Vad gör Fånghjälpen?

Anhörig

Fånghjälpen sprider kunskap och information kring rättsprocesser rörande organisationen och dess anslutna. Vi bistår anhöriga med information kring rättsväsendet och processer. Som
vision har Fånghjälpen även att kunna bistå alla anhöriga på ett
mer nära, grundläggande plan. Det kan röra sig om att man blir
ensamstående med barn och under en tid behöver hjälp för att
ställa om familjelivet efter den nya inkomsten eller premisserna
som gäller.

Du som anhörig ska kunna känna trygghet i att Fånghjälpen
finns för dig under tiden frihetsberövandet pågår. Det åligger
dock dig själv som person att kontakta Fånghjälpen och påvisa
om du anser att du inte fått det stödet du behöver eller är i
behov av annat stöd än det som ges. Du ska ha fått en kontaktperson inom Fånghjälpen som du kan vända dig till.

Fånghjälpen har även en vision och verkar till viss del redan idag som en form av kriscenter för anhöriga. Oroliga
anhöriga och anslutna ska kunna ta kontakt med Fånghjälpen för att få råd och stöd att hantera situationen.

Familjerelationer och barn
Ibland är det så att relationen mellan den frihetsberövade
och andra föräldern inte är fullt så god som den skulle kunna
vara. Det kan röra sig om att man är separerad eller lever tillsammans men behöver extra hjälp för att förstå och hantera
situationen. Ett frihetsberövande kan i sådana fall sätta igång
tankar och konflikter gällande barnen och själva relationen.
Fånghjälpen ska här verka för att aktivt förhindra att sådant
Nordiska motståndsrörelsen
sker. Det kan röra sig om samtal och stöd. Fånghjälpen skall
”Som kämpe för nationalsocialismen skall man inte behöva aktivt verka för att båda parter stöttar och förstår de offer
känna oro för sina närstående eller sina barn. Man skall kunna som kampen kräver.
känna trygghet i att organisationens vingar omsluter dem i en
Ekonomiskt
gemenskap byggd på solidaritet och ansvar.”
Du som är ansluten till Nordiska motståndsrörelsen är en del av
något större. Du är en del av en kamp för våran ras överlevnad
och en del av oppositionen mot det rådande systemet. Du har
säkert hört orden “kampen kräver offer”. Så är verkligheten.
Den kamp vi för kommer innebära offer från alla inblandade på
olika plan och av olika karaktär. För att med alla medel underlätta konsekvenserna av dessa offer så finns Fånghjälpen. Fånghjälpen är en del av organisationen som verkar för gemenskap
och solidaritet mellan de aktiva i oppositionen. Vi finns där för
dig och även dina anhöriga när systemet sätter in åtgärder.

Sitter du frihetsberövad och är ansluten är du berättigad 300 kr
i månaden under hela frihetsberövandet. Fånghjälpen kan även
gå in och hjälpa till med böter eller rättegångskostnader om
möjlighet och skäl finns. Som vision har Fånghjälpen även att
kunna bistå dina anhöriga eller familj med ekonomiskt bidrag
under den hektiska övergångsperioden. Genom att bidra till
Fånghjälpen ser du till att du själv kan få hjälp om du döms av
systemet för vår frihetskamp.

Fånghjälpen bistår dig bl.a. med information om rättsliga
åtgärder, rättsprocesser, regler vid besök på anstalt eller
häkte. Det kan också röra sig om hjälp i hemmet om du
t.ex. blir ensamstående med barn under tiden. Det åligger
dock en skyldighet av dig som person att aktivt verka för att
klara dig själv. Vi finns här för att stötta dig och i viss mån
ge dig kunskap om nya situationer, inte för att hålla dig i
handen eller sköta ditt liv under hela frihetsberövandet.

Sammanfattning Fånghjälpen
•
•
•
•
•
•
•

Samla och sprida information om händelsen
Bistå anhöriga med stöd, råd och hjälp
Uppmärksamma händelsen inom och i vissa fall utanför
organisationen
Bistå fängslad ansluten med ekonomiskt bidrag under
tiden på anstalt
Påminna kamrater om vikten av att hålla kontakt
Säkerställa att anhöriga inte tar mer skada än nödvändigt
Motverka ryktesspridning och ”skitsnack”

Kontakt
E-mail: fanghjalpen@nordfront.se
Telefon: 0768329205
För att skänka bidrag: PG- 53 07 66-5
Märk inbetalningen: ”Fånghjälpen”.
På följande uppgifter kan du överföra pengar från utlandet:
IBAN: SE21 9500 0099 6018 0530 7665
BIC: NDEASESS

