Contra är oberoende

Contra är partipolitiskt och religiöst oberoende. Det betyder att vi
inte har några kopplingar till något politiskt parti eller något religiöst samfund. Contra är farligt välinformerad. Farligt hederlig för
den politiska fienden, som aldrig tvekar att sprida desinformation.
Contra är en stiftelse som helt lever på vad läsare och andra intressenter är beredda att ställa upp med. Styrelsen finns presenterad på http://www.contra.nu/styrelsen.html
Kontaktuppgifter för Stiftelsen Contra
Postadress: Box 8052, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-720 01 45
E-post: redax@contra.nu, bestallning@contra.nu
Hemsida: www.contra.nu
Nätbutik: http://contra.tictail.com
Facebook: www.facebook.com/pages/
Contra/128635870583878

Brevporto

Till
Contra
Box 8052
104 20 Stockholm

Granskar
det politiskt
korrekta

Tidskriften Contra

Stiftelsen Contra

utkommer sex gånger per år. Den ger
Dig nyheter och synpunkter som knappast alls kommer fram i andra media.
Contra står på en stabil liberal och
konservativ grund. Mot socialism och
kollektivism. Rasism ser vi som en speciell form av kollektivism. Orädd analys
baserad på fakta, åsikter baserade på
analys!
Läs mer på
www.contra.nu/tidningen.html
Årsprenumeration 175 kronor

bildades i Stockholm 1974. Sedan 1975 utkommer tidskriften
Contra regelbundet. Contra är en borgerlig tidskrift som granskar
det politiskt korrekta. Contras viktigaste uppgift är att sprida information som annars knappast alls behandlas i vanliga svenska
media. Vi ger inte hela bilden, men vi ger de delar av bilden som
Du helt missar om Du nöjer Dig med de stora TV-kanalerna eller de
stora svenska dagstidningarna.
Contra har en politisk plattform som Du hittar på
www.contra.nu/plattform.html

Contra Förlag

har genom åren gett ut mer än 50 böcker.
Från småskrifter till tegelstenar på upp till
450 sidor.
Contras nätbutik:
http://contra.tictail.com
Se vidare
www.contra.nu/boklista.html
Till exempel: Magnus Ivarsson: Vänsterns konunga
döme. Världens egendomligaste folk? En kritisk
exposé över den politiska och ekonomiska utvecklingen i vårt land under de senaste fyrtio åren.
Boken har utgetts av Contra Förlag och kan beställas från Contra, Contras nätbutik eller sedvanliga
nätbokhandlare.

Veckans Contra

är Contras elektroniska nyhetsbrev som utges varje
onsdag. Beställ Din prenumeration gratis genom att
skicka ett mejl till prenumerera@contra.nu (avbeställning
görs på avboka@contra.nu)

Contras hemsida

Contras hemsida hittar Du på
www.contra.nu

Contra på Facebook

Contra finns på Facebook. Där hittar Du framförallt aktuella länkar
till sådant som intresserar Contras läsare.
www.facebook.com/pages/Contra/128635870583878
Klipp och skicka till Contra, Box 8052, 104 20 eller skicka per e-post:
bestallning@contra.nu
Sänd mig gratis ett provnummer av Contra och Contras katalog
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