
SYDAFRIKA IDAG - NORDEN IMORGON!?
Den 18 juli uppmärksammas apartheidens fall och den så kallade befrielsen av Sydafrikas svarta 
befolkning genom den internationellt utlysta Nelson Mandela-dagen. Nordiska motståndsrörelsen 
vill med anledning av detta uppmärksamma Nordens folk på hur situationen ser ut för Sy-
dafrikas vita befolkning idag. 

Mord, våldtäkter, rån, överfall, misshandel, diskriminering, arbetslöshet, fat-
tigdom och hemlöshet –  alla dessa ord beskriver numera de vitas vardag i Sydafrika. 
Övergreppen på de vita begås i huvudsak av svarta, ivrigt påhejat av regeringen. Arbetslösheten 
och hemlösheten förorsakas direkt av den sydafrikanska staten som helt öppet och med stöd i de 
nyskrivna lagarna särbehandlar de vita negativt och begränsar deras livsvillkor drastiskt. 

Nelson Mandela och hans parti African National Congress (ANC) tog sig till makten med terror 
och storskaliga övergrepp på sydafrikanska civila som inte fick något stöd av Amnesty Interna-
tional. Vilka var de största pådrivarna av den så kallade befrielsen förutom Mandela och ANC? 
Till största delen judiskt-ägd eller -kontrollerad massmedia, storfinans och folkförrädare. Genom 
hårt globalt politiskt tryck och intensiv propaganda med Mossad-utbildade Nelson Mandela och 
hans anhang som springpojkar och galjonsfigurer lurade man folket till sin sida och kunde till slut 
ta makten i landet. 

Efterspelet av maktövertagandet blir än idag beskrivet som en solskenshistoria i folkfientlig media, 
samtidigt som den vita befolkningens öde inte nämns alls. Ett öde som knappast kan beskrivas som 
något annat än ett rent och skärt folkmord. 

Tittar man på dagens Europa och Norden blir det svårt att inte dra paralleller till Sydafrika. Med 
storskalig massinvandring från tredje världen, ivrigt påhejad av samma krafter som står bakom 
Sydafrikas fall och det pågående folkmordet på de vita.

Vårt budskap till Nordens folk är följande: Begå inte samma misstag som sydafrikan-
erna! Acceptera inte massmedias, storfinansens och folkförrädarnas lögner. Stå upp istället och 
kämpa för Norden innan det är för sent. Låt inte Nordens barn tvingas lida samma öde som Syda-
frikas. Organisera dig i Motståndsrörelsen och kämpa för vårt folk!

Mer information om det vita folkmordet i Sydafrika, Nelson Mandela och hur du kan engagera 
dig i Motståndsrörelsen hittar du på:

NORDFRONT.SE
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