
Nordiska motståndsrörelsen informerar!
Dagens politik och medieklimat splittrar vårt folk och vänder oss mot varandra. 
Broder mot broder, kvinna mot man, granne mot granne. Alla känner aversion 
mot varandra, för att man är av annat kön, för att man har för mycket pengar 
på kontot, för att man inte har ett arbete som är fint nog, för att man är för 
gammal eller har fel intressen. 

Men, vi delar en gemensam historia. Vi har ett gemensamt ursprung. Vårt folk 
och land står inför ödesdigra problem och kanske aldrig förr har vi haft ett så 
stort behov av att enas som nu. 

Splittrade faller vi, men tillsammans kan vi åter bringa livskraft i vår nation. 
Norden behöver folkgemenskap!

Nordiska kvinnor och män – enade!
Handens och hjärnans arbetare – tillsammans!
Gamla och unga – i gemenskap!

Demonstrera med oss i Falun den 1 maj. I folkgemenskapens tecken!

Läs mer på:
WWW.NORDFRONT.SE

Nordiska motståndsrörelsen informerar!
Dagens politik och medieklimat splittrar vårt folk och vänder oss mot varandra. 
Broder mot broder, kvinna mot man, granne mot granne. Alla känner aversion 
mot varandra, för att man är av annat kön, för att man har för mycket pengar 
på kontot, för att man inte har ett arbete som är fint nog, för att man är för 
gammal eller har fel intressen. 

Men, vi delar en gemensam historia. Vi har ett gemensamt ursprung. Vårt folk 
och land står inför ödesdigra problem och kanske aldrig förr har vi haft ett så 
stort behov av att enas som nu. 

Splittrade faller vi, men tillsammans kan vi åter bringa livskraft i vår nation. 
Norden behöver folkgemenskap!

Nordiska kvinnor och män – enade!
Handens och hjärnans arbetare – tillsammans!
Gamla och unga – i gemenskap!

Demonstrera med oss i Falun den 1 maj. I folkgemenskapens tecken!

Läs mer på:
WWW.NORDFRONT.SE


