
V poradí už desiate číslo magazínu Blood and Honour si konečne našlo cestu do vašich 
netrpezlivých rúk, máme tú česť rozprávať sa s Ianom Stuartom, so spevákom najdlhšie 
fungujúcej White Pride kapely Skrewdriver. Ian je tiež zakladateľom B&H , pokračuje v 
šírení odkazu Bielej hrdosti a patriotizmu medzi bielymi hudobnými fanúšikmi na celom 
svete.  
 
 
1. B & H: Ian, bojuješ na našom fronte už takmer 12 rokov, zaznamenal si za ten čas nejaké 
zlepšenie podmienok pre Rasový Nacionalizmus?  
 
Ian S: Myslím si ,že v istých krajinách došlo k zásadnému zlepšeniu. Pozrite sa na 
Francúzsko, Nemecko a tiež na začiatok pádu Komunizmu v krajinách Východnej Európy. 
Skoro v celej Európe to vyzerá tak akoby vlády jednotlivých krajín konali v záujmoch anti-
Marxistických hnutí. Jedine dva národy za ostatnými zaostávajú , sú to U.S.A. a Veľká 
Británia. Dôvodom je úplná kontrola Sionistov nad médiami. Taktiež aj právny systém tejto 
krajiny je viac menej ovládaný Sionistami. Obrovské percento ľudí je každodenne kŕmené 
klamstvami a polopravdami ,ktoré sú pre Sionistov práve najvýhodnejšie.  
 
2. B & H: Podporuješ v tejto chvíli nejakú politickú stranu?  
 
Ian S: Momentálne sa snažíme o to aby sme prácu čo najviac ľudí z rôznych politických strán 
skĺbili dokopy. Na verejných podujatiach oslovujeme ľudí z NF, BNP, The Klan, League of 
St.George. Takýto spôsob spolupráce zatiaľ predpovedá sľubnú budúcnosť.  
 
3. B & H: Teraz ,keď si vydal svoj druhý sólový album LP "Slay the Beast", budeš 
pokračovať so Skrewdriverom?  
 
Ian S: Samozrejme. Nikdy sme nemali plány to vzdať so Skrewdriverom. V poslednom čase 
som napísal strašne veľa materiálu a myslím si, že toto je cesta ako dostať piesne na Vinyl, je 
to lepšie ako by sa na ne malo zabudnúť. V súčasnosti už mám pripravené materiály pre 
ďalšie LP Skrewdriveru, ktoré by malo vyjsť v priebehu leta. Myslím ,že sa bude volať "The 
Strong Survive". Povedal by som ,že bolo spravené rýchlejšie ako "Warlord" LP.  
 
4. B & H: Bol si niekedy nahnevaný ,keď ťa Ľavicoví alebo Štátni agenti ako napr. 
Searchlight alebo Harrington očierňovali vo svojich publikáciách? 
 
Ian S: Myslím ,že nie. Harrington to má spočítané, teraz vyjde na povrch s kým vlastne 
spolupracoval. Searchlight natoľko prekračuje hranice fikcie, že to už vyzerá skôr ako práca 
ich vlastnej fantázie než politický žurnál. Napríklad, nedávno ma Searchlight obvinil z 
obchodovania so zbraňami a drogami, z organizátorstva feťáckych večierkov, z detskej 
pornografie a na záver aby som nezabudol pridali ešte ,že som sa podieľal na vražde Pattricka 
Harringtona. A to všetko iba v jednom čísle ! Je to naozaj smiešne, ako majú Židia ako Gerry 
Gable dovolené publikovať výplody ich chorých predstáv, bez strachu z trestného stíhania od 
ľudí z Kontroly tlače. Na druhej strane ,keď odhalíte ľudí ,ktorí riadia tlač a ovládajú ju zhora 
,nie je to až také smiešne.  
 
5. B & H: Ktoré udalosti roku 1989 boli pre teba najpamätnejšie?  
 
Ian S: Pád Berlínskeho Múru a opätovné zjednotenie Nemcov. Mám v Nemecku veľa dobrých 
priateľov a kamarátov a gratulujem im v ich hodine víťazstva. Ďalej rozpad Marxizmu vo 



Východnej Európe, bolo naozaj potešením pre moje oči sledovať ako boli zvrátené doktríny 
Karla Marxa rozbité národnou hrdosťou.  
 
6. B & H: Čo by si ešte chcel pridať na záver?  
 
Ian S: Ďakujem všetkým ,ktorí stáli pri mne a pri kapele posledných 12 rokov. Neprestávajte 
pracovať pre našu úžasnú vec a jedného dňa uchopíme víťazstvo do našich rúk. Ostaňte silní. 
Víťazstvo je naše. 


