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Kasta inte bort din röst i valet!

Sverige var en gång i tiden ett fan-
tastiskt land. Över hela världen var vi 
kända som ett föregångsland och alla 
andra såg upp till oss, avundades oss. 
Vår levnadsstandard har varit hög, vårt 
sociala skyddsnät har varit starkt, vår 
sjukvård och skola har tillhört de bästa 
i världen. Det svenska folket har varit 
känt för sin skönhet och altruism samt 
för våra prestationer inom vetenskap, 
kultur och idrott.
     Men någonting har hänt och Sverige 
har förändrats. Idag är Sverige främst 
känt runt om i världen som ett varnande 
exempel på vad som händer om man 
låter karriärpolitiker totalt oemotsagda 
få fritt spelrum att föra den politik som 
ger dem flest individuella fördelar och 
fjädrar i hatten från storkapitalet utan 
minsta hänsyn tagen till det svenska fol-
ket och Sveriges framtid. Media över 
hela världen rapporterar nu istället om 
Sverige som våldtäktslandet nummer 
ett, som landet där polisen totalt tappat 
kontrollen till kriminella utländska gäng 
och som landet där urinvånarna är på 
väg att bli till minoritet. Det svenskarna 
framförallt är kända för nu är att vi är 
naiva, fega och dumma. Att vi fortfa-
rande tror att massinvandringen är bra 

för oss trots att vi varje dag ser dess 
konsekvenser. Att vi tillåter oss bli tram-
pade och spottade på utan att våga 
säga ifrån. Att vi trots att allt våra förfä-
der byggt upp under tusentals år håller 
på att förintas ändå väljer att prioritera 
saker som transpersoners rättigheter 
och afghaners utbildningsmöjligheter. 
Man skrattar åt oss. Om det inte vore 
för att konsekvenserna av det som sker 
är så allvarliga skulle jag säga att man 
skrattar med all rätt.
     Nordiska motståndsrörelsen är en 
organisation som skiljer sig från andra 
då vi verkligen värnar det svenska fol-
ket. Vi har i tjugo års tid varit aktiva 
och varnat för vad som varit på väg att 
ske och gjort vårt yttersta för att väcka 
de djupt sovande svenskarna. Vi har 
försökt ingjuta mod i våra landsmän 
och vi har gjort motstånd mot de som 
är ansvariga för vad som har skett. Det 
har inte varit gratis. Våra represen-
tanter har förlorat arbeten och satts i 
fängelse för att de är dissidenter. Vi har 
hånats och baktalats i media och vi har 
fått utstå spott och spe. Men vi har ald-
rig gnällt för det utan istället förstått att 
om man utgör en verklig opposition så 
kommer man också behandlas som en 

sådan. Vi har inte låtit oss tystas utan 
kämpat vidare. 
     Med åren har vi växt och gjort 
oss allt mer kända bland folket. Allt fler 
kommer fram till oss när vi står rakryg-
gade på gator och torg över hela lan-
det. De ger oss en klapp på axeln eller 
ett spontant bidrag och lyckönskar oss 
framöver. Vi har blivit en kraft att räk-
na med så till den grad att regeringen 
hållit krismöten om hur de ska kunna 
stoppa vår framfart, att Socialdemokra-
terna valt att ha med oss i sin valfilm 
för att symbolisera motsatsen till deras 
vansinnespolitik och att partiledarna 
för i stort sett samtliga av de etablera-
de partierna inte kan låta bli att nämna 
oss i sina tal. De är uppenbart rädda 
för den kraft de förstår att vi håller på 
att växa oss till att bli. En kraft bestå-
endes av hederliga män och kvinnor 
som organiserar sig och slår tillbaka. 
De vet att vi är äkta vara och att vi där-
för så småningom på riktigt kommer 
att utgöra ett hot mot deras makt. Vi 
är ingen förment låtsas-opposition likt 
Sverigedemokraterna som när allt kom-
mer omkring bara bryr oss om att få 
komma in till köttgrytorna i finrummen. 
Vi utgör istället det sanna motståndet 

av Simon Lindberg
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och vi kommer aldrig vika oss eller 
kompromissa. 
     För första gången någonsin ställer 
vi upp i val. Inte för att vi överger vår 
kamp på gator och torg till förmån för 
parlamentet utan som ett komplement. 
För oss är den parlamentariska strävan 
ytterligare en väg från vilken vi kan 
föra ut folkets röst. Vi bär rösten från 
den del av folket som faktiskt har fått 
nog. Från de vanlig hederliga arbetar-
na som inte haft råd att flytta bort från 
problemen utan istället tvingas leva i 
politikernas skapelse varje dag. Från 
de som faktiskt önskar att det även i 
framtiden ska finnas etniska svenskar 
kvar.
     Jag är 100% övertygad om att ifall 
alla Sveriges kvinnor och män, från Ki-

runa i norr till Trelleborg i söder, som 
faktiskt tycker att vi behövs och att vi 
gör ett bra arbete också hade röstat på 
oss i höstens val så hade vi tagit oss in 
i Riksdagen. Det med rätta förbanna-
de folket hade då fått en röst i riksda-
gen som inte skulle låta sig tystas eller 
köpas. Folkförrädarna i rött och blått 
skulle plötsligt få konsekvenser för sitt 
bedrägeri. De skulle få stå till svars för 
varenda våldtagen kvinna, varje miss-
handlad tonårspojke och varje rånad 
pensionär. De skulle få stå till svars för 
att de monterar ner tryggheten till för-

mån för massinvandring, för att de skri-
ver om våra lagar till folkets nackdel 
och för att de säljer ut vårt land. 
     Våra representanter är inte sko-
lade i genusteorier eller i hur man 
svarar på frågor utan att över huvud 
taget svara på frågan. Vi äger inga 
kostymer för tusentals kronor och vi 
bryr oss föga om några oskrivna vett 
och etikett-regler. Istället är vi rak-
ryggade och uppriktigt förbannade. 
Vi är inte karriärister utan idealis-
ter. Vi är inga politiker – vi är folket! 
     Politiker är de som har förvandlat 
vårt paradis på jorden - vårt älskade 
hem - till ett helvete, till alla människor 
på hela jordens hem. Nya politiker 
med annan färg på partinålen kom-
mer inte göra saken bättre hur fagra 

löften de än må locka med. Det är för 
sent nu för taktikröster och försiktighet. 
Istället behöver vi något nytt. Vi behö-
ver en kraft som inte smeker de andra 
medhårs utan istället slår hårt underi-
från och uppåt. En rörelse som varje 
dag offrar sig och kämpar för att ge 
svenskarna sitt land åter - inte ett parti 
som bara som vart fjärde år när det 
är dags för val ger sig ut för att spela 
upp sin charad. Folket har fått nog av 
bröd och skådespel – vad vi behöver 
är motstånd!
     Hundratusentals, kanske miljontals, 

svenskar håller med mig om allt så här 
långt, men har trots det bestämt sig för 
att rösta på något annat parti i valet. 
De menar att Nordiska motståndsrörel-
sen ändå inte kommer komma in och att 
det därför vore att kasta bort sin röst. 
Att det är bättre att rösta på ett parti 
som luktar hästskit istället för hundskit 
då det sistnämnda luktar värre. Vad 
dessa människor måste förstå är att så 
länge de röstar på skit så kommer vi 
heller inte få något annat än skit från 
riksdagen. Om alla dessa människor 
som faktiskt vill ha förändring på riktigt 
också röstar för förändring så kommer 
vi att ta plats i riksdagen i år.
     Även om Nordiska motståndsrörel-
sen inte skulle komma in i riksdagen i 
år så gör din röst ändå skillnad. Den 

ger oss ökad motivation i den kamp vi 
kommer att fortsätta föra även dagen 
efter valet. Den sätter skräck Stefan Löf-
ven och hans gelikar. Den symboliser-
ar för främlingarna att det är dags att 
packa sina väskor och ge sig av. Varje 
röst på oss gör i längden mer för det 
här landet än en miljon röster på Sveri-
gedemokraterna. 
     Vi offrar våra frihet och vårt liv - det 
vi ber dig om är att offra din röst. Kasta 
inte bort den – låt den istället göra skill-
nad. Rösta Nordiska motståndsrörelsen 
den 9 september!
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VIKTIG INFORMATION!
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Nordiska motståndsrörelsen stället förutom 
till riksdagsvalet också upp i: 

• Bodens kommun
• Kungälvs kommun
• Ludvika kommun

      samt

• Dalarnas läns landsting (Landstinget Dalarna)
• Norrbottens läns landsting (Region Norrbotten) 
• Västra Götalands läns landsting (Västra Götaland-

sregionen)

Önskar du valsedlar till riksdagsvalet eller av någon av 
ovanstående kommuner eller landsting 
kontaktar du oss på info@nordfront.se.

Även om vi inte kandiderar till alla kommuner och landsting 
går det givetvis att rösta på oss överallt. Skulle vi komma 
in på en ort där vi inte ställer upp leder det till en tom stol, 
men det är likväl en tydlig markering mot det rådande folk-
fientliga systemet.
     Ta en tom valsedel. Skriv Nordiska motståndsrörelsen på 
den. Observera att det är mycket viktigt att texta tydligt, att 
stava rätt och att det enbart är en versal i början.
     Följande kommer troligtvis att bli en ickeregistrerad röst: 
Nordiska Motståndsrörelsen, Motståndsrörelsen, NMR, 
Nordfront, Svenska motståndsrörelsen osv. Det måste alltså 
stå Nordiska motståndsrörelsen och ingenting annat. Detta 
kan givetvis även göras i riksdagsvalet samt i de kommuner 
och landsting vi stället upp.

LÖFTEN TILL VÅRA VÄLJARE
Utöver att göra allt vi kan för att genomdriva våra politis-
ka frågor önskar vi ge alla våra väljare fem principiella 
löften. Till skillnad från övriga partier ser vi löften som 
något allvarligt som man inte får bryta. Dessa löften är 
därför att se som ett avtal mellan oss och er. Om ni ger oss 
förtroendet att komma till parlamentarisk makt lovar vi er 
för all framtid:

• Att aldrig låta oss köpas av eliten. Vi drivs av 
idealism, inte av karriärsdrömmar. 

• Att aldrig låta oss skrämmas till tystnad av över-
högheten. Hellre offrar vi allt. 

• Att alltid trotsa folkfientligheten och bekämpa alla 
idéer som är skadliga för vårt land. 

• Att avslöja korruptionen och fifflandet inifrån. Vi 
är lojala till folket, inte till politikerklassen. 

• Att göra politik till folknöje genom att vara som 
folk är istället för som politiker är.
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VÅRT POLITISKA PROGRAM

INVANDRING OCH HEMSKICKNING

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 massinvan-
dring som sker till Norden.
     Massinvandringen har 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 främlingar som redan befinner 
sig inom Nordens gränser få stanna kvar. Därför vill vi:

• Införa ett totalstopp av all utomeuropeisk invandring.
• Genast påbörja återsändandet av merparten av de utomeuropéer 

som befinner sig inom Sveriges gränser.
• Säkra de nordiska folkens grundläggande behov innan vi lägger 

våra resurser på andra länder.

EU OCH NORDEN

Idag är Sverige medlem 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.
     Sverige är dock 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 enar oss med 
de övriga nordiska folken.
     Vår strävan till enighet kommer dok inte, som vissa kanske fruktar, 
innebära att den kulturella sammanblandningen som redan idag pågår 
accelererar ytterligare. Nordiska motståndsrörelsens stat kommer tvär-
tom att uppmuntra och understödja fortlevnaden av såväl nationella 
som regionala kulturer. Därför vill vi:

• Omedelbart lämna EU.
• Gemensamt med de övriga nordiska länderna skapa en enad 

självförsörjande stat.
• Utan överstatlighet samarbeta med andra nationer som vi kan ha 

goda relationer med.

EKONOMI

Hela den ekonomiska strukturen är idag ett invecklat sätt att beröva 
världens länder, men också privatpersoner, på resurser till bankelitens 
intressen.
     Även 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 penningbelopp belönas med ränta, medan 
de som har lite blir påtvingade ränteavgifter.
Sverige går allt mer mot ett kontantlöst samhälle och med detta följer 
ökad övervakning av medborgarna och att politisk makt förflyttas från 
medborgarna till bankerna genom att dessa får kontroll över vilka ak-
törer som får verka ekonomiskt och inte. Den finansiella ordning som 
är rådande måste fundamentalt ändras. Därför vill vi:

• Införa en nordisk folkägd centralbank med monopol på att tillver-
ka pengar.

• Lagstadga om att kontanterna ska finnas kvar som betalningsalter-
nativ.

• Förbjuda ränta.

MILJÖ OCH DJUR

Gemensamt för alla styrande idag är att de i sina grundvalar förnekar 
naturen eller anser att människan står över den. Inget av partierna som 
sitter i riksdagen idag värnar heller på allvar naturen – även när det 
kommer till biologisk mångfald för människan. Såväl ”mångkultur” som 
det gränslösa kapitalets rovdrift på naturens resurser utgör brott mot 
den naturliga ordningen som bestraffas hänsynslöst när naturen slår 
tillbaka.
     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. Vi vill därför:

• Gå i bräschen för hårdare miljö- och djurskyddslagar.
• Göra omfattande satsningar för att bli världsledande inom utveck-

landet av förnybar energi.
• Med kraft bekämpa olovligt kommersiellt utnyttjande eller annan 

exploatering av naturen.

STATEN OCH DEMOKRATIN

I dagens Sverige är de olika partierna bara olika sidor av samma mynt 
då de i verkligt viktiga och stora frågor endast företräder den folkfient-
liga politik som massmedia och bankväsendet bestämt åt dem.
     I mindre frågor, där de olika partierna faktiskt har skilda åsikter, är 
dagens statsapparat ändå av ondo för folket då partierna företräder 
olika intressegrupper i samhället och det politiska arbetet därför oftare 
leder till meningslöst kivande partierna emellan än vad det leder till 
verklig positiv förändring för folket.
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     Barnen växer sedan upp i en allt mer försoffad värld där dataspel, 
sociala medier och mobiltelefoner tagit över fritiden. Denna osunda 
utveckling måste motverkas genom att staten underlättar för familjer att 
skaffa sig tid och ekonomi för andra intressen. Därför vill vi:

• Höja föräldrapenningsersättningen och fördubbla längden. Alla 
krav på reservationsdagar åt den ena parten ska tas bort.

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

• 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.

ARBETSMARKNAD
 
Alla människor har både rätt och skyldighet till arbete. Ett arbete hand-
lar 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. Idag tar staten 
inte sitt ansvar med att se till att ingen går sysslolös.
     Vidare kan arbetsföra människor idag sko sig på andras arbete 
för att de inte vill eller orkar arbeta. Om alla drog sitt strå till stacken 
skulle det tillsammans med den tekniska utvecklingen kunna möjliggöra 
kortare arbetsdagar vilket skulle öka välmåendet bland folket och des-
sutom komma hela samhället till gagn. Därför vill vi:

• Ge alla arbetsföra människor ett arbete.
• Ta bort arbetslöshetsbidrag för dem som absolut inte vill arbeta.
• Sträva efter att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.
 
MEDIA

Idag är det en liten och dold elit av människor med kommersiella och 
till och med folkfientliga intressen som äger stora delar av svensk me-
dia och därför kan styra folkets tankar i den riktning de vill genom 
monopol på det skrivna ordet. Media propagerar för massinvandring 
och integration, ljuger och undanhåller information om ”mångkul-
turens” 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, kul-
turellt och rasligt.
     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. Därför vill vi:

• Säkerställa att enbart nordiska medborgare får äga media i 
Sverige.

• Sanera mediekåren från journalister med folkfientlig agenda.
• Se till att offentlighetsprincipen gäller för mediebolagen (undan-

taget källskyddet).
 
VÄRNPLIKT OCH FÖRSVAR
 
Det är en självklarhet att en stat måste kunna försvara sig från främ-
mande 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.
     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.
     Ledningen för ett välmående land skulle inte bara sova tryggt 
med en militärt utbildad och beväpnad befolkning – den kommer sova 
tryggare än i ett land med en avväpnad befolkning. Fiender till landet 
skulle tänka sig för en gång extra om de visste att de först måste möta 
ett folk redo att försvara sin stat och det med sina egna vapen. Därför 
vill vi:

I ett sjukt samhälle som Sverige kommit att bli är staten och folket något 
kraftigt åtskiljt från varandra – i många avseenden konkurrenter och i 
vissa till och med fiender. Staten verkar för sina specialintressen istället 
för folkets väl och föraktet för varandra är tydligt ömsesidigt. Därför 
vill vi:

• Skapa en auktoritär och handlingskraftig stat vars främsta uppgift 
är att värna det nordiska folket.

• Införa direktdemokrati med beslutande folkomröstningar i flertalet 
frågor som rör folket konkret i vardagen.

• Formera om statens hela uppgift till att sörja för folkets överlevnad 
och utveckling. Staten ska vara folket och folket ska vara staten.

FRIHET OCH SJÄLVSTÄNDIGHET

Vår värld kontrolleras idag av dolda makthavare som inte vill oss väl. 
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. 
Eftersom denna självutsedda elit under lång tid kontrollerat större delen 
av världens penningflöden och skapandet av krediter har de kunnat 
köpa allt som ger reell makt. Ett led i denna hänsynslösa strävan efter 
makt är att de, under mycket lång tid, har tillskansat sig kontroll över 
stor krigspotential och massmedia.
Sverige står också idag i beroendeställning till omvärlden genom såväl 
import av produkter som vi skulle ha kunnat tillverka själva samt enor-
ma banklån som våra barn och barnbarn kommer få betala för. Därför 
vill vi:

• Återta makten över vårt land från de globalister som idag styr oss. 
Återbringa en levande landsbygd och dessutom skapa en modern 
basindustri för att kunna nå total självförsörjning.

• Upphöra med samtliga penninglån från utlandet.

PENSION OCH SOCIALT SKYDDSNÄT

Idag får också många äldre tvingas till jobbet fast de är sjuka och sva-
ga och när de väl pensioneras påbörjas en kamp för att få ekonomin 
att gå runt. I många fall har invandrade arbetslösa främlingar en bättre 
ekonomi än de som levt och arbetat hela sitt liv i det här landet.
     Äldrevården är ett av många områden där systemet ständigt gör 
åtstramningar för att kunna finansiera massinvandringen och andra, 
enligt de styrande, mer prioriterade saker. Allt för många historier 
berättas om gamla och sjuka som vanvårdas eller inte ens längre får 
unna sig en extra kopp kaffe.
     Allt fler förtidspensioneras på grund av krämpor som omöjliggör 
deras yrkesval. När detta sker blir det ofta en förlust i flera led, för 
både samhället och individen.
     De som är sjuka eller skadade så gravt att de, tillfälligt eller långsik-
tigt, inte kan arbeta med någonting alls måste ha det stöd av samhället 
som behövs för att ändå kunna få ett drägligt och värdigt liv. Därför 
vill vi:

• Höja folkpensionen för medborgare bosatta inom Nordens gräns-
er och sänka den för de som flyttar utanför. Slopa den helt för 
ickemedborgare.

• Uppmuntra och underlätta vård inom familjen för de äldre och i 
de fall detta ändå inte går, avsevärt höja kvalitén på de statliga 
äldreboendena.

• Satsa på omskolning framför sjukpension. Höja ersättning för de 
som inte är arbetsföra eller omskolningsbara.

 
FAMILJ

Dagens system är uppbyggt kring ett karriärstänk där såväl män som 
kvinnor gör avkall på mycket som är viktigt. Många skaffar inte barn 
för att de inte har råd och om de väl gör det måste de snarast möjligt, 
innan de hunnit ge barnet en trygg och välbehövlig grund, kasta sig 
tillbaka in i arbetslivet.
     Det är inte bara ekonomin som hindrar familjebildning utan också 
att det i vissa fall ses som något ovärdigt att uppbringa barn istället 
för att göra karriär inom arbetslivet. Forskning visar att barn ända upp 
till tre år är beroende av sina föräldrar, i synnerhet sin mamma. Trots 
detta uppmuntras föräldrar att skicka sina barn på dagis från mycket 
tidig ålder.
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• Återinföra allmän värnplikt.
• Förstärka och modernisera försvaret.
• Se till att alla som fullgjort sin värnplikt får förvalta sitt tjänstevap-

en i det civila livet.

GLES- OCH LANDSBYGD
 
Stora urbana städer breder ut sig allt mer på bekostnad av glesbyg-
den. Att människor mer eller mindre tvingas in till städerna riskerar i 
längden att leda till degeneration och alienation från såväl naturen som 
andra människor.
     Reglerna för att driva jordbruk har blivit komplicerade och 
byråkratiska. Det tillsammans med en skev import-kultur har tvingat 
många tidigare produktiva svenska gårdar att slå igen sin verksamhet. 
Därför vill vi:

• Decentralisera stora delar av samhällsservicen såsom skola och 
omvårdnad samt kultur-, fritids- och idrottsanläggningar.

• Göra det enklare att driva småskaligt jordbruk för självförsörjning.
• Utöka kollektivtrafiken till landsbygden och gör den avgiftsfri.

HÄLSA OCH SJUKVÅRD
 
Vårt folk blir allt mindre hälsosamma och sjukskrivningarna ökar. Vård-
köerna blir längre och kvalitén på vården blir sämre. Sakta men säkert 
går vi mot ett klimat som i exempelvis USA där vård och hälsa är en 
klassfråga. Därför vill vi:

• Införa kostnadsfri sjuk- och tandvård för alla medborgare. Slopa 
rabatter och bidrag för ickemedborgare.

• Förstatliga sjukvården.
• Öka anslag till forskning som avser förbättra folkhälsan.

BROTT OCH STRAFF
 
Vi lever i ett samhälle där medborgarna inte är lika inför lagen och där 
stor rättsosäkerhet råder. Medborgarna kan inte känna sig trygga i att 
rättsväsendet gör rättvisa prövningar och att förvaltningsmyndigheter 
inte företräder egna politiska intressen.
     Det är heller inte ovidkommande att den globala makteliten fak-
tiskt 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.
     Sexualbrott och drogrelaterad kriminalitet ökar markant och även 
brott där offret är i markant fysiskt eller mentalt underläge och därmed 
oförmöget att kunna värja sig mot gärningsmannen. Därför vill vi:

• Avskaffa nämndemannasystemet och låta juridiskt utbildade per-
soner döma istället för politiker.

• Avveckla storebrorssamhället med övervakning och istället värna 
personlig integritet.

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

SKOLA OCH UTBILDNING
 
Ett av skolans mål måste vara att ge alla elever en grundläggande 
allmänbildning och viktig basal kunskap, men nästan lika viktig är sko-
lans roll som karaktärsdanande institution. I bägge dessa målsättningar 
misslyckas skolan fatalt idag.
     Elever får inte heller de resurser och den hjälp som krävs för att 
enligt sina individuella förutsättningar kunna utvecklas. Varken elever 
som har det svårt i skolan eller särskilt begåvade elever får idag rätt 
undervisning för att kunna utvecklas utifrån sina behov.
Ett av många problem som splittrar folket är att de som studerar på 
högre nivå och sedermera arbetar intellektuellt oftast saknar praktisk 
arbetslivserfarenhet. Detta skapar oförståelse, klyftor och klassförakt. 
Därför vill vi:

• Ersätta skolans politiska indoktrinering (den ”demokratiska” vär-
degrunden) med en grund byggd på karaktärsdaning, folkge-

menskap och respekt för natur.
• Dela upp klasserna efter kunskapsnivå redan i mellanstadiet för att 

mer resurser ska kunna läggas på de elever som behöver särskild 
hjälp och för att på riktigt kunna utnyttja potentialen i de särdeles 
begåvade.

• Införa arbetstjänst med minst sex månaders praktiserande av 
hårt grovarbete för de som vill gå i högskola, universitet eller bli 
statsanställda.

KULTUR OCH HISTORIA
 
Ett folk som glömmer sitt förflutna förlorar sin framtid. Detta är vad som 
är på väg att ske idag när den egna kulturen slätas ut till förmån för 
”mångkulturen” och när vår egna historia beläggs med skuld för alla 
världens problem. Idag får man inte vara stolt över sitt ursprung om 
man är svensk och vit, istället ska man fyllas med självhat och närmast 
be om ursäkt för sin existens.
     Traditionella naturliga normer och inhemsk konst och kultur som 
bidrar till att stärka och uppmuntra folket borde stödjas av staten istället 
för degenererad och ofta importerad kultur. Därför vill vi:

• Få det svenska folket att åter bli stolta över sitt ursprung och fyllda 
med självkänsla inför framtiden.

• Marginalisera modern skräpkultur som uppmuntrar till ett onaturligt 
och osunt leverne.

• Utbetala en medborgarlön till lovande konstnärer, författare, kom-
positörer, musiker, filmskapare och andra kulturellt arbetande per-
soner.

FÖRETAGANDE
 
De multinationella storföretagen tar allt större plats på bekostnad av 
de små och lokala. Något är väldigt upp och ner när det har blivit bil-
ligare att handla produkter från distributörer i exempelvis Asien än att 
köpa direkt från producenten i din egen stad. Prisskillnaden är också 
för stor för att en större mängd konsumenter ska göra medvetna val för 
miljön. Därför vill vi:

• Underlätta för småföretagare att lyckas genom skattelättnader och 
andra åtgärder.

• Höja tullavgiften för utomnordisk import av produkter som istället 
skulle ha kunnat tillverkas i Norden.

• Subventionera ekologiska, närproducerade och miljövänliga pro-
dukter.

 
YTTRANDEFRIHET
 
I dagens samhälle är det olagligt att visa på vetenskaplig fakta och 
tala sanning om detta ”kränker” eller ”missaktar” någon minoritet. Yt-
trandefrihet har i Sverige kommit att bli något som allt mer bara gäller 
för de som delar etablissemangets åsikter och som ständigt stryps åt 
för oppositionella röster. Detta i kombination med social stigmatisering 
genom hetskampanjer i media leder till monolog istället för debatt då 
många inte längre vågar yttra sig.
     Yttrandefrihet ska vara en rättighet, dock inte utan förpliktelser. 
Givetvis finns det gränser och även under Nordiska motståndsrörels-
ens styre skulle exempelvis hot och förtal vara olagligt. En gräns som 
ofta överträds idag och det utan straff, är när personer i maktposition 
medvetet missbrukar yttrandefriheten för att sprida lögner. Därför vill vi:

• Avskaffa hets mot folkgrupp-lagen som används för att tysta dis-
sidenter.

• Skapa en samhällskultur där sakliga diskussioner uppmuntras.
• Bestraffa politiker och journalister som blir påkomna med allvarli-

ga lögner med yrkesförbud inom sina respektive områden.

6



Nord iska-motståndsröre lsen .se

VÅRA KANDIDATER
1. Simon Lindberg, 35 år, Hässleholm. 
Är sedan hösten 2015 högste ledare för Nordiska motståndsrörelsen i Sverige och hela 
Norden. Innan dess har han haft ett flerårigt engagemang i organisationen och den natio-
nella kampen.
     Lindberg är sedan många år tillbaka erkänd som den nationella rörelsens absolut främ-
sta talare och har hållit hundratals tal under demonstrationer, torgmöten och interna arrang-
emang i hela Norden och i Tyskland. Är också en uppskattad skribent för Nordfront.se med 
ett förflutet som kampredaktör och verksam i den ideologiska podcasten Ledarperspektiv.
     Är född, uppvuxen och nu boendes i nordöstra Skåne. Gift och far till tre barn. Är i 
grunden ventilationsplåtslagare, men har i det arbetsverksamma livet senast arbetat som 
framgångsrik platschef för ett kontor under nästan 10 års tid. Lindberg valde dock att offra 
karriären för att istället kunna lägga mer tid och energi på kampen.

2. Pär Öberg, 47 år, Ludvika.
Pär Öberg är chef för Nordiska motståndsrörelsens parlamentariska gren och är organisa-
tionens presstalesman. Redan nu sitter Öberg i Ludvika kommunfullmäktige och satsar 2018 
på att bli återvald i samma kommun.
Under sin tid som fullmäktigeledamot i Ludvika har Öberg tagit tillvara svenskarnas intres-
sen i kommunen och genom sin blotta närvaro i fullmäktige varit en nagel i ögat på kom-
munpolitiker och lokalmedia.
     Öberg har varit med att driva frågan för att behålla byskolor och har lämnat flera mo-
tioner, bland annat om tiggeri och för att öka kommunens transparens gentemot kommunin-
vånarna med bland annat direktsända kommunfullmäktigemöten.
     Öberg har under flera år som kommunpolitiker skapat rubriker då han från talarstolen 
ifrågasatt det parlamentariska hyckleriet, sionismen samt dogmen om ”allas lika värde”. 
Dessutom sprider Öberg hopp och motivation till svenska folket genom Radio Nordfront och 
Studio Nordfront som han medverkar i.

3. Fredrik Vejdeland, 39 år, Kungälv.
Är organisationens politiska strateg och drev den populära sidan Nordfront från lansering-
en 2012 till sommaren 2017 då han istället tog över som ansvarig för Nordiska motstånds-
rörelsens radiosatsningar. 
     Går under smeknamnet ”Herr HMF” då han vid ett flertal tillfällen dömts för åsiktsbrott 
för att ha stått upp för yttrandefriheten.
     Är norrlänning i grunden men har bott med sin familj i Kungälv under 12 års tid. Trots 
en stor familj på åtta barn lyckas Vejdeland kombinera detta med vanligt arbete och ett stort 
och mångårigt engagemang i kampen för folkets överlevnad. Känd som skribent, talare, 
redaktör m.m. Vejdeland är också programledare i den ideologiska podcasten Ledarper-
spektiv.

4. Emil Hagberg, 34 år, Ludvika.
Är en av de två svenska representanterna i Nordiska motståndsrörelsens nordenråd och 
ingår i svenska riksledningen. Var en del av originalensemblen bakom Radio Nordfront och 
är fast medarbetare i tv-satsningen Studio Nordfront.
     Hagberg har ett snart 20-årigt engagemang i Nordiska motståndsrörelsen bakom sig 
och är välkänd för sin kvickhet och humor i olika situationer på gatan. Så pass känd att det 
dykt upp flera hyllningsfilmer till honom på Youtube med ”Best of Emil Hagberg”. Han bor 
i Ludvika med fru och tre barn samt en myrkoloni.

5. Ingemar Westerbring, 40 år, Hudiksvall.
Har varit aktiv inom Nordiska motståndsrörelsen under många år och är chef över organisatio-
nens verksamhet i Nedre Norrland (Näste 4).
     Han är född, uppvuxen och bosatt vid Hälsingekusten, har tre barn och arbetar inom industrin.
     Westerbring är övertygad om att Nordiska motståndsrörelsen med sin nationalsocialistiska ide-
ologi är förutsättningen för vårt folks överlevnad och frihet. Han brinner lite extra för visionen om 
folkgemenskap och att denna ska implementeras i samhället så att det svenska folket får tillbaka 
hoppet och tron på framtiden.
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6. Jörgen Kromann, 70 år, Nykvarn.
 
Är en 70-årig pensionerad hamnarbetare, tvåbarnsfar och morfar som omutlig och med 
goda resultat haft fackliga förtroendeuppdrag under flera decennier fram till pension.
     Kromann var tidigare i livet kommunist men ”som i mogen ålder tagit sitt förnuft till-
fånga och nu vill värna vårt folk och fosterland mot den globala kapitalismens hänsynslö-
sa rofferi och mångkulturella experiment som drabbat vårt land.”
     Inom Nordiska motståndsrörelsen är Kromann känd som en god talare och skribent 
och hans kärnfråga är social rättvisa och att allmännyttan ska komma före egennyttan.

7. Bo Nilsson, 71 år, Boden.
 
Veteranen Bo Nilsson var med redan under uppstartsmötet till Sverigedemokraterna och 
under en tid var han partiets vice ordförande. Nilsson lämnade partiet när det började 
avradikaliseras och tillhör sedan flera år tillbaka Nordiska motståndsrörelsen.
     Han har varit känd som en frispråkig röst inom Stockholms närradio på 90-talet. Han 
har också blivit förhörd av SÄPO i samband med utredningen om mordet på Olof Palme.
     Bo Nilsson är en infödd bodensare och något av en lokal profil då han tillhört den 
yttersta eliten i Sverige i tyngdlyftning.

8. Pär Sjögren, 38 år, Ludvika.
 
Är högst ansvarig över verksamheten i Dalarna och Värmlands län (Näste 5). Han är en 
mångårigmedlem och aktivist i Nordiska motståndsrörelsen.
     Under valet 2014 blev Sjögren invald som ersättare i kommunalfullmäktige i Borlänge. 
Så småningom skulle rollen som ersättare utbytas mot ett ordinarie mandat.
     Sjögren var en av de aktiva med att bilda opinion för att få till en folkomröstning gäl-
lande byskolornas bevarande i Ludvika. Detta avslogs senare av delar av 7-klövern med 
motiveringen att ”folkomröstningar är ett trubbigt instrument”.
     Han deltar även frekvent på de direktsändningar som Studio Nordfront sänder från 
bland annat kommunalfullmäktigemöten i Ludvika och från större aktiviteter runt om i 
landet.

9. Martin Saxlind, 26 år, Söderhamn.
Är sedan 2017 chefredaktör för Nordfront och har tidigare varit både nyhetsredaktör 
och ansvarig utgivare för webbtidningen. Är även en uppskattad skribent och frekvent 
medarbetare i Radio Nordfront. Trots de administrativa uppgifterna är han också, när 
tiden tillåter det, en hängiven gatuaktivst.
     Saxlind är född, uppvuxen och bosatt i Hälsingland. På fritiden gillar han att träna 
och läsa böcker.

10. Vera Oredsson, 90 år, Vadstena.
Är en sann veteran när det kommer till kampen för vårt folk. Vera Oredsson har varit aktivt 
engagerad för nationalsocialismen sedan barnsben i 30- och 40-talets Tyskland och är 
sedan ett antal år tillbaka honnörsmedlem i Nordiska motståndsrörelsen.
     1975 var ett av många tillfällen då Oredsson tog plats på förstasidorna i pressen då 
hon utsågs till Sveriges första kvinnliga partiledare. Detta för det nu nedlagda Nordiska 
rikspartiet.
     Om Oredsson kommer in blir 90-åringen riksdagens äldsta ledamot, sex år äldre än nu 
äldsta ledamoten.
     Hennes politiska kärnfråga är att motverka att vi genom aborter så lättvindigt tar död 
på friska, vita foster. Här menar hon borde staten istället se till att par som inte kan få barn 
adopterar svenska barn istället för att uppmuntras till att adoptera icke-svenska sådana.
     Vidare vänder hon sig emot den cyniska mödravård som råder idag där BB:n försvinner 
och där mödrar stressas sönder när de väl har fött barn. Hemmafruar ska vara aktade i 
samhället och inte belastas ekonomiskt när de kommer upp i pensionsåldern, säger Vera.
     Oredsson uppmärksammades stort när hon tidigare i år som 90-åring dömdes för hets 
mot folkgrupp för att ha hälsat till en grupp motdemonstranter under en av Nordiska mot-
ståndsrörelsens demonstrationer år 2016.
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Sverigedemokraterna eller Nordiska motståndsrörelsen?

Invandring: Invandringen till Sverige har 
för länge sen nått katastrofala nivåer. Att 
år 2018, efter att i över 40 års tid ha tagit 
emot fler och fler invandrare i stort sett för 
varje år, fortfarande tycka det är en god 
idé att ta emot fler är en extremistisk åsikt.
Invandringen är en stor belastning på vårt 
välfärdssamhälle, den ökar kriminalite-
ten, skapar kulturkrockar, tränger undan 
svenskarna och kommer på sikt att utrota 
det svenska och nordiska folket om den inte 
stoppas. Det handlar inte längre om vårt 
land ska klara av problematiken som följer 
i dess spår eller inte utan istället om hur fort 
det ska gå tills vi når botten. Desto fler vi 
tar in, desto snabbare kommer det att gå.

SD eller Nordiska motståndsrörelsen? Sve-
rigedemokraternas vilja är att vi ska be-
gränsa invandringen, men fortfarande ta 
in fler invandrare. Nordiska motståndsrö-
relsen vill stoppa den utomeuropeiska in-
vandringen helt.
 
Hemskickning: I Sverige finns idag, grovt 
räknat då helt korrekt statistik inte finns till-
gänglig, två miljoner människor som etniskt 
och kulturellt skiljer sig avsevärt från det 
svenska folket. Människor som inte natur-
ligt hör hemma här och som inte på något 
vis har rätt till detta land.
     Då födelsetalen är lägre bland svens-
ka kvinnor än invandrade gör detta att ur-
sprungsbefolkningens population minskar 
allt mer i relation till den utomnordiska. 
Att vi inom en inte allt för avlägsen framtid 
kommer att bli en minoritet i vårt eget land 
om inget görs är ett faktum. Att vi däref-
ter på ytterligare sikt kommer att bli totalt 
undanträngda och faktiskt upphöra att ex-
istera som folk är även det bara att konsta-
tera. Att inte vilja stoppa den demografiska 
utvecklingen är att önska det svenska och 
nordiska folkets oåterkalleliga utplåning.

SD eller Nordiska motståndsrörelsen? Sve-
rigedemokraternas vilja är att alla som be-
finner sig här nu, med möjligt undantag för 
det fåtal i sammanhanget som befinner sig 
här illegalt, ska stanna kvar. Nordiska mot-
ståndsrörelsen vill snarast möjligt återsän-

da merparten av alla de som inte är etniska 
nordeuropéer eller av närstående folkslag.
 
Förändring: Bara för att invandringen är 
det mest akuta problemet vi står inför idag 
betyder det inte på något vis att Sverige i 
övrigt är felfritt. Tvärtom finns det så mycket 
förändringar som skulle behöva göras för 
att skapa ett mönstersamhälle att det blir 
svårt att få ett grepp om det.
Ett ekonomiskt system som likt sanden i ett 
timglas lever på lånad tid. Splittring och 
hat folket emellan på grund av kön, ålder, 
klass. En natur som skövlas och förstörs. 
En utbredd materialism och egocentrism 
på bekostnad av omtanken om sin nästa. 
En ovilja att arbeta och bidra till samhäl-
let konstruktivt. Ett enormt slöseri av skat-
temedlen där folket blir plundrade genom 
att betala en av världens högsta skatter för 
att bekosta höga politikerlöner, bidrag till 
främlingar och räntor på lån. Ett storebrors-
samhälle med ständigt ökad övervakning 
och censur. En importerad globalistisk 
skräpkultur som breder ut sig mer och 
mer, med degeneration och perversitet 
som följd. Ett synsätt som genomsyrar hela 
samhället där profit alltid ska gå före etiska 
värderingar och långsiktighet. En värld där 
de rika blir rikare och de fattiga fattigare.
Att fortsätta i den liberala demokratins 
gamla hjulspår leder otvivelaktigt oss i det 
långa loppet mot katastrof, med eller utan 
invandring.

SD eller Nordiska motståndsrörelsen? Sve-
rigedemokraterna tycker att det finns de-
taljer som behöver förändras, men att vi 
generellt sett går i rätt riktning. Nordiska 
motståndsrörelsen vill förändra samhäl-
let radikalt – slå oss fria från den utvalda 
elitens järngrepp, lämna det destruktiva 
ekonomiska systemet samt skapa en värld 
i harmoni med djur och natur och ett sam-
hälle präglat av folkgemenskap!
 
Stabilitet: Vill man på något vis åstadkom-
ma en förändring är det av stor vikt att man 
står stadigt med bägge fötterna på jorden 
och är konsekvent. Börjar man rucka på 
sina principer och köpslår med sina vär-

deringar är det lätt att det blir till en dålig 
vana där man till slut ändrat så mycket att 
man inte längre är särskilt annorlunda än 
det man ville förändra. Detta är en oskriven 
lag de flesta känner till oavsett om det gäl-
ler att ändra på gamla rutiner rent privat, 
att påverka någon annan människa eller 
om man förhandlar med en starkare part. 
Ger man ett finger förlorar man sin hand.
Vill man dessutom utge sig för att vara 
en politisk opposition i en värld där ma-
joriteten är oerhört mycket mer resursstark 
och lockelserna och fallgroparna därför 
är många är det dessutom av otrolig vikt 
att man är envis och viljestark, orädd och 
omutbar för att inte neutraliseras helt.

SD eller Nordiska motståndsrörelsen? Sve-
rigedemokraterna har flertalet gånger un-
der åren liberaliserats och alltså gjort sin 
politik mindre radikal. Samtliga punkter i 
deras partiprogram har skrivits om flera 
gånger sedan grundandet och i stort sett 
i samtliga ändringar har de med all tyd-
lighet, i rask takt, närmat sig regeringspar-
tiernas värderingar. Så sent som i slutet av 
2017 ändrade man sin syn till arbetskrafts-
invandring och blev mer positiv till detta 
trots att det innebär ökad konkurrens på 
arbetsmarknaden med sämre villkor och lö-
nedumpning som självklar följd. Fler perso-
ner än i något annat parti har uteslutits av 
ideologiska skäl – de har stått för nära par-
tiets äldre upplagor av partiprogrammet.
     Nordiska motståndsrörelsen har förtyd-
ligat sin politik under vår 20-åriga historia, 
men aldrig, inte en enda gång, i någon 
endaste fråga, ändrat oss i något för att 
bli mer accepterade eller få mindre spott 
och spe.
 
Slutsats: Tycker du att Sverige av idag är 
hyfsat bra, men att det skulle bli ännu bätt-
re med fler invandrare är Sverigedemokra-
terna ett bra val och Nordiska motstånds-
rörelsen det absolut sämsta valet du kan 
göra. Är du trött på vansinnet och vill ha 
förändring är Sverigedemokraterna ett lika 
dåligt val som något av de andra partierna 
i riksdagen och Nordiska motståndsrörel-
sen ett otroligt bra val
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TAL  T ILL  NATIONEN

Folkkamrater. Nordiska motståndsrörelsen 
går till val i år som ett totalt unikt parti. Vi 
är nämligen ett av mycket få partier som 
lyfter de verkligt viktiga frågorna, ödesfrå-
gorna, om att stoppa massinvandringen 
och påbörja återsändandet. Vi är helt en-
samma om att ta dessa frågor på det all-
var de faktiskt behöver tas, och så långt 
de måste tas, och vi är dessutom ensamma 
om att på riktigt tala klarspråk när det kom-
mer även till de bakomliggande faktorerna 
och att vilja få rätsida på problemet även i 
det längre perspektivet. Vi är de enda som 
vågar prata fullt ut om hur det har kunnat 
bli så här och vad som behöver åtgärdas 
för att göra vårt land till en fri nation där 
vårt folk inte bara får sin överlevnad säk-
rad, utan också kan blomstra. 

Vi går också till val som det enda parti-
et som inte består av politiker. I detta har du 
som tittar och lyssnar på mig här idag en 
garant för att jag verkligen menar varenda 
ord jag säger. Min röst är ärlig och ren och 
försöker inte blidka någon överhöghet, inte 
underkuva sig någons vilja eller anpassa 
sig till några spelregler. Som en nordisk 
man talar jag direkt från mitt hjärta. 

Min vision för år 2028 skiljer sig dras-
tiskt från de övriga partiledarnas. De pra-
tar om hur vi ska göra det bästa av situa-
tionen. Hur vi ska vrida och vända på det 
lilla vi har kvar. Hur vi trots apan – eller jag 
menar elefanten, i rummet - ska kunna und-
vika, eller kanske snarare skjuta upp, en 
total katastrof. Men, i min dröm kan vi bort-
se helt både från elefanten i rummet och 
det andra snabeldjuret - ni vet det bakom 
kulisserna, och därför istället fokusera fullt 

ut på hur fantastiskt vårt land skulle kunna 
vara om vi återigen var en homogen nation 
där vi styrde över vårt eget levnadsöde. Ett 
Norden som bebos av nordbor. Ett Norden 
som styrs av nordbor. Ett Norden för och av 
etniskt nordiska kvinnor och män.

Men, innan jag ordar mer om framti-
den så låt oss först titta på det sinnessjuka, 
fruktansvärda och helvetiska land som Sve-
rige kommit att bli 2018 och hur det kunnat 
gå så här illa. 

Jag syftar på sexuella ofredanden. 
Våldtäkter. Gruppvåldtäkter. I parker, på 
konserter, i skolor. Misshandlar. Drogför-
säljning. Mord. I ghettona, i storstäderna, 
ja till och med i småsamhällena.

Jag tänker på genusförskolor. Pride-tåg. 
Pedofilhärvor. Rekorddålig äldrevård, sjuk-
vård och skola.

Utarmad skog, landsbygd och statskas-
sa. Stigande arbetslöshet. Sämre arbetsvill-
kor. Skyhöga skatter.

Jag pratar om lögnerna i media som 
aldrig ger de bakomliggande några kon-
sekvenser, de försvinnande kontanterna 
och hur makten i och med detta förflyttas 
än längre bort från folket och om polisens 
ständiga brist på resurser när det kommer 
till allt annat än att jaga och trakassera po-
litisk opposition.

Jag menar även de ökande klassklyftor-
na. Det utraderade civilkuraget. Att det inte 
finns någon gemenskap mer, inget förtro-
ende för din nästa och att det i våra unga 
inte längre lyser något hopp.

Jag tänker på stigmatiseringen av alla 
som protesterar. Uthängningar. Censur. 
Tankebrott. Av media, av bankerna, av 

staten. Korruptionen i åsiktskorridoren med 
politisk adel och svågerpolitik.

Jag talar om det horribla faktum att vårt 
folk på grund av låga födelsetal och mas-
sinvandring är på väg mot sin biologiska 
undergång.

Det är inte bara i Norden vi har dessa 
problem. Runt omkring oss i världen dund-
rar bomberna. Naturresurserna skövlas. 
Allt som är vackert och unikt ersätts i allt 
högre utsträckning med likriktad skräpkul-
tur och globalistföretagens logotyper. Den 
självutnämnda eliten i Stockholm, Bryssel, 
London, New York och Tel Aviv blir allt fe-
tare i ditt anletes svett.

Hur har det kunnat bli så här? Vad hän-
de egentligen? Är det som vi så ofta hör 
från etablissemanget, rasisternas fel? Är 
det Hitlers fel? Är det ryssarna och Putin 
som ligger bakom? Eller kanske är det de 
vita heterosexuella männen och patriarka-
tet som borde hållas ansvariga?

Nej, såklart inte! Det som har hänt, är 
att främmande krafter med utomnordiska 
intressen tog kontroll över vår media. Över 
våra banker. Över vårt skolväsende. Över 
vår kultur. De tog kontroll över DINA tan-
kar.

Folkförrädare sålde ut sig för ju-
daspengar. Sålde ut allt som gick att sälja 
för pengar när de ändå var i farten. Var-
enda politisk institution korrumperades. 
Avtal skrevs med andra länder där samma 
skrämmande utveckling skedde och våra 
grundlagar skrevs om för att det skulle vara 
svårare för oss att lämna denna Kalergis 
Europiska union. Det lånades för utländsk 
konsumtionshets och vi förslavades av allt 

av Simon Lindberg
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högre räntor. DU och din familj sattes i bo-
jor.

Men, misströsta inte. Det går att göra 
något åt saken. Det är inte för sent. Det är 
fortfarande fullt möjligt att åter börja tänka 
själv och agera i enighet med dina tankar. 
Det är möjligt att riva orimliga avtal och att 
igen skriva om grundlagar. Det går att ta 
tillbaka vårt land. 

Vi är inte dömda till undergång. Det går 
att bryta bojorna. Det är möjligt att rensa 
upp bland de prostituerade tjänstemännen 
och det går att avsätta folkförrädarna! Jag 
kan. Du kan. Tillsammans kan vi. 

Jag ska avsluta med att tillåta mig själv 
att drömma om mitt Sverige 2028. Mitt 
Norden. Jag ska tillåta mig förmedla till 
er hur vi skulle kunna ha det om Nordiska 
motståndsrörelsen fick över 50% av röster-
na i valen ända fram till år 2028. 

Då skulle samhället vara betydligt mer 
likt hur det var när jag växte upp som liten 
grabb på landsbygden utanför Kristian-
stad. Olåsta dörrar. Vänliga ansikten och 
grannar som ställde upp för varandra. By-
skola, lanthandel, små bondgårdar i fullt 
bruk och barn som själva sprang mellan 
gårdarna. 

Vi skulle då vara på god väg att bli ett 
verkligt föregångsland ute i världen och då 
till skillnad från nu sett till verkligt betydan-
de saker. Inom områden som forskning, 
kultur och innovationsanda. Vårt folk skulle 
med enkelhet tillhöra ett av de lyckligaste i 

världen och vi skulle vara ett av de länder 
på hela planeten med allra högst självför-
sörjningsgrad. Vi skulle ta hand om proble-
met med att det föds för få barn, helt på 
egen hand och dessa barn skulle växa upp 
i harmoni med naturen och i ett samhälle 
präglat av sann folkgemenskap. Arbetslös-
heten skulle i stort vara eliminerad genom 
en återinförd basindustri, ett starkt jordbruk 
och en renässans inom försvarsmakten. 
Vårt folk skulle känna stolthet, över sig själ-
va, sin historia och sin framtid.

Ord som no go-zon, fattigpensionär 
och fackpamp skulle vara på god väg att 
totalt glömmas bort för att aldrig komma 
tillbaka. Företeelser som halal och kosher 
eller för den delen Taharrush och köns-
stympning skulle åter vara utomnordiska 
problem. Ingen skulle längre kallas rasist 
som någon form av nesligt epitet och vi 
skulle alla vara på god väg att lära oss om 
alla människors verkliga värde och styrkan 
i att vi faktiskt inte är lika, utan olika och 
unika, och därför kan komplettera varan-
dra för att med full styrka förflytta oss fram-
åt, utåt, uppåt! Det är Nordiska motstånds-
rörelsens 2028. Mitt Norden. 

Hur kan det bli så här då? Hur skulle 
mina drömmar kunna bli din framtid? Hur 
kan du skapa en framtid med stolthet, 
hopp, harmoni, gemenskap och livsglädje 
för dig själv och för dina efterkommande? 

Gör som jag. Kasta inte bort din röst i 
höst. Skriv istället Nordiska motståndsrörel-

sen på den. Oavsett om vi kommer in eller 
inte gör din röst skillnad. Den visar att du 
inte längre accepterar att skändas, hånas 
och piskas. Din röst på oss ger förändring-
ens vindar legitimitet. 

En röst på något annat parti, oavsett 
om det  partiet kommer in, eller så får re-
geringsmakt, visar att du, i olika hög ut-
sträckning beroende på vilka du röstar på, 
faktiskt accepterar vansinnet och förfallet. 
Din röst på de andra ger legitimitet åt för-
störelsen av vår nation och åt mordet på 
vårt folk.  

Varför kasta bort din röst på att få en 
slavägare som inte piskar dig riktigt lika 
hårt när du istället kan ta ett första steg till 
att frigöra dig?

Gör som jag. Kasta inte bort återstoden 
av ditt liv. Det finns mer i livet än sociala 
medier, snabbmat och dokusåpor. Vi är 
ämnade för något större än att arbeta 7-16 
för att sen sitta vid datorn och kanske ta 
ett par öl på helgen. Förverkliga dig själv 
och gör din plikt. Anslut dig till Nordiska 
motståndsrörelsen. Norden behöver dig 
och vi kan förändra allt! Jag kan. Du kan. 
Tillsammans kan vi.
 
För att istället höra och se Simon Lind-
berg framföra talet besök vår sida 
Nordiska-motståndsrörelsen.se.

HJÄLP  TILL I KAMPEN FÖR VÅRT FOLK!

Förutom att rösta på oss i valet kan du stödja oss gen-
om att skänka ett ekonomiskt bidrag eller ansöka om 
medlemskap i Nordiska motståndsrörelsen. 
     För mer information om vad detta innebär samt 
hur du ska gå till väga kan du besöka vår hemsida: 
Nordiska-motståndsrörelsen.se
     Har du övriga frågor eller funderingar är du var-
mt välkommen att antingen skicka dessa på e-post till 
info@nordfront.se eller ringa vår telefon på nummer 
031-360 88 34.

DU LÄSER VÄL NORDFRONT.SE?
Sidan som förutom ideologiska artiklar också inne-
håller bl.a. nyheter, insändare, recensioner, satir och 
krönikor läses varje månad av flera hundra tusen 
svenskar som tröttnar på lögnerna i den etablerade 
pressen. På Nordfront finner du också flera unika 
radioprogram och TV.
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