stopp Frp-rasismen
Å gi FrP skylda for nazismen er som å gi
innvandrere skylda for kriminaliteten...
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Allikevel er det et faktum at det opp igjennom årene har
eksistert bånd mellom Fremskrittspartiet og nazistiske
miljøer:
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- 3. september 1995 har Øystein Hedstrøm møte
med DNF, Hvit Valgallianse, Fedrelandspartiet og
Folkebevegelsen Mot Innvandring på Godlia Kino i Oslo
(et beryktet nazimøte).
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- Knut Gjerde, tredjekandidat på FrPs stortingsvalgliste i
Buskerud var tidligere fylkesfører
for Erik Blüchers nazigruppe «Nasjonalt Folkeparti».
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- På midten av 90-tallet ble Oslo FpU (Fremskrittspartiets Ungdom)
infiltrert av nazister fra gruppa «Viking». FpUs daværende leder Klaus
Onni Jakobsen meldte seg til slutt ut, i protest mot at resten av ledelsen i
ungdomspartiet ikke ville ekskludere nazistene.
- Jeg tror ikke at Frp kan bli et nazistisk parti, men jeg tror Frp kan nærme seg
franskmannen Le Pens ekstreme Nasjonal Front, uttalte Onni Jakobsen den gang.
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Året etter gratulerte Jean-Marie Le Pen FrP med et godt valgresultat: - Frp
dekker de samme behovene som førte til dannelsen av Nasjonal Front i
Frankrike... Utfra hva jeg har lest, er mitt inntrykk at Fremskrittspartiet ligger
nært vårt eget parti.
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Det finnes mange andre eksempler på bånd mellom ekstreme rasister og FrP.
Partiet er like lite tilhengere av nazisme som innvandrere er av kriminalitet, men
det er en grunn til at ekstreme rasister og nazister trekkes til partiet: De er Norges
største leverandør av fordommer og rasisme.
Og det har de selv valgt.
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