
NORDFRONT.SE
Läs mer på:

Anslut dig till motståndet!

Nordbor!

För många av oss är julen ständigt närvarande denna tid på året, 
vare sig det är att handla julklappar eller stressa över julmaten 
och att alla släktingar ska ha det bra över helgerna.

Denna högtid är nästan lika gammal som vårt folk och i stort sett 
allt som hör julen till är en del av den nordiska kulturen.

Men idag har julens festligheter kapats av storfinansen, som år 
efter år gör sitt bästa för att förvandla detta uråldriga firande till 
en konsumtionshögtid.

Kraven på den perfekta julen drabbar oss alla hårt. Enligt So-
cialstyrelsen löper svenskar störst risk att dö kring julhelgerna: 
Stress och ensamhet är några förklaringar.

Vi i Nordiska motståndsrörelsen vill därför uppmana folket att 
fira julen med mindre stress, mindre konsumtion och mer i julens 
ursprungliga anda: I folkgemenskapens och familjens anda. 

Revoltera mot storfinansens konsumtionshets genom att låta 
gemenskapen bli era julklappar. Besök era sjuka och ensamma 
släktingar och umgås med varandra så mycket som möjligt i vin-
termörker. Lämna dem inte i sticket under denna högtid. 

God jul önskar Nordiska motståndsrörelsen!

NORDFRONT.SE
Läs mer på:

Anslut dig till motståndet!

Nordbor!

För många av oss är julen ständigt närvarande denna tid på året, 
vare sig det är att handla julklappar eller stressa över julmaten 
och att alla släktingar ska ha det bra över helgerna.

Denna högtid är nästan lika gammal som vårt folk och i stort sett 
allt som hör julen till är en del av den nordiska kulturen.

Men idag har julens festligheter kapats av storfinansen, som år 
efter år gör sitt bästa för att förvandla detta uråldriga firande till 
en konsumtionshögtid.

Kraven på den perfekta julen drabbar oss alla hårt. Enligt So-
cialstyrelsen löper svenskar störst risk att dö kring julhelgerna: 
Stress och ensamhet är några förklaringar.

Vi i Nordiska motståndsrörelsen vill därför uppmana folket att 
fira julen med mindre stress, mindre konsumtion och mer i julens 
ursprungliga anda: I folkgemenskapens och familjens anda. 

Revoltera mot storfinansens konsumtionshets genom att låta 
gemenskapen bli era julklappar. Besök era sjuka och ensamma 
släktingar och umgås med varandra så mycket som möjligt i vin-
termörker. Lämna dem inte i sticket under denna högtid. 

God jul önskar Nordiska motståndsrörelsen!


