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FÖRORD

D

etta partiprogram skrevs under ett antal intensiva månader i slutet av
2015. Det är författat av de fyra personer som vid tillfället utgjorde
Nordiska motståndsrörelsens riksråd i Sverige. Varje riksrådsmedlem
har tilldelats de ämnesområden som bäst motsvarar deras expertis och punkterna har därefter avhandlats i grupp under åtskilliga möten. Arbetet leddes av
organisationens chefsorganisatör Simon Lindberg.
Betydligt fler personer än så har dock varit inblandade i processen. När riks
rådet ansåg sig vara klar med arbetet skickades programmet ut på remiss till
nästeschefer, mångåriga medlemmar i organisationen och ett fåtal andra utvalda partimedlemmar vilka kommit med invändningar och förslag som riks
rådet sedan tagit ställning till. Ledande personer i Norge och Finland har också
granskat innehållet och kommit med synpunkter.
Resultatet är ett mycket grundligt utarbetat partiprogram där bokstavligen talat varje ord i det har synats. Det är också ett omfattande verk där såväl Nordiska motståndsrörelsens realpolitiska strävanden som den nationalsocialistiska
världsåskådningen verkligen kommer till sin rätt.
Under processens gång har vi satt upp ett antal mål som vi strävat mot. Ett av
dessa mål är att göra programmet lättfattligt där vi förklarar mycket av det
vi vill åstadkomma men ändå gör det på ett koncist och kärnfullt sätt. Vi har
strävat efter att varje mening ska förstås av alla men samtidigt ha en djupare
innebörd som avslöjar en bakomliggande vision. För att ytterligare tydliggöra
budskapet har vi strukturerat de nio punkterna och dess respektive delstycken
på så sätt att de inleds med en problemformulering som senare besvaras i efterföljande text och punktform.
Ett andra mål är att vi velat försäkra oss om att vi inte lovar för mycket. Vi
vill verkligen inte förknippas med politiker som säljer ett budskap och utlovar förbättringar till alla grupper i samhället. Visserligen är det just national
socialismen, med folkgemenskapen och de olika samhällsgruppernas samarbete för gemensamma mål som grund, som skulle kunna lova förbättringar på alla
områden och för alla grupper. Men när förändringarna är så omfattande som
de beskrivs i programmet finns all anledning att stanna upp och tänka till ett
par extra gånger över vad vi kan lova eller inte lova. Där vi utlovar omfattande
förändringar har vi haft långa diskussioner som kretsat kring frågor som ”är
detta praktiskt möjligt?”. I osäkra fall, såsom den om sex timmars arbetsdag,
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har vi valt att formulera oss som så att vi strävar dit men att det är beroende
av andra faktorer.
Ett tredje mål är att vi velat utarbeta ett revolutionärt och progressivt partiprogram som både andas och stakar ut en ny politik för en ny tid. Det kan här
sägas att vi medvetet undvikit att blicka bakåt i historien och att vi inte vid
ett enda tillfälle kopierat något annat partiprogram. Ej heller har vi velat att
partiprogrammet ska innehålla försvarsinriktad politik med överdrivet fokus på
trygghetsfrågor, brottsbekämpning och annat som hört den blågula national
ismen och konservativ ideologi till. Detta partiprogram presenterar i huvudsak
en vision för framtiden. Det är ett resultat av Nordiska motståndsrörelsen samlade idéer och erfarenheter under 20 års tid. Vårt fokus har hela tiden varit
nutida och framtida utmaningar och att själva staka ut vägen istället för att gå
i gamla fotspår. Särskilt som många av dessa gamla beprövade vägar idag är
förlegade, saknar attraktionsvärde och i grund och botten varit misslyckade.
Varför utgör vår väg en ny politik för en ny tid? För det första är den national
socialistiska världsåskådningen, som ligger till grund för vår politik, en i historisk kontext ny ideologi. Formulerad av sådana som den svenske statsmannen
Rudolf Kjellén på tidigt 1900-tal, och sedan praktiserad och utvecklad i Tyskland något årtionde senare, kan vi definitivt tala om en politisk åskådning som
är betydlig nyare än socialdemokratin, liberalismen eller för den delen 1700-talets nationalism som många av dagens nationella söker sin tillflykt till. I våra
ögon är nationalsocialismen, under den kortare period den innehade makten
i Tyskland, den enda kraft som på allvar hotat de destruktiva krafter som idag
styr världen och sedan 1945 drivit på folkmordspolitiken gentemot de nordiska
och etniskt europeiska folken. Nationalsocialismen utsågs till huvudfienden eftersom den utgjorde en överlevnadsstrategi för vår ras och för att den lyckades
ge de eviga naturlagarna en politisk form i nutid.
Vår väg skiljer sig emellertid från den tyska dito. Vår nationalsocialism är mer
inspirerad av dansken Povl Riis-Knudsen och hans tankar under efterkrigstiden
om nationalsocialismen som en biologisk åskådning och helhetslösning på de
livsföringsproblem vi ser i världen idag. I vår tid är det inte primärt stater eller
samhällssystem som hotas. Istället är det idag vår ras liksom hela mänskligheten som hotas av de människofientliga och parasitära krafter som styr och
bedriver rovdrift på naturen och alla dess populationer – djur som människor.
Frågor som rör massinvandring och ”mångkultur”, men också så kallade gröna
frågor, med fokus på ekosystem och biologisk mångfald, är därför satt i fokus i
den politik som Nordiska motståndsrörelsen formulerat.
–5–

Vi har idag en perfekt jordmån för att föra fram en ny politisk form av den nationalsocialiska världsåskådningen som fokuserar på de stora ödesfrågorna. Förutom det fåtal som är djupt indoktrinerade är det för dagens människor nämligen ingen hemlighet att människan lever på fel sätt, är olycklig och i grunden
förlorat sin kompass. ”Demokratin”, med allt vad det innebär, slår sig alltjämt
för bröstet och hävdar sin ofelbarhet trots att den är ansvarig för att ha skapat
den nutida människans levnadsvillkor. Det är ett obestridligt faktum att det är
den liberala demokratin som gett oss oändliga krig och flyktingströmmar, miljö
förstöring och rovdrift, utsugning av resurser och människor, mångkultur och
massinvandring. Dessutom har den banat vägen för en liten finanselit som styr
världen och håller folken och nationerna som slavar. Det är vår övertygelse att
det i en tid när allt ställs på sin spets, och där allt fler ställer frågor som ”vart
är vi?” och ”vart är vi på väg?”, som en nationalsocialistisk världsåskådning
kommer att få större genomslagskraft än närbesläktade ideologier som är begränsade till invandringsfrågor och andra symptom på förfallet.
Som ett ytterligare led i en ny politik för en ny tid presenterar partiprogrammet
en geopolitisk lösning för ett enat Norden. Vi talar här inte om någon återuppväckt forna union under svensk överhöghet utan om en nordisk stat med lika
villkor för alla de nordiska folken. Ett enat Norden som ska vara självförsörjande
och kunna hävda sig militärt, ekonomiskt och kulturellt i den osäkra tid vi nu
lever i. En liten och oskyddad nation som Sverige skulle med all säkerhet få det
mycket svårt vid ett nationellt maktövertagande, vårt mål måste därför vara
att skapa en enad och stark kraft i en multipolär värld. Ett enat och folkbevarande Norden är en förutsättning för alla de nordiska folkens rasliga och kulturella
överlevnad.
Förutom ett totalstopp på invandringen och en repatrieringspolitik kommer
Nordiska motståndsrörelsen göra betydande förändringar i försvaret, för miljön
och i arbetspolitiken där varje arbetsför medborgare ska ha ett arbete. Nordiska motståndsrörelsen kommer även förstatliga den monetära infrastrukturen,
avskaffa ränteslaveriet och lämna den nuvarande finansordningen för att på så
sätt återta statens och medborgarnas resurser från bankeliten. Sammantaget
skulle detta göra att vi bryter oss loss från den globala sionismen som styr västvärlden, vilket är en stark anledning till varför Norden behöver kunna hävda sig
militärt och ha andra allierade i världen.
När sådana revolutionära förändringar presenteras som det gör i detta partiprogram, kan vi vara säkra på att fientlig propaganda kommer avfärda det som
drömmerier och peka på detaljer utan att se helheten. Helhetsmässigt finns det
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exempelvis stora ekonomiska vinningar att hämta när vi stoppar invandringen
och bryter oss loss från den nuvarande finansordningen. Vi är medvetna om att
omfattande förändringar gällande exempelvis invandringspolitiken eller ekonomin av vissa kommer ses som ”omöjliga” att genomföra. En nationalekonom
som är fostrad av systemet kommer högst motvilligt och i ett mycket sent skede erkänna att det finns alternativ till en politik av evig tillväxt – något som i
sig är en faktisk omöjlighet. Och en anhängare av demokrati och mänskliga
rättigheter menar såklart att det är omöjligt att stoppa invandringen och repatriera sådana som redan blivit medborgare. På detta kan vi bara svara att det
finns andra ekonomiska experter än dem som är godkända av systemet och att
konventioner och fördrag som ska garantera massinvandring och folkutbyte,
undertecknade av det nuvarande systemets lakejer, inte längre gäller när den
nordiska staten bildas.
Vår väg är nu utlagd i ett grundligt och omfattande partiprogram som är revolutionärt och framåtsträvande. Vi har har tagit några av de första spadtagen
för en ny geopolitik för hela Norden och presenterat en modern och anpassad
form av nationalsocialismen, vilken vi skulle kunna benämna som nordisk nationalsocialism. Vår politik kommer hädanefter utvecklas med detta partiprogram
som mall.
Avslutningsvis är detta punktprogram inte på något vis till för bara Sverige och
svenskarna – tvärtom kommer skriften så småningom att översättas till samtliga nordiska språk och även till engelska. Vi vet att denna politik, med vissa
lokala justeringar, skulle lämpa sig ypperligt även för merparten av världens
nationer och att hela mänskligheten skulle bli betydligt mer välmående om fler
anammade våra ideal.
Fredrik Vejdeland, 2015-11-22
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1.
Omedelbart stoppa massinvandringen. Repatriering av
merparten av alla som inte är etniska nordeuropéer eller
närbesläktade folkslag ska inledas så fort som möjligt. På
humanast möjliga vis ska de återsändas till sina respektive
hemländer eller närområden till dessa.
Vår rasliga överlevnad och frihet är det absolut viktigaste målet med Nordiska motståndsrörelsens politiska kamp. Mot detta finns många hot, varav
det mest alarmerande och akuta idag är den massinvandring av rasfrämmande människor som sker till Norden. Detta i kombination med lägre födelsetal
bland nordiska kvinnor än invandrade och det faktum att även de invandrade
främlingarna ibland skaffar barn med nordiska kvinnor och män gör att den
etniskt nordiska populationen minskar allt mer i relation till den utomnordiska.
I klarspråk innebär den så kallade mångkulturen och massinvandringen fysisk
undanträngning och folkmord på Nordens befolkning.
De nordiska folken har historiskt levt separerade från inblandning av främmande folkslag och har därför i allt väsentligt bevarat en unik genuppsättning, kultur och samhällsbyggaranda. Skillnaden mot andra folkslag på jorden kan skådas genom de nordiska folkens utseenden men går betydligt djupare än de rent
visuella. Egenskaper som samarbetsvilja, uppfinningsrikedom, ordningssinne,
plikttrohet och altruism har präglats fram under tusentals år av raslig separation.
Massinvandringen är en stor belastning på vårt välfärdssamhälle, den ökar kriminaliteten och skapar kulturkrockar, men allt detta är egentligen bara ytterst
små problem i jämförelse med om vårt folk skulle upphöra att existera. Vår
ras- och invandringspolitik handlar inte om hat eller förtryck - det handlar om
överlevnad och vad som är bäst för vårt folk. Om de nordiska folken dör ut är
det totalt oåterkalleligt.

Stoppa massinvandringen

Miljontals främmande människor befinner sig i Norden och fler väller in hela tiden. För Sveriges del har det inneburit att folkmängden ökat med flera procent
av främmande människor. Om det är tal om massinvandring eller inte är inte
ens öppet för diskussion längre.
Sedan 1975 har till Norden fientliga krafter medvetet sanktionerat
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en invandring utan hänsyn till de nordiska folkens
liga överlevnad. 1975 var året då beslut togs om att
kulturellt, utan folkligt stöd, som ett resultat av
verksamhet, maskerad som debatt, i judiskt ägda

kulturella och ras
göra Sverige mångomfattande lobbymedier i Sverige.

Massinvandringen är verkligen ett demografiskt problem och vissa analytiker
gör gällande att svenskarna kommer att vara i minoritet i Sverige redan inom
10-15 år. Vi anser att endast en begränsning av invandringen bara kommer att
skjuta upp problematiken.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Införa ett totalstopp av all utomnordisk invandring. Detta gäller utan
undantag åtminstone fram tills repatrieringsprocessen är avklarad.

•

Avsevärt stärka gränskontrollen in till Norden. Detta är även nödvändigt för att stoppa kriminalitet och människohandel över landets
gränser.

Inled repatriering

Det är den sammanlagda folkkroppens överlevnad och genpool som måste
säkras. En mindre mängd människor av främmande ras skulle inte skada denna
i stort. Massinvandringen har dock redan nu nått sådana proportioner att det
vore omöjligt att göra Norden till en sund nation igen genom att bara stoppa invandringen och sedan låta de rasfrämlingar som redan befinner sig inom
Nordens gränser få stanna kvar. Ett återsändande av merparten av alla de som
inte är etniska nordeuropéer eller av närbesläktade folkslag måste inledas snarast möjligt efter det att invandringen stoppats.
Staten ombesörjer transport, om möjligt tillbaka till ursprungslandet eller till
närmsta liggande land som är fredligt och villigt att ta emot människorna.
Undantag från tvångsrepatriering kan i särskilda fall komma att ske där det
medicinskt är direkt förenat med fara för individen att flyttas, för adopterade,
rasblandade och de som är födda i Norden utan någon som helst släkt eller
koppling till sina förfäders ursprungsland. Människor som varit starkt behjälpliga för Nordens folk kan komma att utnämnas till hedersmedborgare och få
stanna kvar. Eventuella människor som kommer tillåtas få stanna kvar i landet
kommer aldrig utgöra sådan mängd att de hotar vårt folks överlevnad på sikt.
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Ett återbördande av främmande människor skulle även vara positivt för de länder eller regioner dessa kommer ifrån. Den enorma utländska kompetens som
politikerna menar kommer hit är på samma gång det som dränerar deras egna
länder livsviktig kunskap. Vi kan lika gärna beskylla våra så kallade folkvalda
för en nykolonialism där de suger ut kompetens från utsatta länder bara för
att ”berika” vårt eget land. Hjärnkirurger och civilingenjörer behövs i än högre
utsträckning i dessa länder.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Upprätta ett statligt institut som kommer arbeta effektivt genom att
med moderna genetiska profileringar rasbedöma samtliga människor
som fått svenskt medborgarskap efter 1975 och deras efterkommande. De som kommit innan 1975 kan förlora medborgarskap om de
döms för folkfientlig verksamhet.

•

Genast påbörja återsändandet av merparten av de rasfrämlingar som
befinner sig inom Nordens gränser. Detta ska ske på största humana
vis för att inte mer än nödvändigt skapa lidande.

Etnisk nordeuropé eller närbesläktat folk

Att det existerar olika mänskliga raser, med inte bara skilda utseenden utan
också skilda mentala egenskaper såsom intelligens, karaktärs- och personlighetsdrag är helt otvivelaktigt bevisat genom så väl vetenskaplig forskning som
genom sunt förnuft. Vårt invandringsmotstånd grundar sig främst på raspolitik
då vi önskar bevara vårt folk. Vårt mål är inte först och främst att skapa en helt
ren nordisk ras utan snarare att bevara de nordiska folken som de ser ut idag
där den nordiska rastypen är ett dominerande inslag i den nordiska genpoolen.
Då rasforskning varit tabubelagd i Norden efter 1945 lider vi tyvärr brist på moderna och konkreta rasbegrepp vilket innebär att rasförnekarna idag kan fortsätta föra ut lögnen om att det inte finns några mänskliga raser. I verkligheten
är det i de flesta fall helt självklart vem som är av nordiskt ursprung eller närbesläktad. I mer tveksamma fall skulle vi med moderna genetiska profileringar
kunna avgöra vilka människor som är av övervägande nordiskt rasursprung. De
som kommer att få stanna i Norden är bland annat samtliga nordeuropeiska etniciteter, större delen av de central- och östeuropeiska etniciteterna, delar av
de sydeuropeiska etniciteterna samt de med nordeuropeiskt ursprung i övriga
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världen. Alltså ser vi att större delen av ursprungsfolken i den s.k. västerländska världen skulle få stanna kvar i Norden med fulla medborgerliga rättigheter
oavsett när de kom in i landet.

Utlandsbistånd och hjälp på plats

Naturens resursfördelning över världen är inte rättvis. Inte heller klimat- och
naturkatastrofer är jämnt fördelade. Förutsatt att det inte sker på bekostnad av
vårt eget folks grundläggande behov ser vi positivt på en nordisk biståndspolitik
förutsatt att vissa etiska regler följs av det landet som vill ha hjälp. Vi skulle exempelvis inte kunna hjälpa länder som inte under sina egna förutsättningar förde
en ansvarsfull miljöpolitik. Inte heller skulle vi vara behjälpliga till statsbildningar
som medvetet agerade i kontrast med nationalsocialismens grundläggande principer genom exempelvis en okontrollerad befolkningstillväxt eller rasblandning.
Förutom att hjälpa till med humanitära insatser i katastrofområden kan
vi också komma att vara behjälpliga med att diplomatiskt, eller i värsta fall militärt, bekämpa imperialistiska stater som bekrigar suveräna stater vilket är det som skapar flyktingkatastrofer i hela världen.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Säkra de nordiska folkens grundläggande behov innan vi lägger våra
resurser på andra länder.

•

Föra en generös biståndspolitik, om möjligt, för länder som följer de
etiska regler vår framtida stat sätter upp.

•

Hjälpa till med humanitära insatser i katastrofområden och motverka
imperialism.

Nordens framtida invandringspolitik

Efter att massinvandringen stoppats och repatrieringsprocessen är klar skulle
vi kunna öppna något på de nordiska gränserna igen. Då skulle en kontrollerad
invandring kunna tillåtas från närbesläktade folk. Det fria Norden skulle även
kunna ge asyl till rasfränder världen över som förföljs på grund av sitt rasliga
ursprung eller politisk åskådning.
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Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Föra en ansvarsfull invandringspolitik som inte riskerar att skada vår
nordiska rassammansättning.

•

Bevilja asyl till rasfränder som utsätts för följelser i vår omvärld.
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2.
Med alla tillgängliga medel, på lång sikt, verka för att återta makten från den globala sionistiska elit som ekonomiskt
och rent militärt ockuperat större delen av vår värld.
Hela den globala monetära infrastrukturen i världen kontrolleras av ett relativt
fåtal personer. Dessa personer är på inget sätt folkvalda, deras makt går i arv
och de ser till att hålla kvar denna makt till varje pris inom samma maktsfär.
Man kan enkelt säga att vår värld kontrolleras av dolda makthavare som vi inte
har valt och som inte vill oss väl. Som bäst ser de oss som ett slags slavar i deras
världsordning.
Eftersom denna självutsedda elit under lång tid kontrollerat större delarna av
världens penningaflöden och skapande av krediter har de kunnat köpa allt som
ger reell makt. Ett led i dessa hänsynslösa maktintressen är att de, under mycket lång tid, har tillskansat sig kontroll över stor krigspotential och massmedia.
Nordiska motståndsrörelsen vill göra dessa fåtal parasiter på mänskligheten
helt maktlösa. Makten skall flyttas över från dem till de olika ländernas parlament och ledare.

Den globala sionistiska eliten

De globala sionisternas mål idag är inte enbart att främja staten Israel utan
också att verka långsiktigt för instabilitet i alla nationer som skulle kunna bli ett
hot mot deras maktstruktur. Detta innefattar inte minst de etniskt homogena
västländerna. Samtliga globala sionister verkar därmed för mångkultur och
massinvandring, men också för andra samhällsupplösande tendenser såsom
liberalism och normupplösande kulturmarxism.
Den judiska rasismen är formulerad sedan flera tusen år tillbaka i de judiska
religiösa skrifterna och levnadsmönstrena. Från Moseböckerna till nutida judiska statsmän, rabbiner och ideologer såsom Ariel Sharon, Ovadia Yosef och
Barbara Spectre har det judiska folket beskrivits som Guds utvalda folk med
en särskild rättighet att inneha världsherravälde. Även icke-judar ingår i den
globala sionistiska eliten av religiösa eller egoistiska motiv. Det bör här påpekas
att inte alla judar är sionister och att det till och med finns de av dem som går
emot sionistiska maktsträvan.

– 13 –

På lång sikt

Att återta makten från den elit som idag styr är inget som kan göras i en handvändning. Ett viktigt steg är att informera och sprida sanningen om vad som
sker. Detta arbete har Nordiska motståndsrörelsen redan inlett och kommer
att intensifiera med alla tillgängliga medel när vi väl nått makten.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Sprida information inom Norden så att hela befolkningen på djupet
förstår hur sionisterna arbetar för att destabilisera och splittra.

•

Sprida information till världen som belyser sionisternas ljusskygga
verksamhet för att få fler stater att ta ställning.

•

Bygga upp alternativ till all fientlig infrastruktur, företag, kulturinstanser m.m.

•

Förbjuda illasinnade och hemliga sällskap som sysslar med omstörtande verksamhet.

Att gå emot deras världsordning

I modern historia har alla stater som försökt stå utanför den rådande världsordningen blivit bekrigade. Det är även något som det nya Norden i värsta fall
måste räkna med. Vi ska därför i denna kamp alliera oss med andra stater som
vill bryta sig fria från det moderna globala slaveriet. Många har redan genomskådat dessa orättvisor. Vi är övertygade om att vi även har allierade som ännu
inte gett sig tillkänna.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Alliera oss med stater och andra aktörer som kan vara behjälpliga i
att störta denna globala världsordning.

•

Se till att ett anfall mot det nya Norden omedelbart ska ge ödesdigra
konsekvenser för fienden.
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3.
Gemensamt med de övriga nordiska länderna skapa en
nordisk självförsörjande stat med gemensamt försvar,
gemensam valuta och centralbank, gemensamma övergripande lagar och regler. Detta innebär också omedelbart
utträde ur den Europeiska unionen och eventuella liknande
folkfientliga sammanslutningar.
Norden utgörs av i första hand Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.
Likheterna i ursprung, kultur, språk, lynne och det geografiska läget är som
skapta för en lyckad sammanslagning. Man skulle kunna säga att de avvikelser
som skiljer länderna emellan inte är mer främmande än till exempel de mellan
Dalarna och Gästrikland. Trots att allmogekonsten skiljer dessa landskap åt,
påverkas de båda inte negativt av att de angränsar. Detsamma skulle gälla länderna i Norden. Om inte vi kan enas under en folkbevarande regim, kommer
Norden och dess folk upphöra att existera.
Ett enat Norden skulle säkra de nordiska folkens självständighet och enklare
möjliggöra de nordiska folkens rasliga och kulturella överlevnad. Ett enat nordiskt försvar skulle även kunna stå starkt emot fientliga krafter i världen.

Enade är vi starka

Idag är Sverige, Finland och Danmark medlemmar av den Europeiska unionen,
vilket innebär att dessa länder har flyttat en rad viktiga beslut från sina egna
parlament till karriärister och globalister i Bryssel. Eftersom EU-projektets syfte är att få in hela Europa i sionisternas världsordning är det vår skyldighet att
så fort som möjligt bryta denna oheliga allians.
Sverige är en allt för liten enhet för att stå självständigt i en värld som i alla fall
många år framåt kommer att utgöra ett direkt hot mot vårt folks frihet. Därför
är det en nödvändighet att vi slår oss samman med de övriga nordiska folken.
Nordiska motståndsrörelsen har för avsikt att föra kampen i samtliga nordiska
länder för att på så sätt möjliggöra att en folklig resning sker ungefär samtidigt.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Omedelbart begära utträde ur den Europeiska unionen och liknade
folkfientliga sammanslutningar.
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•

Ena Norden till en stat.

•

Säkerställa att det enade Norden kommer att kunna hävda sig militärt, ekonomiskt och kulturellt.

Lokala skillnader

Alla nordiska länder behåller sina respektive språk. De unika inomnordiska
kultursfärerna skall värnas. Även minoriteter som samer och inuiter ska få behålla sin kultur och etnicitet. Regionala lagar kan kvarstå, de ska dock vila på en
allnordisk grundlag (konstitution).
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Författa en allnordisk grundlag.

•

Uppmuntra till lokalt (regionalt) styre av lokala frågor.

•

Framhäva den nordiska kulturen, vår historia och de lokala särdragen.

Självförsörjande stat

Nordiska motståndsrörelsen är inte principiellt emot import utan ser tvärtom
möjligheter att handla med varor och tjänster från vänligt sinnade nationer.
Det fria Norden ska dock vara så pass självförsörjande att vi aldrig hamnar i en
beroendeställning till omvärlden.
Norden är rikt på naturresurser såsom skog, bördig åkermark, gruvfyndigheter,
fiskevatten, gas och olja. Resurserna vi har att förvalta på vårt geografiska område ska vi förvalta väl. I förhållande till vår befolkning har vi rika tillgångar, vi
får dock aldrig belasta naturen mer än den klarar av. Norden ska producera
mer mat än vad dess befolkning behöver. Överskottet kan användas i byteshandel med andra länder, exporteras eller lagras i beredskapslager. Vidare ska
det finnas en omfattande inhemsk industri som producerar det vi behöver.
Norden kan till exempel ha egen stålindustri, textilindustri, bilindustri, elektronikindustri m.m.
De nordiska produkterna ska bli kända för att vara av bästa kvalitet och producerade med hänsyn till producenternas arbetsmiljö och naturen. Våra produkter ska inte ha en planerat låg livslängd för att maximera ekonomisk vinst, till
skillnad från idag, utan tvärtom vara konstruerade för att hålla så länge som
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möjligt. Detta tillsammans med en utökad reservdelsmarknad kommer att vara
till gagn för både konsument och natur. Den medvetne konsumenten kommer
välja nordiskt i vetskap om att varan är framställd på ett etiskt och miljövänligt
sätt. Att positionera nödvändig industri i Norden kommer helt avskaffa arbetslösheten.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Ha en nordisk självförsörjandegrad på över 100%.

•

Ha en levande landsbygd för kött- och spannmålsproduktion.

•

Införa tullavgift på alla importvaror som går att producera i Norden.

•

Skapa en utvecklad modern basindustri som täcker vårt folks behov.

Förstatliga den monetära infrastrukturen

Det rådande banksystemet (fractional-reserve banking) ger privatägda banker
möjlighet att skapa krediter, det vill säga pengar ur tomma intet som ännu
inte finns. Av de pengar som cirkulerar i vårt finansiella system är merparten
skapade på detta sätt. Pengar idag är bara siffror i datorsystem, endast cirka 3 procent existerar som fysiska pengar. Det finns inget reellt värde som
motsvarar mängden pengar i cirkulation. Den statliga och framförallt folkliga
kontrollen av detta system är i princip lika med noll. Hela denna konstruktion
är ett invecklat sätt att beröva världens länder men också privatpersoner på
resurser till bankelitens intressen. Den finansiella ordning som varit rådande
måste fundamentalt ändras.
Den nordiska staten ska ha en egen statskontrollerad centralbank som har ensamrätt på att skapa nya pengar för cirkulation i vårt ekonomiska system. De
pengar som cirkulerar ska motsvaras av Nordens samlade produktionspotential och arbetsinsats, de parametrar som ingår i denna beräkning ska vara helt
transparenta för folket. Handelssamarbete ska omedelbart inledas med andra
fria stater som lämnat den sionistiska finansordningen. Norden ska inte, som
idag, låna pengar för sin välfärd. Att kortsiktigt leva i lyx och låta våra barn och
barnbarn betala för det i framtiden ligger inte i linje med vår nationalsocial
istiska värdegrund.
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Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Lämna den nuvarande finansordningen.

•

Införa en statskontrollerad centralbank med monopol på att tillverka
pengar.

Avskaffa räntan

Ränteslaveriet är i grunden något osunt eftersom det innebär att ta från de fattiga och ge till de rika. I praktiken innebär systemet att de som redan innehar
stora penningsbelopp belönas med ränta, medan de som har lite blir påtvingade ränteavgifter. Än värre är det när det, som idag, tas ut ränteavgifter i flera
led vilket gör att den vanliga medborgaren betalar höga ränteavgifter som en
betydande del av sina månadsavgifter. Ränta är ett sätt för de destruktiva finansiella krafterna att stjäla från folket.
Istället för ränta avser Nordiska motståndsrörelsen att införa en tillbakahållningsavgift. De som håller betydande kapital från cirkulation ska betala en avgift till staten. Detta för att främja produktion och handel vilket främjar en sund
och livskraftig ekonomi. Hur detaljerna i detta ska utformas måste föregås av
empiriska studier och anpassas efter rådande situation.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Avskaffa räntan.

•

Införa en tillbakahållningsavgift för de som håller betydande kapital
från cirkulation.
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4.
Införa en stark stat med utpräglat folkstyre. Ansvarspositioner ska tilldelas efter kompetens och statens mål blir att
främst arbeta för folkets väl och bevarande. Yttrandefriheten ska vara omfattande.
De allmänna förväntningarna på staten och dess uppgifter idag reduceras ofta till att upprätthålla lag och ordning, ta in skatter samt i viss
mån se till att samhället är rättvist. Vår nationalsocialistiska syn på staten innebär att dessa uppgifter är underordnade den viktigare funktionen att se till att våra nordiska folk överlever och utvecklas. Detta måste
vara statens absolut mest primära mål, för om vår ras förintas spelar vare
sig lag och ordning, rättvisa eller någonting annat någon som helst roll.
En vanlig missuppfattning, skapad genom omfattande propaganda i decennier, är att vi förfäktare av den nationalsocialistiska världsåskådningen
skulle vara för diktatur och mot demokrati. Vi är otvivelaktigt motståndare
till mycket av det som de senaste årtionden kommit att bli förknippat
med ordet demokrati såsom massinvandring, feminism och antinationalism, men i vårt framtida samhälle är folkstyre, medborgerlig medbestämmanderätt, föreningsfrihet och yttrandefrihet självklara begrepp.
I dagens Norden är de olika partierna bara olika sidor av samma mynt då de
i verkligt viktiga och stora frågor endast företräder den folkfientliga politik
som massmedia och bankväsendet bestämt åt dem. Detta är såklart mycket negativt för folket som egentligen bara genom en falsk fasad luras till att
deras röst på något av de olika etablerade partierna faktiskt gör skillnad.
I mindre frågor, där de olika partierna faktiskt har skilda åsikter, är den parlamentariska demokratin ändå av ondo för folket då de olika partierna företräder olika intressegrupper i samhället och det politiska arbetet därför ofta leder
till meningslöst kivande partierna emellan än vad den leder till verklig positiv
förändring för folket. Nordiska motståndsrörelsens framtida stat är auktoritär,
men inte totalitär, och arbetar effektivt ur ett helikopterperspektiv för hela
folkets väl.

Staten är folket – folket är staten

En stat måste vara anpassad efter sitt folks rasliga egenskaper och kultur. Ett
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välfungerande statsskick i Norden behöver alltså inte vara det mest ypper
liga i Kina, Somalia eller Brasilien. Hur välfungerande en stat är borde alltså inte främst mätas i BNP utan snarare efter hur den anpassar sig efter sitt
eget folks välmående och överlevnad. Då vår stat idag håller på att utrota sitt
eget folk är den alltså så långt ifrån en lyckad stat man kan komma. I klartext är den stat vi idag lever i brottslig och rent av sinnessjuk till sin natur.
Staten är inte något mål utan ett medel. Den ger förutsättningar för skapandet och inte minst bevarandet av kultur, men den är inte dess grund. Därför
är förutsättningen för tillvaron av en högre mänsklighet inte staten utan existensen av det folk som uppbär den. Nordiska motståndsrörelsens stat är inte
klasslojal utan raslojal. Den avser inte att ta beslut som gör det bättre för rika
på bekostnad av fattiga, bättre för unga på bekostnad gamla, bättre för män
på bekostnad av kvinnor – eller tvärtom - utan efter vad som är bäst för folket
som helhet.

Medborgarskap

Endast medborgare har rätt att rösta i folkomröstningar samt delta i styret av
Norden. Myndigheter och annan statlig verksamhet kommer nästan undantagslöst att anställa personer som är medborgare.
Medborgare blir den vars bägge föräldrar innehar nordiskt medborgarskap
eller där den ene innehar nordiskt medborgarskap och den andre är av närbesläktat folkslag. De rasmässigt närstående människor som i framtiden tillåts
invandra till Norden kommer beviljas medborgarskap först efter att de svär
lojalitet till den nordiska staten.
Ett fåtal rasfrämmande individer som verkligen utmärkt sig i kampen för Nordens frihet kan komma att utses till hedersmedborgare. Hedersmedborgare
har samma rättigheter som vanliga medborgare. Hedersmedborgare har rätt
att bosätta sig permanent i Norden med sin närmaste familj.
Personer vars lojalitet bedöms ligga hos en främmande stat med intressen som
kolliderar med Nordens kan komma att fråntas sitt nordiska medborgarskap.

Dagens ”demokrati”

Vår inställning till begreppet demokrati är problematisk, detta först och
främst på grund av att ordet demokrati har blivit synonymt med det nuvarande dekadenta, sionistkontrollerade systemet i västvärlden och allt
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vad det står för. Då blir demokrati symbolen för allt det vi vill bekämpa.
Begreppet demokrati befinner sig också i ständig förändring. Detta begrepp
betyder idag något det absolut inte betydde för 100 eller ens 50 år sedan.
Det betyder även olika saker i olika länder. Mycket få människor som levde för
hundra år sedan hade stött demokratin om de fått reda på att ordet exempel
vis skulle innebära en massinvasion av rasfrämlingar och att vårt eget folk skulle trängas undan i sitt eget land, eller att det skulle inbegripa rätten för sexuellt
avvikande att ha orgieliknande festivaler på våra gator och ett allmänt moraliskt förfall.
I dagens Sverige har ordet demokrati kommit att användas i systemets propaganda för allt man vill åstadkomma. Således är det idag t.ex. en demokratisk
rättighet att två homosexuella får gifta sig och adoptera barn. Att vara emot
homosexualitet som fenomen är idag likställt med att vara ”antidemokratisk”.
Överhuvudtaget tenderar man i sin propaganda att beteckna allt som odemokratiskt eller antidemokratiskt som på något sätt ifrågasätter den nuvarande
utvecklingen.
Att vara en så kallad demokrat idag är alltså i praktiken att vara anhängare, medvetet eller omedvetet, till den sionistiska självutnämnda elit som styr västvärlden och den folkmordspolitik som dessa för.
Om det här är den verkliga innebörden av ordet demokrati – ja då är
vi svurna fiender till detta. Men det innebär inte att vi är mot frihet
och folkstyre eller att medborgarna har rättstrygghet och medbestämmanderätt. Det bör här även tilläggas att vår uppfattning om sann demokrati står betydligt närmare ursprungstanken – främst demokratin
i Aten under antiken – än det som systemet menar är demokrati idag.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Sträva efter att återge ordet demokrati sin ursprungliga och rättmätiga innebörd.

Arvsmakt och monarki

Nordiska motståndsrörelsen vill ge alla medborgare födda i det framtida Norden
samma möjligheter och skyldigheter. Att låta makt ärvas har genom historien
använts av rika och inflytelserika familjer för att behålla nämnda makt. Det före– 21 –

kommer och har förekommit såväl inom adeln och kungahuset som inom stora
koncerner där man gång på gång visat sig ovillig att släppa makten bortom familjens ägo även när det hade varit till gagn för folket, arbetarna och företaget i sig.
Fenomenet är primitivt, egoistiskt och osäkert eftersom söner till kungar eller
företagsledare inte självklart uppvisar sina fäders ledaregenskaper eller moraliska värderingar. Att låta makt ärvas är därmed helt enkelt principiellt felaktigt. Rent konkret innebär arvsmakt inom ett folk att man bedrägligt tar en del
av nationens resurser som sina egna och hävdar att ”det alltid varit så” istället
för att se till kompetens och folkets bästa. Dessa genom födseln privilegierade familjer har institutionaliserat en ovillighet att låta sina enorma tillgångar
komma resten av folket till godo, vilket vi omöjligt kan acceptera. Det ger sken
av ett tänkande i klaner där vissa familjer uppfattar sin egen släkt som förmer,
och helt avviker från tanken om den folkgemenskap som vi nationalsocialister
eftersträvar.
Vår syn på arvsmakt ska inte förväxlas med den på arvsrätt. Naturligt
vis ska inte staten beröva folk rätten att ärva sina föräldrars gårdar, mindre företag och vanligt bohag. Våra begränsningar avser
människor som ärver makt och enorma resurser på folkets bekostnad.
Vi strävar istället efter att optimera sökandet efter kompetenta ledare. Vi kommer söka efter talanger ur alla samhällsklasser, från alla bakgrunder. Vi kommer ge alla medborgare möjlighet att stiga upp till de positioner i staten de
behärskar och se till att deras färdigheter kommer alla till gagn. Vidare kommer
vi se till att Nordens befolkning i all tydlighet är lojal till sin stat och ras och att
alla och envar förstår att detta är en förutsättning för att skapa en progressiv
och modern stat.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Frånta kungahusen dess makt och dess ekonomiska och materiella
fördelar.

•

Se till att statligt anställda alltid väljs efter kompetens och inte efter
klass, familjetillhörighet eller personliga band (politisk adel).

•

Främja en kultur där företagsledare också ser till kompetens och hela
folkets väl när de tillsätter människor till maktpositioner.
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Framtidens styrelseskick

Vi avser att bygga en stark stat med en stark och kompetent ledning efter en ledaroch ansvarsprincip som ser till hela folkets väl och bevarande, men där även folk
ets medbestämmanderätt är omfattande och där äkta folkdemokrati är given.
Rent konkret skulle vårt styrelseskick fungera på så sätt att Nordiska motståndsrörelsens ledning efter maktövertagandet väljer ut en allnordisk senat med kompetenta människor sprungna ur folket direkt från samhället och sina positioner
inom den civila administrationen, från företag, vetenskapliga institutioner och
från de nordiska militära styrkorna. Senatorerna skulle alltså väljas bland sådana som genom sitt liv konsekvent utmärkt sig genom förtjänster i samhället
för folkets väl. De skulle inte vara karriärpolitiker med partilojaliteter som idag.
Senatens uppgift blir sedan att välja ledaren för staten genom en sluten omröstning. Senatorerna skulle särskilt leta efter en person som har utmärkt sig
i livet, genomgått prövningar och visat prov på stor handlingskraft och gott
omdöme i pressade situationer. Personen skulle vara av god fast karaktär och
anses omutbar. Senatorernas uppgift blir också sedan att verka som ministrar
och agera rådgivare åt den valda ledaren. Senaten ska även ha makten att avsätta ledaren eller enstaka senatorer om situationen så kräver. När en person
ur senaten av olika anledningar lämnar sin post väljer övriga personer i senaten
in en ersättare efter samma villkor och riktmärken som de själva valdes in efter.
Ledarens uppgift blir att med hjälp av senaten ta beslut i stora och vikt
iga frågor som rör hela folkets, landets och statens framtid – snabbt
och effektivt utan onödig byråkrati och för hela folkets väl. Denna individuella beslutsamhet innebär ett tungt ansvar och personen som fattar besluten tvingas själv stå ansvarig för det, och sedermera ta konsekvenserna för det, oavsett om det var ett bra eller dåligt beslut. Således
skulle vi få se på ett helt annat ansvarstagande av statschefen än idag.
I det fria och enade Norden kommer vi också skapa ett allnordiskt parlament.
Parlamentsledamöterna, som kommer att komma från hela Norden, kommer att
väljas av folket genom återkommande lokala personval. Något partiväsen kommer inte att behövas. Parlamentet kommer att vara den lagstiftande församlingen, driva politiska frågor och på så sätt vara folkets röst till senaten. Parlamentet ska dessutom ha makten att godkänna senatens val av ledare för Norden.
Ett system liknande den schweiziska direktdemokratin kommer dess– 23 –

utom att införas med beslutande folkomröstningar, detta för att ytterligare balansera senatens och ledarens maktutövning. Om medborgarna samlar ett tillräckligt antal underskrifter skall de kunna få till
stånd en folkomröstning om såväl stora som små frågor. Ett misstroendevotum mot ledaren ska även kunna hållas genom folkomröstning.
Man kan således konstatera att det vi idag kallar för grundläggande demokratiska rättigheter skulle gälla, även om dagens politiska partier skulle komma
att avskaffas. Som alternativ till dagens partier skulle enskilda individer i parlamentet, föreningar och folkrörelser ha ansvaret för att driva på i politiska
frågor.
På kommunal nivå kommer samma ledar- och ansvarsprincip att tillämpas.
En kommunens starke man eller borgmästare kommer väljas av kommunens
medborgare. Denna borgmästare har sedan möjlighet att själv ta beslut i akuta
frågor som rör folket på lägre och kommunal nivå och tar stor hjälp av folket
genom folkomröstningar där invånarna får vara med och bestämma om viktiga
saker för kommunens framtid.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Välja en allnordisk senat med kompetenta människor sprungna ur
folket bland sådana som genom sitt liv konsekvent utmärkt sig genom
förtjänster i samhället för folkets väl.

•

Låta senaten välja en ledare för den nordiska staten som effektivt och
utan byråkratiskt krångel, med senatens rådgivning, kan ta viktiga
beslut som rör hela folket.

•

Skapa ett folkvalt allnordiskt parlament som blir den lagstiftande
makten i samhället och folkets röst till ledaren.

•

Sänka politikernas arvoden till en mer rimlig nivå. Motivationen till
att vara parlamentsledamot eller senator ska grundas på en idealistisk syn och att man verkligen brinner för sitt folk.

•

Införa ett system liknande den schweiziska direktdemokratin med
beslutande folkomröstningar.
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•

Som alternativ till dagens partier låta enskilda individer i parlamentet, föreningar och folkrörelser ha ansvaret för att driva på i politiska
frågor.

•

På lokal och regional nivå ha ett liknande styrelseskick med en folkvald borgmästare och lokala folkomröstningar.

Yttrandefrihet och medborgerlig frihet

Det finns inte någon stat i hela världen som har total yttrandefrihet. Lagar som
förbjuder hot mot person och grupp kan exempelvis ses som inskränkningar i yttrandefriheten. I dagens ”demokrati” har dessutom särskilda lagar instiftats för att
skydda priviligerade grupper (minoriteter) och förtrycka den egna befolkningen.
Ett exempel på detta är lagen om hets mot folkgrupp som omöjliggör eller försvårar kraftigt för människor att ifrågasätta makthavarna och deras ambitioner.
I vår nya nordiska stat kommer det råda mer yttrandefrihet än idag men med
tidigare nämnda inskränkningar för exempelvis hot mot person och grupp.
Lagen om hets mot folkgrupp kommer att ersättas med lagar mot folkfientlig och subversiv propaganda och verksamhet. Dessa inskränkningar kommer dock gälla främst institutioner med makt, exempelvis media och annan
opinionsdrivande verksamhet, inte enskilda individer. Mötes-, förenings- och
demonstrationsfriheten kommer att bestå såväl som religionsfriheten.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Riva upp lagen om hets mot folkgrupp.

•

Införa lagar mot folkfientlig, subversiv propaganda och verksamhet.

•

Trygga yttrande-, mötes-, förenings-, demonstrations- och religionsfriheten i Norden.
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5.
Att vår massmedia ska ägas av medborgare i det nya Norden. Utländsk såväl som inhemsk media som agerar folkfientligt ska kunna förbjudas. Ett alltför koncentrerat ägande
måste motverkas.
I den liberala demokrati vi lever i är det en så kallad frihet att en liten och
dold elit av människor med kommersiella och till och med folkfientliga intressen kan äga svensk media och styra folkets tankar i den riktning de vill genom
monopol på det skrivna ordet. Det är ett faktum att merparten av ”svensk”
massmedia styrs av agendajudar, antingen genom familjeklaner som Bonnier
eller via banker från USA. Det är likaledes ett faktum att dessa mediemoguler
genom massiv propaganda indoktrinerar svenskarna med mångkulturella och
på andra sätt subversiva och folkfientliga idéströmningar, allt för att gynna sina
sionistiska intressen. Deras makt måste för all framtid brytas om vårt folk ska
överleva.

Lagar mot folkfientlig propaganda

Media propagerar för massinvandring och integration, ljuger och undanhåller
information om ”mångkulturens” konsekvenser samt hänger ut de svenskar
som protesterar eller försöker organisera sig mot folkmordet, som kriminella.
För att förvirra och destabilisera propagerar massmedia även för normupplösande kulturmarxism och andra subversiva idéströmningar. I korthet verkar
medierna fientligt mot folket vilket får katastrofala följder etniskt, kulturellt
och rasligt. Folkfientlig propaganda kommer under ett nationalsocialistiskt styre att vara olagligt.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Skapa lagar mot folkfientlig propaganda. Möjliggöra för staten att
expropriera svensk media som agerar eller har agerat folkfientligt.

•

Säkerställa att enbart nordiska medborgare får äga media i Norden.

•

Se till att medieföretag och organisationer som verkar utomlands
men vars folkfientliga propaganda sprids i Norden ska kunna klassas
som främmande agenter och förbjudas.
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•

Sanera mediekåren. Journalistiska medlöpare som deltagit i den folkfientliga propagandan ska stängas av från sitt arbete och noggrant
granskas innan de med ett statligt godkännande kan återvända till
journalistiken.

•

Inleda rättsprocess mot dem som varit särskilt aktiva i den folkfientliga propagandan. Samhället kommer må bättre när dessa individer
isolerats från folket.

Folklig insyn och medbestämmande

Trots att medias makt är avsevärt större än politikernas har medias makthavare inte på något sätt valts av folket - ej heller har folket någon som helst insyn
i deras beslut. I regel tar ingen inom media något moraliskt ansvar, eller ställs
till svars, för liv som raseras i jakten på löpsedlar. Utöver detta kan mycket rika
människor köpa media och därmed makt och kontroll över människors sinnen.
Endast den som ljuger för sig själv eller andra skulle kalla något sådant för en
”demokrati”. Nordiska motståndsrörelsen vill säkerställa att folket får både insyn och möjlighet att själva äga medier.
Vår syn på media är att den inte enbart är en granskare av makten utan också en maktfaktor i sig. Därför bör offentlighetsprincipen gälla även för media.
Detta gäller framförallt en medieinstitutions inre liv, det vill säga hur beslut tas,
vilka som finansierar verksamheten osv. Offentlighetsprincipen ska dock inte
påverka källskyddet då uppgiftslämnare måste ha rätt att vara anonyma.
Vi ser det som en viktig princip att media måste kunna granska makten för att
motverka korruption. Medier har inte rätt att verka fientligt mot folket eller
staten, men om exempelvis en senator otvivelaktigt visat sig korrupt måste
detta komma folket till kännedom. Detta i sig ska inte betraktas som folkfientligt utan snarare folkvänligt eftersom sådana avslöjanden hjälper till att motverka och förebygga missförhållanden inom folkets ledning.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Dela ut delar av de exproprierade medierna till kooperativ och föreningar. Genom statliga bidrag verka för en mångfald av medier.
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•

Säkerställa att majoriteten av nordisk media ägs av staten, det vill
säga folket. Statlig media skall verka för folket. Kommersiella medier
får agera fritt men inte bedriva fientlig eller på annat sätt subversiv
propaganda mot folket.

•

Se till att offentlighetsprincipen, undantaget källskyddet, gäller även
för media. Varje enskild medborgare ska kunna granska de som granskar.
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6.
Skapa ett modernt samhälle i harmoni med naturens lagar.
Våra djurskyddslagar ska vara framtagna med tonvikten på
etik istället för profit. Naturen och dess resurser ska brukas
med förnuft och framtiden i åtanke. Allemansrätten ska
värnas.
Gemensamt för alla de ideologier och system som accepteras av de styrande
idag är att de i sina grundvalar förnekar naturen eller anser att människan står
över den. Såväl ”mångkultur” som det gränslösa kapitalets rovdrift på natur
ens resurser utgör brott mot den naturliga ordningen och straffas hänsynslöst
när naturen slår tillbaka. Ett pris som efterkommande generationer får betala
i form av havererade ekosystem, överbefolkning och svält, förbrukade naturresurser m.m.
Vi nationalsocialister inser att människan är en del av naturen och därför också
måste leva i enlighet med den och följa dess lagar. Nordiska motståndsrörelsen
är det enda politiska alternativ i Norden som verkligen på allvar värnar naturen
– även när det kommer till biologisk mångfald för människan. Nationalsocial
ismens naturfrämjande värden måste på sikt spridas i världen och radikalt ersätta det parasitära synsätt som människan har till naturen. Utan den national
socialistiska synen på människan som en del av naturen, med ett särskilt ansvar
att vårda den, kommer mänskligheten gå under.

En hållbar planet

I den liberala demokratins tidsålder har människan förvandlats till en parasitär varelse som suger ut jordens resurser, skövlar skog och på andra sätt behandlar naturen vårdslöst för att antingen göda sin egen livsstil eller göra rika
människor ännu rikare. Nordiska motståndsrörelsen kommer bekämpa detta
genom att gå i bräschen för de gröna frågor som nationalsocialismen alltid värnat om. Genom att leva naturligt och tänka långsiktigt kan vi skapa en hållbar
planet även för våra barn och barnbarn.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Gå i bräschen för hårdare miljölagar.
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•

Satsa på geovetenskap och vara ledande inom utvecklandet och användandet av förnybar energi som ska driva hem, bilar, industri m.m.

•

Verka för att ett ekotänk ersätter det materialistiska ”slit-och-slängsamhället”.

•

Samarbeta internationellt för att åstadkomma detta på bred front.

Djurfrågor

Nordiska motståndsrörelsen har en organisk syn på världen och motsätter sig
den rådande antropocentriska bilden av djuren som automatiskt lägre stående
varelser och enbart tjänare av människan. Vi betraktar även människan som
ett djur, och som ett mer högstående sådant menar vi att människan har ett
särskilt ansvar att inte orsaka andra djur onödigt lidande samt att upprätthålla
balansen inom naturen.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Avskaffa ritualslakt såsom kosher och halal.

•

Öka straffvärdet för brott mot djur.

•

Förbjuda plågsamma djurexperiment.

•

Verka för en sund jakt- och fiskepolitik där vi tar det vi verkligen behöver och anpassar vårt levnadssätt efter naturen och inte tvärtom.

•

Utöka skyddet för de utrotningshotade inhemska arter som på grund
av mänsklig påverkan minskar i antal för varje dag.

•

Bibehålla och skärpa Sveriges djurskyddslagar. Det som idag certifieras som ekologiskt ska ses som den lägsta godtagbara nivån. Striktare
krav för djurhållning, även för sällskapsdjur och vilda djur i fångenskap.

•

Säkerställa att barn i tidig ålder får respekt och förståelse för naturen
och att de intar en holistisk inställning till densamma. Barn ska växa
upp till vårdare, inte parasiter, av naturen.
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Ett naturligt leverne

Den stora staden bör vara hemvist främst för den politiska, finansiella och militära eliten samt för handel och industri. Stora urbana städer är emellertid
ingen sund boendemiljö för människor överlag då dessa degenererar och alienerar människor från såväl naturen som andra människor (vilket därmed också
försvagar folkgemenskapen). Nordiska motståndsrörelsen kommer verka för
att uppmuntra nordbor att bo på sådant sätt att de har fri tillgång till naturen
och möjlighet till egen odling, och därmed viss självförsörjning i händelse av
kris.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Bygga radhusområden med större grönytor vid storstädernas utkanter och skapa bättre och avgiftsfria pendlingsmöjligheter för dem som
bor på landsbygden men arbetar i städerna.

•

Verka för en levande landsbygd. Gynna småföretagare som bedriver
verksamhet i glesbygden och decentralisera stora delar av samhällsservice såsom skola, omvårdnad, kultur- fritids och idrottsanläggningar.

•

Upphöra med exploatering av nordiska skogar. Skogen liksom andra
naturresurser ska i ett sunt samhälle inte användas som en outtömlig
resurs där man bara har vinstmaximering som målsättning.

•

Bekämpa industrialiseringen av lantbruket och djurhållningen. Strikta
förbud mot GMO, konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.

•

Verka för småskaligt jordbruk. Ju fler som kan förse sig själva med
mat desto bättre.

Vi äger naturen gemensamt

Vi nordbor ska vara stolta över att vi har allemansrätten i samtliga nordiska länder (förutom Danmark) vilket inte alls är någon självklarhet i resten av världen
där den oftast inte finns eller är mer begränsad. I allemansrätten ser vi en viktig
socialistisk princip om att naturen är till för alla. Att privatpersoner kommer
kunna vara markägare är en självklarhet, men de bör se sig som i första hand
förvaltare, inte ägare, av naturen.
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Vi kommer revidera den nuvarande naturvårdslagen och genomföra inskärpningar och tillägg där det behövs. Bland annat måste lagstiftningen vara mer
tydlig med hur naturen ska kunna försvaras från kommersiella intressen.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Värna allemansrätten och införa den i hela Norden.

•

Klargöra att allemansrätten inte bara innebär rättigheter utan också
skyldigheter. Åverkan på skog och mark ska tas på allvar och det ska
även vara en skyldighet att rapportera missförhållanden i naturen.

•

Med kraft bekämpa olovligt kommersiellt utnyttjande eller annan
exploatering av naturen.

•

Verka för starkare lagar som ska gynna den biologiska och geologiska
mångfalden.

•

Vidta åtgärder för att se till att kommunerna tar hänsyn till miljön när
kommersiella intressen vill etablera sig i naturområden. Betydande
förändringar på landskapet måste ha tillstånd från en central naturskyddsmyndighet.

Biologisk mångfald

Genom erkännandet av människan som en del av naturen måste vi också inse
att människan inte kan vara undantagen naturens lag om biologisk mångfald.
Inga verkligt gröna partier kan ställa sig bakom ”mångkultur” eftersom denna
folkmordsideologi utgör raka motsatsen till biologisk mångfald och evolutionär utveckling. Vi främjar en värld av fria nationer där raserna lever åtskilda
från varandra men ändå kan samarbeta och där varje folkslag och varje ras
utvecklas utefter sina egna förutsättningar och i samklang med naturen. Mass
invandring, ”mångkultur” och tvångsintegration måste krossas så att jordens
variationsrikedom och mångfald kan fortleva.
Nordiska motståndsrörelsen ser allvarligt på invasioner av främmande arter
som på ett onaturligt sätt etablerat sig i den nordiska naturen eftersom dessa
utgör ett hot mot populationerna, ekosystemet och den biologiska mångfalden.
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Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Ta krafttag mot de främmande arter som på onaturligt sätt har etablerat sig i den nordiska naturen så att dess skadeverkningar på vår
inhemska fauna kan minimeras.

•

Bekämpa ”mångkultur” och istället främja biologisk mångfald även
för människor.
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7.
Införa ett nationellt socialistiskt samhälle där resurserna
fördelas så att vi tar hand om hela folket, såväl starka som
svaga, och där alla ska ha möjligheten att nå sin fulla potential. Det ska finnas ett socialt skyddsnät som ger medborgaren rättigheter, men också skyldigheter. Staten ska
kontrollera grundläggande infrastruktur av allmännyttiga
intressen då detta kräver ett större ansvarstagande än vad
ett företag klarar av. Samtidigt ska företagande och innovationsanda uppmuntras.
Den nationella socialism som Nordiska motståndsrörelsen företräder skiljer sig
avsevärt från den internationella och marxistiska socialismen som kommun
ismen och socialdemokratin står bakom och har lyft fram i Norden. Vår socialism är nationell och grundar sig i folkgemenskap och inte klasskamp. I vårt
samhälle kommer intellektuella och välutbildade såväl som handens grov
arbetare, de från mer välbärgade familjer såväl som de från sämre förhållanden, de ur samhällets elit såväl som de svaga och utsatta, arbeta för folkets
gemensamma mål.
Folkgemenskap måste också ersätta den materialism och individual
ism som idag råder bland folket. ”Vad är bäst för folket” måste ersätta liberalismens ”vad är bäst för mig” och marxismens ”vad är bäst för
min samhällsgrupp”. Alla människor har en plats att fylla för folkets väl.
Ett samhälle utan mekaniker eller bönder skulle vara minst lika värdelöst som ett samhälle utan civilingenjörer eller nationalekonomer.
Den nationella socialismen handlar inte heller om att sänka alla till samma lägsta nivå enligt ”allas lika värde” utan istället om att inse att människor är olika
och ta tillvara på allas unika färdigheter på bästa möjliga sätt. Nordiska motståndsrörelsen eftersträvar alltså här en revolutionär omdaning i hela folkets
tankesätt genom förändring på flera punkter som tillsammans leder mot detta
mål. En förutsättning för denna folkgemenskap är först ett avvecklande av dagens mångetniska samhälle då en blandning av raser och kulturer i sig skapar
egna samhällsgrupper med egna (etniska) särintressen.
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Arbetspolitik

Alla människor har både rätt och skyldighet till arbete. Ett arbete handlar om
så mycket mer än att bara tjäna pengar, det handlar även om att få sina sociala
behov tillgodosedda och få känna sig värdefull genom att man gör en insats
för att tjäna samhället och folket. Ingen arbetsför människa ska få sko sig på
andras arbete och det är statens ansvar att se till att ingen går sysslolös samt
att, om det behövs, utbilda och omskola individer till att klara nya uppgifter.
Exempelvis ska en fabriksarbetare som får problem med axlarna istället för att
sjukpensioneras omskolas till annat lämpligt yrke, liksom en företagschef som
”går in i väggen”. En person som inte har några ben ska sättas i arbete som
denne klarar av liksom någon som har mental funktionsnedsättning. Den som
av lathet eller ovilja inte arbetar står utanför samhällets sociala skyddsnät.
Detta synsätt, där alla drar sitt strå till stacken, skulle också tillsammans
med den tekniska utvecklingen kunna möjliggöra kortare arbetsdagar. Kort
are arbetsdagar skulle medföra att medborgare får mer ledig tid att engagera sig i föreningsliv, umgås med familj, skapa kultur m.m. vilket skulle
öka välmåendet bland folket och dessutom komma hela samhället till gagn.
Ett enande måste nås mellan arbetsgivare och arbetstagare genom lagstadgade rättigheter och skyldigheter för dessa snarare än branschspecifika och arbetsgivarorganisations- eller fackförhandlade sådana. Vad som är bäst för hela
folkets väl måste vara riktsnöret, inte vad som är bäst för den enskilda gruppen.
Förtroendevalda på varje arbetsplats samarbetar tillsammans med företagschefen för att uppnå bästa möjliga gemenskap på arbetsplatsen. En myndighet upprättas till stöd för arbetarnas men också arbetsgivarnas rättigheter och
träder in vid intressekonflikter. Arbetarens rättigheter ska vara omfattande.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Ge alla arbetsföra människor ett arbete.

•

Skapa en ny myndighet (jmfr. Arbetsförmedlingen) med uteslutande
ansvar att hitta rätt arbeten till rätt människor.

•

Se till att skapa flexibla vägar för människor som behöver utbildas
eller omskolas för sina egna och samhällets behov.

•

Slopa arbetslöshetsbidrag för dem som absolut inte vill arbeta.
– 35 –

•

Lagstadga skyldigheter och rättigheter för arbetstagare och arbetsgivare istället för att låta olika branschspecifika fackföreningar och
arbetsgivarorganisationer förhandla om olika individuella villkor.

•

Upprätta en myndighet som säkerställer samarbete mellan arbetare
och arbetsgivare samt bevakar deras rättigheter och skyldigheter.

•

Sträva efter att införa sex timmars arbetsdag.

Socialt skyddsnät och allmän välfärd

Liksom staten har ett ansvar att kunna erbjuda arbete till alla arbetsföra måste också staten kunna ta hand om de som inte är arbetsföra. De som är sjuka eller skadade så gravt att de inte kan arbeta med någonting måste ha det
stöd av samhället som behövs för att ändå kunna få ett drägligt och värdigt liv.
Välfärden och det sociala skyddsnätet får aldrig bli en klassfråga utan ska gälla
för hela folket oavsett inkomst. En stor budget skall avsättas för att idrott och
hälsa, vård och omsorg ska hålla högsta möjliga standard.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Ge alla medborgare som inte är arbetsföra eller omskolningsbara,
kortsiktigt eller långsiktigt, ett bidrag som gör att de kan få en lika
bra livskvalitet som om de arbetade.

•

Införa kostnadsfri sjuk- och tandvård för alla medborgare. Vi kommer
även erbjuda regelbunden grundläggande hälsobesiktning för att i tid
förebygga ohälsa.

•

Se till att fritids- och idrottsverksamhet som anses gynnsam för
folkhälsan, folkgemenskapstanken eller folkets utbildning prisreduceras efter inkomst ner till nästan helt kostnadsfritt för de med lägre
inkomst.

Allmännyttiga intressen

Inom vissa branscher kan det helt klart vara nyttigt med konkurrens och fri
företagsamhet, men inom många andra områden som kan anses vara allmännyttiga får aldrig profit gå före kvalitet, etik och humana faktorer. En
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stat vars uppdrag är att tjäna sitt folk kan ha ett helt annat ansvars- och framtidstänk än ett enskilt företag med större vinstkrav. Exempelvis skulle en statsägd bank kunna erbjuda räntefria lån, en statsägd media vara fri från reklam
och ett statsägt bussbolag kunna trafikera sträckor på landsbygden som ett
privatägt företag inte sett som lukrativt nog. Vidare ser det statliga ägandet
till att vård, skola och omsorg aldrig blir en klassfråga där bara de mest välbärgade kan få det bästa utan där istället alla medborgare behandlas lika.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Återta makten över allmännyttiga intressen till staten från profithungriga investerare.

Privat företagande

Även om staten i de flesta avseenden är en garant för långsiktighet och ansvar finns det branscher som staten inte bör lägga sig i, där det istället är
mer gynnsamt för folket med en fri företagsanda. Nordiska motståndsrörelsen vill se en stark företags- och innovationsanda i Norden och att
så mycket produktion och handel som möjligt hålls inom Nordens gränser. Små och lokala företag uppmuntras genom gynnsamma förhållanden.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Införa tull för utomnordiska varor som istället kan produceras inom
Norden.

•

Subventionera ekologiska, närproducerade och miljövänliga produkter.

•

Göra det enklare för små och lokala företagare att kunna konkurrera
med storföretagen genom skattelättnader och andra åtgärder.

•

Göra det ekonomiskt kännbart för företag som väljer att flytta sin
produktion utanför Nordens gränser.

•

Se till att stat och kommun alltid genom sina upphandlingar stödjer
lokala nordiska företag med sunda värderingar.
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Forskning, innovationsanda, konst och kulturellt arbete

Forskning, innovationer, konst och högstående kulturella verk är något som historiskt sett verkligen utmärkt den nordiska rastypen gentemot många andra folk. Utan vårt eget och andra västerländska folks
landvinningar och genialitet inom dessa områden hade människosläktet stannat i utvecklingen för många århundraden sedan. Denna skaparkraft måste staten ta till vara på och uppmuntra även i framtiden.
De stora uppfinnarna, upptäckarna, konstnärerna, författarna, poeterna och
kompositörerna i historien har inte främst drivits av ett vinstintresse utan iställ
et av en vilja att göra världen till en bättre och trevligare plats samt att förbättra livet för folket och höja dess medvetandenivå. Vi måste åter hitta tillbaka till
denna anda för att verkligen kunna bli framåtskridande på dessa områden igen.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Avsätta stora anslag till forskning som avser förbättra folkhälsan,
miljön, försvarsmakten samt kriminologi i syfte att förebygga brottslighet. Även forskning som ger ökad förståelse för universum och
naturlagarna ska uppmuntras.

•

Utfärda stipendier eller andra bidrag åt privatpersoner som på eget
initiativ hjälper den allmännyttiga forskningen framåt.

•

Skapa forsknings- och innovationscenter där staten, universiteten och
företagen går samman för att utbilda och skapa en jordmån för driftiga och intelligenta medborgare att vara med och driva utvecklingen
framåt.

•

Utbetala en medborgarlön till lovande konstnärer, författare, kompositörer, musiker, filmskapare och andra kulturellt arbetande personer.

Skola och utbildning

Utbildningsplanen för skolan idag, framförallt under de första skolåren, har
kommit att bli för bred med en hel del onödig vetskap samtidigt som stora
delar oerhört viktigt kunskap gås förlorad. Mycket av det som lärs ut i skolan är glömt i vuxen ålder, än mindre har människan faktiskt nytta av det under sin livstid. De som faktiskt har nytta av specialkunskaper i specifika ämnen kan lära sig detta längre upp i åren efter en mer individuell anpassning.
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Ett av skolans mål måste vara att ge alla elever en grundläggande allmänbildning och viktig basal kunskap, men nästan lika viktig är skolans roll som
karaktärsdanande institution. Skolan måste fostra den unga generationen i
folkgemenskapstanken och lägga grunden för det vuxna livet i det nationalsocialistiska samhället. Eleverna måste lära sig att bli beslutsamma, ansvarstagande och viljekraftiga och med en stor förståelse för naturen och dess lagar.
Vårt folk blir allt mer förslappat och det börjar redan i tidig ålder då teve och
dator utgör stora delar av de ungas fritid. Skolan måste som en motvikt till
detta lägga mer lektionstimmar på idrott samt på utomhusaktiviteter och fältstudier i skog och mark.
Ett problem vi har med dagens skola är att den blivit en fluminstitution där lärarna
saknar all auktoritet och där eleverna får vara med och bestämma hur undervisningen ska utformas. Detta leder inte bara till en ohållbar skolmiljö utan skapar
också förslappade, karaktärslösa och egocentrerade individer. Disciplin måste
återinföras i klassrummen och lärarnas auktoritet stärkas. I enlighet med detta
vill vi även återinföra ordningsbetyg från första klass för att forma elever som
följer ordningsregler, är goda skolkamrater, är närvarande och samarbetsvilliga.
Disciplin och ordningsbetyg i skolan kommer även resultera i en stressfri studiemiljö vilket är en förutsättning för att eleven ska kunna nå sin fulla potential.
Alla elever måste få de resurser och den hjälp som krävs för att enligt sina
individuella förutsättningar kunna utvecklas. Såväl elever som har det svårt i
skolan som särskilt begåvade elever måste kunna utvecklas utifrån sina behov
med rätt undervisning.
För att på riktigt kunna ge den hjälp som behövs för de som har det svårt i skolan och samtidigt kunna ta tillvara på potentialen hos de mer begåvade eleverna kommer vi att redan i mellanstadiet införa uppdelning efter kunskapsnivå.
Den från början gjorda uppdelningen ska givetvis kunna ändras beroende på
elevernas framtida resultat. Så kallad mobbning kommer drastiskt minska i ett
samhälle byggt på folkgemenskap. De mer begåvade eleverna kommer att läras
att de har ett extra ansvar att vara ödmjuka gentemot dem med lägre potential.
Som ett led i folkgemenskapstanken bör även en frivillig arbetstjänst införas
efter värnplikten. I denna får mannen eller kvinnan arbetspraktisera i minst
sex månader med hårt arbete i folkets tjänst såsom vägbygge, gruvarbete,
hemtjänst, skogsarbete, jordbruk osv. för att oavsett klassförhållanden få lära
sig hur det är att arbeta med händerna. Att ha genomgått arbetstjänsten blir
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ett krav för att få tillgång till landets högskolor och universitet eller för att få
lov att bli statsanställd på något vis. Den som arbetar intellektuellt måste ha
förståelse och respekt för andra människors umbäranden och levnadsvillkor.
Arbetstjänsten skulle motverka det klassförakt vi idag ser mellan handens och
hjärnans arbetare.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Byta ut skolans ”demokratiska” indoktrinering mot en nationalsocialistisk värdegrund där karaktärsdaning, folkgemenskapstanken och
en stor respekt för naturen och dess lagar implementeras redan från
unga år.

•

Införa undervisningstimmar för idrott samt förlägga mer utbildningstid ute i den fria naturen. Detta istället för undervisning som majoriteten av eleverna faktiskt inte har någon reell nytta av i det verkliga
livet.

•

Införa en uppdelning efter kunskapsnivå.

•

Återinföra ordningsbetyg från första klass och stärka lärarnas auktoritet.

•

Se till att utbildningen redan från högstadiet blir mer yrkes- och individinriktad genom utökat arbete och kontakt med studievägledare.

•

Införa en frivillig arbetstjänst med minst sex månaders praktiserande
av hårt grovarbete. För att få tillgång till landets högskolor, universitet eller för att bli statsanställd införs krav på att ha genomgått
arbetstjänsten med godkänt betyg.

Familjepolitik och kvinnans roll

Dagens liberala demokrati propagerar för ett karriärstänk där såväl män som
kvinnor gör avkall på mycket som är viktigt. I kvinnornas fall handlar det om att
göra avkall på barn och familj. Många kvinnor som vill vara hemma med sina
barn tvingas in i arbetslivet för tidigt. Andra skaffar inga barn alls eftersom de
känner att de måste välja mellan familj och karriär.
Självklart vill vi inte kedja fast kvinnor vid spisen och vi ingår inte heller i någon
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så kallad patriarkalisk struktur där kvinnan ses som ett hot mot mannen. Inget
kunde vara längre från sanningen eftersom vi är lika stora motståndare till denna typ av mansschauvinism som vi är till feminism. Feminismen gör samma sak
som mansschauvismen, det vill säga ställer mannen och kvinnan mot varandra - istället för som naturen skapade dem, som ett komplement till varandra.
Båda dessa idéströmningar utgör inte bara ett hot mot folkgemenskapen utan
har även resulterat i att den psykiska ohälsan bland våra kvinnor är högre än
någonsin.
Vår bild av kvinnan är inte inspirerad av någon ökenreligion utan härstammar
direkt från den naturliga och jämlika synen som våra nordiska förfäder hade.
I enlighet med denna nordiska syn måste kvinnans naturliga roll som högsta
ansvarig för familjens enighet och välmående lyftas fram. Kvinnor ska självklart
kunna ha ett arbete, men samhället och media måste tydligt klargöra att det
inte är ett krav att göra detta om man väljer familjen istället. Det är inte något
fel i att satsa på att bli en god mor åt en stor familj framför att göra karriär inom
arbetslivet. Den nordiska kvinnan måste respekteras – något som ingen annan
rörelse gör idag – liksom moderns status i samhället höjas.
Inom många yrkesgrupper i Norden idag väljs inte bästa man eller kvinna
till att utföra ett arbeta. Istället blir kvalitén lidande för en sorts uppochnervänd jämlikhetsdoktrin som resulterar i att mindre lämpade människor
kvoteras in. Detta måste självklart upphöra. Det finns yrken som generellt
sett är bättre lämpade för kvinnor och andra som är bättre lämpade för
män. Ingen kvinna bör förbjudas att arbeta som t.ex. brandman och ingen man bör förbjudas att arbeta som sjuksköterska, men de ska i sådana
fall få platsen för att de är bäst lämpade för jobbet och med exakt samma
krav som det andra könet hade haft. Självklart gäller lika lön för lika arbete.
Kulturmarxismen, där feminismen har en central roll, för fram en folk- och familjefientlig hållning vilket lett till att de som vill så split mellan könen även tagit sig
an homofrågor i syfte att krossa den så kallade heteronormen – det vill säga den
naturliga strukturen i varje friskt samhälle. Den inflytelserika homolobbyn har
gjort homofili till något helt normalt och i många fall eftersträvansvärt i debatt
klimatet inom kultur och media. Ett exempel på detta är att folkets så kallade
representanter deltar i ”Pride-tåg”, ett annat att homofila i lagteknisk mening
numera räknas som en egen folkgrupp, något som etniska svenskar eller heterosexuella inte gör. En frisk och välfungerande familj, sett till vad som är naturligt och till barnens bästa, bildas givetvis av en man och en kvinna. Denna grund
måste genomlysa samhällsdebatten. Giftermål och adoption är strängt förbe– 41 –

hållna denna naturliga konstellation. Vi ser dock inga behov av att kriminialisera
homofiler så länge de inte i ord och handling manifesterar sin avvikande läggning.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Stärka kvinnans roll i samhället som den högst ansvarige för familjens välmående utan att för den sakens skull tvinga bort kvinnor från
arbetsmarknaden.

•

Fördubbla föräldrapenningens längd och höja lägsta ersättningsnivån
till 100% av vad kvinnan hade tjänat på att istället förvärvsarbeta.
Alla krav på reservationsdagar åt pappan tas bort så att kvinnan kan
välja att gå hemma med barnet under hela perioden.

•

Erbjuda fri barnomsorg vid behov. Förskolorna ska i ännu högre grad
än skolorna fokusera på utomhusaktiviteter.

•

Höja barnbidrag och flerbarnstillägg.

•

Se till att förbjuda kvoteringar baserade på kön, ursprung eller sexuell
läggning.

•

Upphöja det naturliga familjeidealet mellan man och en kvinna. Förbjuda homofila par giftermål och adoption.

•

Kriminalisera homolobbyn och annan propaganda mot naturliga konstellationer.

•

Förbjuda homofili i det offentliga rummet.

Pension

Idag får många äldre tvingas till jobbet fast de är sjuka och svaga och
när de väl pensioneras så påbörjas en kamp för att få ekonomin att
gå runt. I många fall har invandrade arbetslösa rasfrämlingar en bättre ekonomi än de som levt och arbetat hela sitt liv i det här landet.
Att kunna bli skäligt ersatt den dag man av ålder och krämpor inte
längre klarar av att arbeta är en självklarhet. När detta sker är något
högst individuellt och mycket beroende på hur man levt sitt liv. Folkpensionen blir den viktigaste delen och medborgare ska inte kän– 42 –

na sig nödgade till privata besparingar för att klara sig på ålderns höst.
För att få ta del av folkpensionen krävs det att man är medborgare i Norden.
För full pension krävs det att man lever inom Nordens gränser.
Vi kommer även etablera en statlig pensionärsorganisation, vid sidan av de
ideella, där pensionärer fortfarande kan arbeta för samhället fast på frivillig
basis och under lättsamma former. Detta för att de äldre fortfarande ska kunna
känna sig nyttiga för samhället, umgås med andra äldre och för att samhället ska kunna ta del av deras samlade kunskap som en resurs. Denna pensionärsorganisation kommer även verka för att åldersgenerationerna kan mötas
genom särskilda aktiviteter som organiseras av skola och förskola. Detta sätt
att mötas på kommer bidra till att öka sammanhållningen, livsglädjen och folkgemenskapen för gamla och unga.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Höja folkpensionen så att privata besparingar inte ska behövas. Ordet
”fattigpensionär” kommer vara okänt för kommande generationer.

•

Etablera en statlig pensionärsorganisation där pensionärer fortfarande kan arbeta för samhället på frivillig basis.

Skattepolitik

Många ser idag staten som något ont som man gör allt man kan för att hålla
borta och all form av beskattning från staten som stöld. När det är som idag
att våra skattepengarna går till massinvandring, EU-avgifter och politikernas
höga löner är det ett mycket sunt synsätt att inte vilja bidra till det. I Nordiska motståndsrörelsens vision är dock staten en viktig del i folkgemenskaps
tanken. Staten i det nya Norden är en del av denna folkgemenskap och folkets
förlängda arm genom att statens mål främst är att arbeta för folkets väl och
bevarande. Att stjäla från eller lura staten blir därför det samma som att stjäla
från eller lura sig själv, sin egen familj och sitt eget folk.
Att bidra till folkets väl genom att betala skatt till denna stat är därför inget som
kan ses som fel eller konstigt – snarare tvärtom. Skattesatsen i landet ska självklart inte på något vis vara onödigt hög då staten inte har något vinstintresse
i sig, men skatten ska ligga i relation till statens utgifter. Då Norden kommer
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vara frikopplat från det nuvarande finansiella systemet som har plundrat oss
under lång tid kommer vi kunna ha ett sammanlagt lägre skattetryck än idag.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Sköta finanserna på sådant sätt att gemene man kommer att ha en
mer välkomnande syn på att betala skatt.

•

Sänka skatten samtidigt som allmännyttan, välfärden och det sociala
skyddsnätet stärks.
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8.
Återinföra allmän värnplikt och utöka försvaret. Alla som
fullgjort sin värnplikt behåller sitt vapen och sin utrustning.
Varje medborgare ska kunna bidra till försvaret av nationen
mot såväl yttre som eventuella inhemska hot.
Det är en självklarhet att en stat måste kunna försvara sig från främmande
hot. Än mer självklart blir det om vi betraktar vår omvärld och ser de enorma
problem den brottas med och tillåter oss spekulera i hur saker kan förvärras i
framtiden.
Jordens resurser är inte oändliga och förr eller senare kommer rovgiriga stater
och andra intressen tvinga sig till resurser från dem som inte kan försvara sig.
Sådana krig rasar redan och de kommer med all säkerhet att öka i framtiden.
Det här är en oundviklig utveckling med en sinande global oljetillgång och en
skenande befolkningsökning. Nämnas i sammanhanget kan att planetens population på 1960-talet uppgick till ungefär tre miljarder och har med andra ord
mer än fördubblats sedan dess. Nämnas kan också att även seriösa bedömare
redan för flera år sedan varnade för oljeproduktionstoppen (på engelska ”Peak
oil”). Framtiden ser med andra ord mörk ut för den stat som militärt inte kan
försvara sina tillgångar.

Ett starkt Norden mot främmande hot

De fristående nordiska länderna är i dagsläget svaga. Så svaga att stormakter
med lätthet skulle kunna ockupera oss militärt. Även om de nordiska militärmakterna slog sig samman idag skulle deras militära förmåga ändå inte i närheten kunna mäta sig med USA:s eller övriga EU:s.
Det nationalsocialistiska Norden står även inför en ytterligare utmaning som
inte får överslätas. De krafter som styr vår värld idag är samma hatiska krafter
som genom en världsomspännande allians besegrade Tyskland 1945. Vi kan
inte utesluta att dessa sionistiska krafter med vapenmakt kommer försöka kväsa alla försök till nationalsocialistiska resningar om de bedömer att vi saknar
förmågan att försvara oss.
Vi måste alltså med all tydlighet visa en överbefolkad och delvis fientlig omvärld att ett enat Norden med full kraft är berett att med alla medel försvara
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sina gränser. Vi måste inte bara tydliggöra detta för omvärlden, vi måste även
visa det för Nordens folk. Vi kommer med andra ord inte bara säga att ”vår
beredskap är god”, vi kommer samla folket för att säkerställa att vi har den
militära kapaciteten att försvara oss.
Norden måste också ha en offensiv förmåga för att, om nödvändigt, på kort
varsel kunna ingripa i vårt närområde och/eller ha förmågan att hjälpa välsinn
ade stater med närbesläktade folkslag mot gemensamma fiender. Den offensiva förmågan är inte tänkt att användas lättvindigt men ska i extraordinära fall,
och på goda grunder, kunna användas preventivt gentemot hot som på sikt kan
drabba Nordens befolkning.
För detta krävs en stående armé med de bäst tränade yrkessoldaterna och
befälen samt den bästa utrustningen riket kan få fram. Dessa soldater kan i
händelse av yttre hot mot Norden utgöra stommen av befäl när de värnpliktiga
reserverna behöver kallas in.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Återinföra allmän värnplikt och utöka värnpliktstiden till minst två år.

•

Förstärka och modernisera det militära försvaret.

•

Ge kvinnor grundläggande militärutbildning under en kortare tid med
möjlighet att på frivillig basis genomgå samma värnpliktstid som
männen.

•

Se till att männen och kvinnorna påminns och uppdateras i sin förmåga att försvara Norden efter avslutad tjänstgöring (jmfr. Repmånad).

•

Bygga en offensiv förmåga för att, om nödvändigt, på kort varsel kunna ingripa i vårt närområde.

•

Normalisera tanken om livet som soldat och uppmuntra till militära
karriärer.

•

Erbjuda unga pojkar och flickor möjligheten att bekanta sig med försvarsmakten i tidig ålder. Detta genom att de unga besöker militära
anläggningar och får lära sig om och respektera soldatlivet.
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•

Ge den samlade nordiska intelligentian mycket större anslag för militär forskning och utveckling.

En man, ett gevär

Nordiska motståndsrörelsen kommer se till att de män och kvinnor som
genomfört sin värnplikt även får förvara och vårda sitt vapen i det civila livet.
En sund befolkning ska inte behöva frukta sina makthavare, sunda makthavare
behöver inte frukta sin befolkning. I det nya Norden kommer stor tillit finnas
mellan folket och dess ledare. Ledningen för det enade Norden kommer inte
bara sova tryggt med en beväpnad befolkning - den kommer sova tryggare.
Alla och envar kommer veta att fiender till Norden först måste möta ett folk
redo att försvara sin stat med sina egna vapen.
I USA är sådant som dödsskjutningar eller ibland rena massakrer vardag och
kritiker menar att USA:s liberala vapenlagar är orsaken. Detta är emellertid en
bristfällig analys. En sund homogen nordisk befolkning kan i ärlighetens namn
inte jämföras med de mångkulturella delarna av Nordamerika med skyhög
brottsstatistik. En bättre jämförelse skulle i så fall vara Schweiz som också har
mycket fria vapenlagar men betydligt lägre kriminalitet. Schweiz måste ändå,
trots landets relativt stabila tillstånd, ses som labilt i relation till den stat vi
kommer att skapa.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Se till att alla som fullgjort sin värnplikt även förvaltar sitt tjänstevapen i det civila livet, men självklart fråntas rätten att inneha vapnet
om det hanteras på ett oansvarigt sätt.

•

Ge medborgarna laglig rätt till nödvärn i sina hem även med sina
militära vapen.

Det civila försvaret

Vid olika former av katastrofer, exempelvis sjöolyckor, skogsbränder eller
miljöolyckor, måste det framtida Norden kunna hantera de uppkomna kriserna
mycket bättre än idag. En väl fungerande räddningstjänst är en förutsättning
för detta. Vi måste försäkra oss om att till exempel brandkår och sjöräddning
inte saknar resurser. Sådana resurser ska även ha kapacitet att kunna sättas in i
krissituationer utanför Norden om det önskas av den drabbade parten.

– 47 –

Om en katastrof är särskilt omfattande ska utbildade militära styrkor samt
värnpliktiga kunna sättas in för att understödja den redan befintliga personalen.
Civilförsvarets uppgift är också att kontinuerligt utbilda medborgarna i olyckshantering såsom Första Hjälpen, Hjärt- och lungräddning och brandkunskap.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Bygga ut civilförsvaret.

•

Ha kapacitet att mobilisera våra militära styrkor till katastrofhjälp.

•

Vara beredd att kunna hjälpa vår omvärld i händelse av omfattande
katastrof.

•

Kontinuerligt utbilda medborgare i olyckshantering.
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9.
Införa en rättsstat där alla medborgare är lika inför lagen.
Utbildade jurister ska döma i domstolarna. En folkdomstol
ska upprättas med syfte att pröva de svåra fallen av folkförräderi.
”Vi måste försvara demokratin” är en fras som varje systemtrogen politiker
och journalist hasplar ur sig i tid och otid. I själva verket är Sverige ingen demokrati utan en demokratur där åsiktsfrihet rent formellt existerar, men där det i
praktiken råder åsiktsförtryck som ofta är dolt och drabbar dem som utmanar
maktens doktriner. Vi lever i ett system där medborgarna är olika inför lagen,
där stor rättsosäkerhet råder och där medborgarna kan bli uthängda, socialt
stigmatiserade eller förlora arbeten om de inte ställer sig bakom ”mångkultur”,
”alla människors lika värde” och andra folkfientliga idéströmningar.
Nordiska motståndsrörelsen vill införa den rättsstat som ursprungligen formulerades i grundlagen och genom en folkdomstol neutralisera den folkförrädarkår
som utövat åsiktsförtryck mot andra medborgare och förrått det egna folket.
Vad gäller den övriga brottsligheten i samhället görs många fel av dagens system. Återfallsstatistiken inom vissa brott är hög då många fängelser i praktiken
är plantskolor för kriminella karriärer. De som är fattiga och utstötta av samhället ser få möjligheter att ta sig upp utan att gå utanför lagens råmärken. Lösningen på problemen är den folkgemenskap vi ska bygga, preventiva åtgärder
för att förebygga brott och god rehabilitering på våra fängelser. Vi är medvetna
om att det föreligger en intressekonflikt mellan stat och brottsoffer då den
senare ofta av hämndbegär ser saken personligt, medan en stat måste se det
ur ett större perspektiv där resurserna måste tillvaratas för hela folkets väl.

Likhet inför lagen

I dagens demokratur är rasfrämlingar, men också religiösa och sexuella minoriteter, mer skyddsvärda än andra medborgare, trots att det tydligt framgår i
grundlagen att likhet inför lagen är en av statsskickets grunder. Etniska nordbor, i synnerhet dem som kämpar för sitt folks överlevnad eller uttrycker kritik
mot massinvandringen, bestraffas hårdare än andra. Rättsstaten är därmed
satt ur spel och juridisk godtycklighet genomsyrar rättsprocesserna. Gummiparagrafen hets mot folkgrupp, som i praktiken är en raslag som riktas direkt mot
svenska folket, med särskilda skydd för kränkta minoriteter, måste avskaffas
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med utgångspunkt av att den är grundlagsvidrig. Nordiska motståndsrörelsen
vill åter införa rättsstatens principer om likhet inför lagen.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Säkerställa att alla medborgare – oavsett härkomst, politisk eller
religiös uppfattning – på lika villkor har rätt till yttrandefrihet, möte
sfrihet och en rättvis prövning i domstol. Alla medborgare i det fria
Norden skall betraktas som lika inför lagen.

•

Förbjuda diskriminering och kvotering på arbetsplatsen – så kallad
”positiv särbehandling”.

•

Avskaffa lagen om hets mot folkgrupp. Lagar som förbjuder hotelser,
kränkningar, förtal m.m. kan istället tillämpas för alla medborgare.

Opartiska förvaltningsmyndigheter och domstolar

I Sverige finns en flera hundra år gammal objektivitetsprincip, inskriven i grundlagen, som kräver att förvaltningsmyndigheter beaktar allas likhet inför lagen
och saklighet och opartiskhet i sitt myndighetsutövande. De förvaltningsmyndigheter som bryter mot grundlagen blir dock aldrig lagförda när de öppet tar
politisk ställning för så kallad mångkultur, ökad invandring eller demonstrerar i
homopolitiska demonstrationer som ”Pride”.
Utöver de grundlagsbrott som dessa myndigheter kommer undan med kan vi
heller inte tala om självständiga domstolar eftersom det är politiker som dömer i domstolarna. Varje medborgare måste känna sig trygg i att rättsväsendet
gör rättvisa prövningar och att förvaltningsmyndigheter inte företräder egna
politiska intressen.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Skapa en rättsstat där den legislativa makten är avskild från den
exekutiva makten. I klarspråk innebär det att lagarna stiftas av ett
folkvalt parlament, men att dessa lagar sedan tillämpas av självständiga domstolar och statlig förvaltning utan inblandning från annan
instans.

•

I enlighet med rättsstatens principer avskaffa det nuvarande nämn– 50 –

demannasystemet. Endast utbildade jurister, inte politiker, får döma i
våra domstolar.

•

Säkerställa att myndigheter inte tar idépolitisk ställning inom ramen
för sitt myndighetsutövande. En myndighetsperson, än mindre hela
myndigheten, får inte i uniform eller på något annat sätt som visar
tillhörighet till denna myndighet, ta ställning politiskt. En enskild
myndighetsperson kan självklart privat ta ställning politiskt om det
tydligt sker utanför personens verksamhetsområde.

•

Säkerställa att myndigheter och statliga organisationer inte tar ställning i politiska frågor om det inte klart framgår och har särskilt motiverats att det ingår i dess verksamhetsområde. Undantag är exempelvis organisationer med särskilt ansvar för folkbildning, såsom skolan
vars verksamhet kommer att vila på nationalsocialistisk värdegrund.

Lagar mot folkfientlighet

Nordiska motståndsrörelsen förfäktar folkdemokrati, inte liberal demokrati. Det fria Norden kommer att värna om den enskildes yttrandefrihet, men
samtidigt göra det klart för alla att friheter inte är reservationslösa utan kommer undantas om de missbrukas till att bedriva folkfientlig verksamhet. Vid en
intressekonflikt kommer folkets frihet, suveränitet och själva rätt till överlevnad värderas högre än individens frihet. Vi kan med andra inte tillåta att det
fria Norden, med dess omfattande yttrande- och mötesfrihet, missbrukas av
fientliga krafter som verkar för folkets undergång.
Folkfientlighet måste förbjudas och allvarlig sådan hårt bestraffas. De svåra
fallen av folkförräderi kommer att prövas av en ny domstol, Nordens folkdomstol. Denna folkdomstol kommer även ta över hög- och landsförräderimålen eftersom dessa utgör ett brott mot såväl riket som dess invånare. Folk-,
hög- och landsförräderibrott kommer att tas på stort allvar.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

I enlighet med skapandet av lagar mot folkfientlig propaganda också
säkerställa att organisering av folkmord på de nordiska folken blir
olagligt. Detta innebär att sammanslutningar som aktivt verkar för
massinvandring, rasblandning och andra former av folkmord kan
komma att lagföras.
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•

Upprätta en folkdomstol som tar sig an de särskilt svåra fallen av
folkförräderi. Samtliga med inflytande och maktposition som tagit
beslut om, genomfört eller försvarat det pågående folkmordet på de
nordiska folken, kommer att bli granskade av denna domstol, liksom
de som gör det i framtiden. De som fälls av folkdomstolen och bedöms oförmögna till rehabilitering kommer även förlora sina medborgarskap.

•

Ta hög- och landsförräderimålen på allvar. De som med utländskt bistånd eller med andra lagstridiga medel försöker lägga landet under
främmande makt begår ett brott mot rikets säkerhet och skall straffas därefter. Handlingar där makthavare åker på hemliga möten där
beslut tas med främmande intressen och utan folklig insyn, eller ens
vetskap, är att betrakta som högförräderi.

Brott och straff

Nordiska motståndsrörelsen inser att mycket av arbetet med att
minska brottsligheten i samhället hänger ihop med helt andra saker än straffsatser och antalet poliser som finns tillgängliga på gatorna. Ju mer orättvist fördelade samhällets resurser är och ju större klasskillnader som existerar, desto mer ökar också brottsligheten.
Det är heller inte ovidkommande att den globala makteliten faktiskt vill
skapa oro och kriminalitet i samhället för att använda det som täckmantel,
för att utan folkets protest, bygga upp det övervakande storebrorssamhälle som allt mer tar form. En oövervakad park skapar dock inte en kriminell individ. Det är inte alltid tillfället som skapar tjuven utan istället oftast
samhällets moral och anda. En kriminell stat fostrar kriminella individer.
I ett friskt och välmående samhälle, där folkgemenskap råder och massinvandring inte existerar, kommer också brottsligheten att minska. Man stjäl inte
från sin familj och skapar inte oreda i sitt eget hem. I en stat med utpräglad
folkgemenskap är folket en förlängning av ens familj och Norden ens hem.
Att utrota brottsligheten helt och hållet är dock en naiv vision och därför måste
även vi ha en kriminalpolitik. Nationalsocialismen innebär inte nödvändigtvis
att det ska bli hårdare straff, men vi ser däremot att vissa typer av brott bör ges
ett högre straffvärde. Exempel på denna typ av brott är där offret är i markant
fysiskt eller mentalt underläge och därmed oförmöget att kunna värja sig mot
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gärningsmannen, som det alltid är vid exempelvis brott mot barn, djur och våra
äldre. Förutom detta och tidigare nämnda förräderibrott, bör också grova sexual- och narkotikabrott ges högre straff.
Det är oansvarigt av en stat att släppa ut ”monster” i samhället. Det är också
inhumant av en stat att hålla någon inlåst hela sitt liv. Seriemördare, pedofil
er som utfört grova förgripelser, narkotikalangare som spridit dödligt gift till
hundratals människor m.fl. har i vårt avseende förbrukat sin rätt och frihet
att leva. Trots att ett dödsstraff är oåterkalleligt måste vi kunna tillämpa det
vid särskilt hänsynslösa och grova brott. När bevisningen verkligen anses stå
utom allt rimligt tvivel, bör brottet kunna straffas med döden. För att dödsstraffet inte ska kunna missbrukas eller bli godtyckligt måste den nordiska
senaten fastställa en sådan dom från domstolen innan den vinner laga kraft.
Kriminalvården av idag är i många avseenden misslyckad och att sitta i fängelse
handlar mer om förvaring än rehabilitering. Vi ska inte i fängelset befästa de
dömdas plats utanför samhället utan istället se till att en fängelsevistelse får en
så rehabiliterande verkan som möjligt så att när individen väl avtjänat ett straff
får en ärlig chans till ett nytt liv.
Den som avtjänar ett fängelsestraff ska få arbeta hårt för att sona sitt
brott, men också veta att när han eller hon kommer ut finns det någonstans att ta vägen, att arbete och bostad står till förfogande och att eventuella ekonomiska skulder och betalningsanmärkningar har kunnat arbetas av redan under interneringstiden. Den som avtjänat sitt straff ska också
ha fått terapeutisk hjälp, blivit utbildad, fått nyttiga lärdomar för framtiden
samt blivit införstådd i vad folkgemenskapstanken handlar om. Detta kommer minimera risken för återfall och således vara hela samhället till gagn.
Vi vill också att det ska läggas stor vikt vid kriminologisk forskning för att förebygga brott och även ge psykiatrisk vård de resurser som krävs. Vi tror också
på större andel öppna anstalter med arbetsplikt, gärna jord- och skogsbruk,
där fångarna faktiskt kan få göra nytta för både sig själva och samhället i stort.
Nordiska motståndsrörelsen kommer:

•

Skapa ett samhälle präglat av sunda värderingar och folkgemenskap
vilket leder till minskad kriminalitet.
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•

Värna personlig integritet istället för att skapa ett övervakningssamhälle.

•

Höja straffvärdet för brott mot barn, djur och våra äldre samt för
grova sexual- och narkotikabrott.

•

Införa dödsstraff vid särskilt hänsynslösa och grova brott när bevisningen verkligen anses stå utom allt rimligt tvivel.

•

Ge dem som avtjänat sitt straff möjligheten till ett nytt liv fritt från
skulder och anmärkningar och med kunskaper att kunna utföra ett
arbete som väntar.

•

Öka andelen öppna anstalter med arbetsplikt.

•

Lägga stor vikt vid kriminologisk forskning för att förebygga kriminalitet.

•

Ge den psykiatriska vården de resurser som krävs och se till att de
verkligen behandlar sina patienter istället för att skriva ut lyckopiller.
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Efterord

I

skrivande stund väller tiotusentals rasfrämlingar in i Norden varje vecka, vilket
redan kortsiktigt kommer leda till oerhörda problem för vårt folk. Det finns kanske de som i dessa bistra tider menar att vår tid och våra resurser borde lagts på
annat än att skriva ett politiskt program. Dessa eventuella kritiker har dock helt fel.
Den nationella rörelsen i Norden har de senaste årtiondena till stor del
bara lyckats knyta till sig aktivister bestående av unga arga män. De senaste åren i allmänhet och de senaste månaderna i synnerhet är det märkbart
att intresset för våra idéer breddar sig då fler och fler ”vanliga” människor
väljer att söka sig till oss. Medelåldern på de som ansöker om medlemskap
blir högre och kvinnor utgör en allt högre andel. Vi får alltså inte färre ansökningar från unga män än tidigare utan bara betydligt fler ansökningar totalt sett och där ökningen inte enbart består av ännu fler unga män.
Denna ökning av människor som söker sig till oss och från ett bredare lager
av folket är totalt avgörande för om vi ska kunna nå framgång för vår sak
och på riktigt komma någonstans. Jag är helt övertygad om att denna skrift
kommer vara ett viktigt led i arbetet att nå dit. Många av dessa ”vanliga”
människor präglas nämligen hårt av propagandamyten kring ”nazismen” och
vilka de är som förfäktar dess ideal. I denna skrift får alla, oavsett fördomar,
svart på vitt och helt ocensurerat veta vad vi egentligen vill åstadkomma.
Jag är, efter diskussioner med tusentals människor på gator och torg över hela
landet, helt säker på att väldigt många människor i Norden är sympatiskt inställda till de politiska idéer som framförs i denna skrift. Detta punktprogram,
där vi presenterar vår väg, är alltså högst nödvändig och kommer i helt rätt tid!
Det har varit en intressant, men stundtals mycket hektisk tid med att författa
detta program, då det bakom det ligger hundratals, kanske till och med tusentals timmars arbete. Många sena nätter med efterforskning, diskussioner och
skrivande har krävts. Det har dock varit värt mödan för det du nu håller i din
hand är nämligen något mycket mer än något partis punktprogram – det är en
ny politik för en ny tid – nationalsocialism anno 2000-talet!
Vi som författat innehållet är väl medvetna om att alla tänkbara detaljfrågor
inte besvaras och att det kanske finns frågetecken kvar kring vissa saker efter
att du läst detta program. Vår avsikt har heller inte varit att gå in i detalj för att
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redogöra kring precis allting, utan vi har istället medvetet valt att måla med en
mer bred pensel. I framtiden, nu när vi med detta partiprogram lagt grunden,
har vi all möjlighet att släppa flera kompletterande skrifter och politiskt material som ännu tydligare kan förklara både problembild och lösningar kring olika
saker.
Vi har också full förståelse för om du inte håller med om exakt allting du
läst. Det är till och med så att vissa av dem som arbetat med detta politiska program har varit oense om några mindre saker. Det är inget fel med
det utan tvärtom sunt och fullt naturligt att vi människor tycker olika om
saker och ting. Likadant är det också med alla något mer omfattande ideologiska skrifter. Det finns nog exempelvis många demokrater som inte kan
ställa sig bakom varje ord av deras respektive politiska program eller för
den delen flera tyskar som inte var 100% ense om allt som stod i NSDAP:s.
Att då låta dessa mindre eventuella meningsskiljaktigheter vara en ursäkt
för att inte komma med i kampen är bara egocentriskt. Om du kan ställa dig bakom merparten av det som skrivs i detta program och håller med
om att vårt folks överlevnad och frihet är värt något så borde du också ansluta dig till vår kamp. Eventuella detaljfrågor kan vi debattera kring i det
nya Norden efter att vi avvärjt de mest akuta hoten och befriat vårt folk
från sionismen och skickat hem de främlingar som inte hör hemma här.
Nordiska motståndsrörelsen är den enda organisationen i hela Norden som står
redo för framtidens utmaningar. Vår politiska strävan är i och med detta polit
iska program tydligt klarlagd. Det som nu saknas är fler kvinnor och män redo
att dra sitt strå till stacken för att bringa seger för vår sak. Det är där du som
läser detta kommer in. Om du inte redan är en del av Motståndsrörelsen, se då
till att ansluta dig. Gör det idag, för imorgon kanske det annars inte finns något
Norden kvar att befria!
Simon Lindberg, 2015-11-22
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