
respekter norsk lov, oss og våre menneskerettigheter. KrF og
Venstre burde takke ham – som vanlige folk gjør – når han
våger å få ut av Norge kyniske foreldre og avslutte et grotesk
barnemisbruk. Men KrF og Venstre beviser pave Francis´ ord:
Middelmådigheten er grenseløs. KrF og Venstre sin maktsyke
påfører Norge kostbare konflikter. Betal det selv, KrF!

Else Gran
Skarnes, 15.2.15
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Åpent brev:
Til Stortingsrepresentant Knut Arild Hareide
I boken «On Heaven and Earth» gir pave Francis et klart bilde av de personer som er farligst for folk og
samfunn: «A very intelligent Jesuit told this joke: There was a person who came running asking for
help. Who was persuing him? Was it an assassin? A thief? No…a mediocre person with power. When
a mediocre person thinks too highly of himself and gets just a little power, I am sorry for those that
are under him. Authority comes from above; now how it is used is another thing.”

Meiningsmåling på Firda.no
Frå «Dagens spørsmål» 21. januar 2015 på Firda.no (resultatet gjengitt i papirutgåva 22. januar):

Vil du ha fleire flyktningar i din kommune?
Ja 20 %

Nei 80 %
Antall røyster: 1286.
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Under kampen for ytringsfriheten hvor VGs journalister
kjempet tappert, med sine største ord, og erklærte seg,
alle for én, for Charlie, sendte jeg nedenstående innlegg
til «Sidet», som jeg selv mener er en både saklig og rele-
vant ytring, hverken provoserende eller fornærmende.
Jeg utelot for alle tilfellers skyld «Det kommunistiske»
foran Arbeiderpartiet. Men ble refusert med et skulder-
trekk, «Har ikke plass».

Under EM i håndball for kvinner før jul hadde VG-sporten
et overraskende oppslag med kritikk av Idretts-Norge fordi
«Norge ikke har lykkes med integreringen», da jentene på
landslaget er hvite alle sammen. Politisk svada som Thorir
og hans dyktige folk slett ikke fortjener. Nå er det jo slik at
det norske folk er et hvitt folk, en hvit nasjon. Vi er et stam-
mefolk, tilhørende de hvite nordiske folkestammer i Vest-
Europa, Skandinavia og Britiske øyer. I lag med våre ætling-
er som bygget USA, Canada, Sør-Afrika, Australia og New
Zealand er vi en nasjon, en nasjon av nasjoner. Vi er hvite,
langskaller, blonde, blå øyne, rett nese og smale lepper. Vi
har felles språk med nasjonale dialekter. Og vi er kristne.
Still opp en rekke mennesker fra disse nasjoner. Du er ikke i
stand til å peke ut fra hvilken de kommer. Fordi vi er av
samme rase. Ett folk av samme blod. Den germanske fami-
lie. Jakob Isaksson er vår stamfar.

Det er naturligvis en selvfølge at et hvitt folk representeres
av hvite idrettsutøvere, kvinner som menn, ikke sant? Et inn-
lysende faktum for oss vanlige nordmenn i hvert fall. Så kan
man undre seg over hva VG vil med kritikken mot vårt
vakre, hvite kvinnelandslag i håndball. Burde vi ta selvkri-
tikk for at «vi har feilet?» I å gjenspeile det multikulturelle
samfunn internasjonalistene i Arbeiderpartiet har prakket på
oss? VGs raljering endrer så visst ikke disse fakta.

Fra Bibelen vet vi at Gud forbyr oss på det strengeste å blan-
de oss med andre raser. Vi må derfor snart ta oss selv som
folk på alvor, før det er for sent. Gud satte grenser mellom
folkene. Satans røde ideologi river dem ned, «alle skal
med». Så kan man spørre: mener VG det er rasisme å søke
samkvem med sitt eget framfor det fremmede? Eller fore-
trekke fellesskap i kultur, utseende, tro og mentalitet framfor
det annerledes? Hva så med ski-jentene våre? Bør vi ta selv-
kritikk der også? De er jo alle hvite? Er det rasisme å være
hvit?

Stig Bergmann
Boktrykker
Ørsta 19.1.15

Rasisme i Idretts-Norge?

Marineblokade og befolknings-
stopp NÅ!
Natt til søndag 19. april kan så mange som 700
mennesker ha druknet utenfor Libya, i sammen-
heng med disse hasardiøse båtreisene fra Nord-
Afrika til Europa. Dermed kan så mange som
1600 mennesker totalt ha druknet i Middelhavet i
år, ifølge de som driver på med denne såkalte
flyktninghjelpen. Dette er selvfølgelig tragisk for
menneskene det gjelder og for deres etterlatte,
men det er ikke en europeisk oppgave å hjelpe
disse menneskene til Europa. Europa må derimot
umiddelbart sette inn en marine-blokade sånn at
disse hasardiøse båtreisene ikke blir gjennomført.

Samtidig må Europa og resten av det internasjo-
nale samfunn ta tak i årsakene til at alle disse

menneskene prøver å komme til Europa. Krig og
fattigdom, er en gjennomgangsmelodi når mennes-
ker som skal mele sin egen kake, i den såkalte
godhetsindustrien, skal forklare årsaken, men disse
kriger og denne fattigdom skriver seg selvfølgelig
fra det faktum at det er altfor mange mennesker på
kloden.

Skal vi løse verdens problemer, inkludert flykt-
ningestrømmen, så må vi alle ta tak i overbefolk-
ningen. Verden blir ikke bedre av at 1 million
mennesker flyttes fra ett overbefolket område til et
annet overbefolket område. Nei, verden blir bedre
av at vi ikke tillater denne millionen å bli født.

Alf Tore Aronsen
Redaktør nettavisen Republikken,
http://repnor.com/hjem/
Tromsø, 19.4.15
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Stå på Anundsen!
7. februar 2015: Hvorfor skal justisminister Anders Anundsen (Frp) få så mye pepper? Han har gjort
mye bra i den korte stunden han har sittet som justisminister. Han tør å ta tak i det andre før han har
skjøvet foran seg og gjør som det meste av det norske folk er enig i. Jeg synes det er rart det ikke blir
opprettet høring mot de angiverne han har under seg som lekker informasjon til pressen. Stå på Anders
Anundsen – du har nok god støtte for at du tør å rote i et vepsebol som har vokst de siste 8 år. Ikke bry
deg om inkompetente politikere i KrF, Venstre og SV.

Sakset fra Oddbjørn Jonstads nettside Fripenn.no

Honnør og ære til Advald JohansenHonnør og ære til Advald Johansen
I mange av landets kommuner er det blitt et stort problem at
flyktninger og asylsøkere nærmest har overtatt bibliotekene.
Ja der de okkuperer alle PC-ene i timevis og nordmenn over-
hodet ikke slipper til. Samtidig så oppfører de seg som om
dette er deres egen eiendom og sitt eget oppholdssted, og vi
som betaler skatt for å drifte bibliotekene bør helst holde oss
borte. PC-ene brukes gratis til bl.a. å prate på skype med folk
i deres egne hjemland.

Tromsø bibliotek er heller ikke et unntak. Men heldigvis ble
dette påpekt av partidelegat Advald Johansen under Frps års-
møte i byen, noe som førte til at Johansen fikk kraftig refs av
Stortingsrepresentant Øyvind Korsberg.

Her er det tydelig at grasrota i Frp ikke har fått med seg at de
som sitter øverst i partihierarkiet, slik som denne Øyvind
Korsberg, ikke er annet enn ultra liberalister og som overho-
det IKKE deler vanlige folks bekymringer rundt innvandring-
ens problemer og konsekvenser!

Denne høylytte skrikingen og skrålingen rundt på offentlige
steder – som et bibliotek jo er – og hvor det skal være ro og
orden, det er et resultat av manglende forståelse og respekt for

nordmenns kultur, væremåte og etikette. Og det var helt legi-
timt av delegaten Johansen å ta opp dette problemet. 

Derfor er det tragisk og skuffende at han ble møtt med nedla-
tenhet og arroganse fra en som sjøl har klatret til topps i par-
tiet – og surfet seg inn på Stortinget – takket være partiets inn-
vandringsmotstandere.  Dette føyer seg bare inn i den stadig
voksende rekken av svik og svakheter fra Frp sine topper, når
det gjelder konsekvensene av masseinnvandringen til Norge.
Skam dere!

Amund Garfors
Narvik, 14.2.15 
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Meiningsmåling på Firda.no
Frå «Dagens spørsmål» 26. januar 2015 på Firda.no (resultatet gjengitt i papirutgåva 27. januar):

Handsamar vi flyktningar godt nok?
Ja 64 %

Nei 36 %
Antall røyster: 972.
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Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder bistand til såkalte utviklingsland. I 2014 ga Norge 31,7 milliarder norske kroner
til fattige land, noe som utgjør nesten 1 prosent av BNI (bruttonasjonalinntekt). Norge er dermed det åttende største giverland
i absolutte tall, etter stormaktene USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Japan. I tillegg er Norge, sammen med Sverige,
Luxemburg, Danmark og Storbritannia de eneste land som når opp til FNs mål om et bistandsvolum på 0,7 BNI. Nye tall
viser også at Norge ligger på tredje plass i bistand i forhold til folketallet.

De ti største mottakerland av norsk u-hjelp:
Afghanistan - 758 mill.; Palestina - 741 mill.; Brasil - 706 mill.; Sør-Sudan - 607 mill.; Laos - 586 mill.; Guyana - 582 mill.;
Malawi - 532 mill.; Tanzania - 482 mill.; Filippinene - 419 mill.; Somalia - 399 mill.

Globaliseringsprofessor Indra de Soysa ved NTNU sier at norske bistandsmidler ikke fremmer fred og menneskerettigheter,
da pengene høyst sannsynlig går til kjøp av våpen. Den internasjonalt anerkjente bistandsforskeren Paul Collier antyder at
minst 40 prosent av afrikanske militærutgifter finansieres av bistandspenger. Norsk bistand er ikke et unntak fra denne virke-
ligheten, hevder de Soysa.

Siden 2004 er det totale bistandsbudsjettet doblet fra 15 milliarder kroner til 30 milliarder kroner i 2013. Til sammenligning
får politi og påtalemyndighetene kun 12 milliarder kroner, noe som har ført til kaostilstander i de ulike politidistriktene.

I år forventer regjeringen å øke bistandsbudsjettet til 32,5 milliarder norske kroner.

Kilde: Frieord.no – http://goo.gl/07gblV 
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U-hjelp: Norge i verdenstoppen

Ytringsfrihet, ettersom ...
Man kan virkelig undre seg over jødenes bevisste sjikanering
av muslimenes tro. Er det en kampanje? Både i Paris og for en
tid siden i Danmark? En kampanje som fører til strid mellom
oss kristne og muslimene? Det er jo det som skjer, ikke sant?
Men gir sympati og medfølelse med jødene som terroriseres
av muslimene. Bare «fordi de er jøder» og driver med litt sati-
re og humoristisk karikatur. Dessuten slår Charlie Hebdo like
mye til alle kanter, sier man, like mye til jødene selv som til
kristne og muslimer. Så da så.

Da den jødiskeide avisen Jyllands-Posten trykket karikaturene
av profeten ble det jo et helsikes styr, og dansk politi og retts-
vesen fikk konsekvensene rett i fanget. Folk ble forbannet på
de fanatiske muslimene, og berømmet Jyllands-Posten for sin
uredde handling! Dermed ville en norsk redaktør også være
med på leken. En PR-kåt kristenkjekkas, hr. Vebjørn Selbekk,
i kamp mot ekstremisme, for ytringsfriheten, ville han stå,
fremst i rampelyset. Kjekkasen tilkjennega at han også har
gjort narr av Jesus, så kom ikke her. Og fordi han med kris-
tenfolkets bastante uforstand tror at jødene er Guds utvalgte
folk, tror han at alt jødene gjør er Guds vilje. Og da er det jo
bare å hive seg på. Så trykket han tegningene av profeten på
norsk, denne modige mann. Men da muslimene reagerte krøp
han til korset, en ynkelig figur.

Da minnes jeg en tildragelse for en del år tilbake. En gang jeg
ønsket å få satt inn en annonse i Dagen Magazinet der hr.

Selbekk var redaktør. Jeg har i mange år gitt ut bøker som har
vært borte fra markedet, bl.a. om Norrønafolket og vårt israe-
littiske opphav, om Pavekirken, Sions Vises protokoller og
Det kommunistiske manifest, som bør leses parallelt, Den 13.
Stamme, og spesielt Norges Grundlov som jeg ønsket å rekla-
mere for. Men det var ikke så enkelt å få annonseplass. Uten
at noen grunn ble gitt for det. Jeg ble irritert over denne unn-
fallenhet og ringte derfor til redaktør Sæle i Norge i Dag for å
avertere der i stedet. Men jeg kunne ikke få snakke med Sæle,
han var ikke inne, på mange dager. Det var jo trist ikke å få
satt inn annonsen som jeg ønsket. Men noen dager senere
ringte imidlertid en smørblid redaktør Selbekk, som hadde
hatt det så fryktelig travelt i det siste.  Da jeg tok opp det med
annonsen igjen kunne han også tilby meg å lage litt omtale
over mine bøker og forlag som han fant veldig interessant. Ja,
jeg trodde han ville kjøpe flere av bøkene selv og jeg svarte
villig på noen spørsmål omkring dette. Det var riktig en hyg-
gelig prat, og jeg tenkte da at jeg må nok lage en litt større
annonse enn den planlagte, med all denne velvilje. Stor var
min overraskelse da en venn ringte og fortalte at jeg var
uthengt som jødehater og antisemitt i denne kristne avisen av
redaktøren selv.

Stig Bergmann
Boktrykker
Ørsta, 3.5.15
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En aktivist i FMI og en kamerat ble fredag 27. februar fysisk
angrepet av norskfiendtlige mens de delte ut flygeblad og kle-
bet opp klistremerker.

Aktivistene var på tur mellom Hønefoss og Sandvika da de
ble angrepet av en gjeng på 5-6 ungdommer. Aktivistene for-
teller at det var snakk om 3-4 utlendinger og to nordmenn.  De
var i ferd med å klebe opp klistremerket «NEI til flerkultur!»
på en stolpe ved en bussholdeplass da de ble overfalt. Terje
Furulund (FMI-medlem), fikk kutt i hodet og brudd i et par
ribbein. Kameraten til Terje fikk et par blåveiser.

Aktivistene har for øvrig vært ute en uværsnatt tidligere, og
fikk slått kraftig tilbake. Pøbelen stakk med halen mellom
beina da en bil stoppet opp for å bistå aktivistene. Etter angre-
pet reiste aktivistene inn til Oslo og delte ut flygeblad til for-
bipasserende.

Hvilken gruppering angriperne tilhører har vi ikke lykkes
med å få tak i, men basert på tidligere erfaringer er avskum fra
lignende miljøer ofte tilknyttet statsfinansierte pøbel-organi-
sasjoner.

Terje sier til nettredaksjonen at hendelsen ikke har skremt
ham. Han vil tvert imot intensivere arbeidet i tiden som kom-
mer.
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Aktivister angrepet

IS ønsker å spre kaos ved å sende en halv million innvan-
drere inn i Europa.

Terrorist-gruppen Islamsk Stat (IS) i Irak og Syria truer med
å sende 500000 innvandrere til Europa, som et «psykologisk
våpen» mot Vesten, for å spre kaos og ødeleggelser dersom
IS blir angrepet, skriver italiensk presse etter at landets myn-
digheter hadde fanget opp denne informasjonen via telenet-
tet.

Spredningen av militant Islam var forutsett av den avdøde
libyske lederen Muammar Kadhafi, som advarte mot at
Middelhavsområdet ville kunne bli «en sjø av kaos».

Innenriksministeren i Italia, Angelino Alfan, sier at situa-
sjonen i Libya har høyeste prioritet og hevder at det interna-
sjonale samfunnet «ikke har et minutt å miste».

Over 170000 innvandrere ankom med båt til Italia i 2014.

Kilde: Speisa.com – http://goo.gl/pCV2C9

IS ønsker å
spre kaos

Fremskrittspartiet takker innvandrere
for vekst i næringslivet
23. februar 2015: Ordfører Terje Søviknes (Frp) i Os i Hordaland takker innvandrere for vekst i næringslivet.
Nå er hver tiende innbygger i Norge utenlandsk statsborger. Arbeidsinnvandrere holder folketallet og produktiviteten oppe,
sier ordføreren. De er også viktige for å holde verdiskapingen oppe, sier Os-ordfører Terje Søviknes (Frp) om arbeidsinnvan-
drerne som har kommet til kommunen hans de siste årene. Tall fra SSB viser at hver tiende innbygger i Norge (9,9 prosent)
var utenlandsk statsborger ved årsskiftet. Polakker utgjør den klart største gruppen, etterfulgt av svensker og litauere. Også i Os
er hver tiende innbygger utlending. Ordføreren sier arbeidskraften har vært helt avgjørende for flere bedrifter.

Er ikke Frp lenger i mot innvandring? Sakset fra Oddbjørn Jonstads nettside Fripenn.no

Kommentar fra FMI: Mange husker nok SV-leder Kristin Halvorsen som i 2005 reiste til Pakistan og talte til forsamlinger
av pakistanske menn: «Takk for alt blod, svette og tårer dere har brukt for å bygge opp Norge.» Samtidig som hun oppfordret
de til å stemme ved stortingsvalget samme høst.

Kjøp FMIs pins
Pins i de norske fargene med utgangspunkt i FMIs logo, men med annen farge-
kombinasjon, 20 mm i diameter. Passer utmerket til å feste på jakkeslaget både i
festlige anledninger, som til hverdags.

Pris: kroner 60,- inkl. porto (45,- + porto 15,-). Du kan bestille inntil tre pins og
betale samme porto som for én. Gi/selg videre til venner og bekjente.

Bestilles fra FMI. Se forøvrig FMIs nettside, For Salg.
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Nord-Fron kommune sier nei til mot-
tak av flere flyktninger, og Alta kom-
mune ønsker ikke asylmottak.

Sier nei til flere flyktninger i Nord-Fron
Etter anmodning fra integrerings- og mangfoldsdi-
rektoratet (IMDi) i fjor vår har Nord-Fron kommu-
ne takket nei til å motta enda flere flyktninger.

Kommunen holder seg altså på det nåværende
nivået, 15 flyktninger per år ut 2017. Selv om det jo
er 15 for mange kan vel likevel FMI få lov til å smi-
gre seg med at aktiviteten som vi gjennomførte i
Nord-Fron og noen av nabokommunene i fjor som-
mer og høst, kan ha hatt en liten påvirkningseffekt i
så måte. Dette er jo noe som kommunen aldri vil

innrømme, men vi fikk vist politikerne i Nord-Fron
at det ikke er noen «tur i parken» lenger å drive på
som de gjør.

Sier nei til asylmottak i Alta
Alta kommunestyret sa i oktober i fjor nei til asyl-
mottak i det tidligere Nordlys Hotell i Bossekop.
Også i Alta har FMI bedrevet stor aktivitet med dis-
tribusjon av flygeblad og informasjonsskriv til
kommunestyrepolitikerne. Informasjonsskrivet som
ble sendt politikerne i fjor var i tillegg til å være en
oppfordring til å si nei til asylmottak, også en opp-
fordring til å nekte de muhammedanske innvandrer-
ne i kommunen å bygge moské.

Landsstyret gir honnør til de lokale aktivistene for
godt utført arbeid.
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FMIs arbeid bærer frukter

Innvandrerbarn
snart i flertall ved
skolene i Oslo
Innvandrerbarn er i flertall ved en tredel av
grunnskolene i Oslo.
På sju grunnskoler er andelen etnisk norske
barn på under ti prosent.

Nesten 24 000 elever av de litt over 59 000 elevene i grunn-
skolene i Oslo har såkalt minoritetsspråklig bakgrunn.
Dvs. de prater et annet språk enn norsk og samisk.
Andelen fremmedelever var høyest i skoleåret 2012/2013
med 40,7 prosent, mens i skoleåret 2007/2008 var andelen
40 prosent. Nå ligger prosentfordelingen på 40,2.

Sju grunnskoler i Oslo kommune har over 90 prosent frem-
medelever. F.eks. Gran og Mortensrud har under fem prosent
etnisk norske. I tillegg har ni skoler mellom 80 og 90 pro-
sent fremmedelever, ti skoler mellom 70 og 80 prosent,
elleve skoler mellom 60 og 70 prosent fremmedelever.

I 1992 hadde St. Svithuns skole 22 % fremmedelever.
Dette i følge heftet til prost Olaf B. Dal: «Islam og det nor-
ske samfunn». Hvor mange skoler utenom St. Svithuns som
event. hadde høy andel fremmedelever på den tiden, er vi
usikre på. Send gjerne tips til redaksjonen.

Kilde: TV2.no – http://goo.gl/BhXptJ

Reiser tilbake til Syria
24. mai 2015: NRK har i mai 2015 vært i Sverige.
Svensklærer Sait Yildiz i Södertälje kjenner det syriske miljø-
et godt. Han sier at boligproblemene har ført til at noen fami-
lier reiser til bake til Syria. Når såkalte flyktninger reiser tilba-
ke til landet de flyktet fra – må det vel kunne gå opp et lys også
for norske politikere – eller?

Sakset fra Oddbjørn Jonstads nettside Fripenn.no

Japan mottok elleve (11)
flyktninger i 2014
30. mars 2015: I 2014 tok Japan imot cirka 85 prosent flere
flyktninger i forhold til året før i 2013. Det lyder jo voldsomt,
men det dekker over, at Japan i 2013 anerkjente 6 (seks!)
asylsøkere som flyktninger, mens tallet i 2014 var steget til
nesten det dobbelte, nemlig 11 (elleve!). Japans befolkning
ligger på omtrent 127 millioner, så tilskuddet av flyktninger
for år 2014 utgjør 0,00000866141732 prosent i forhold til de
som var der i forveien.

Jeg vil nesten tro, at Japan også om hundrede år kan kalle seg
for Japan med en japansk kultur bestående overveiende av
etniske japanere.

Sakset fra Oddbjørn Jonstads nettside Fripenn.no
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