
Nordiska motståndsrörelsen
Valtidning för Ludvika från:

– Vår lojalitet ligger hos folket, inga 
pengar i världen kan ändra på det.
Pär Öberg, förstanamn till Ludvikas kommunfullmäktige.
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Välj ett parti med visioner och mod!

Den 9 september är det val. För första 
gången i organisationens historia ställer 
Nordiska motståndsrörelsen upp i valet. 
Vi finns representerade här i Ludvika 
kommun, liksom i Boden och Kungälv. 
Självklart ställer vi även upp till riks-
dag och de landsting som de nämnda 
kommunerna tillhör. Varför ska DU då 
lägga din röst på Nordiska motstånds-
rörelsen? Jag vill berätta om min första 
mandatperiod som kommunalpolitiker 
och hoppas att du ska förstå att vi är det 
ENDA vettiga alternativet!

Inträdet
Vårt inträde, 2014, i Ludvika kommun-
fullmäktige blev minst sagt uppmärksam-
mat. När det stod klart att jag verkligen 
hade fått ett mandat (efter tre omräk-
ningar) så anordnades en tyst sorge-
minut utanför stadshuset. Arrangörerna 
för detta var en organisation som heter 
Tillsammans Ludvika. Denna organisa-
tion visade sig senare vara finansierad 
av globalisten George Soros, som för 
dunkla syften är direkt inblandad i att 
organisera ekonomiska migranter till att 
bosätta sig i Sverige. 

Mitt första kommunfullmäktigemöte 
ägde rum den 20 oktober 2014. Jag 
möttes då av media, väktare och en stor 
antirasistisk banderoll med flaggor på 
Ludvikas alla nationaliteter. Från början 

tävlade de olika politikerna genom att 
i media säga att min närvaro där inte 
kommer att betyda något. Man menade 
att jag inte kommer att kunna göra mig 
hörd. Jag vill dock hävda att Nordiska 
motståndsrörelsen har bevisat motsat-
sen.

Massinvandringens förödande konse-
kvenser
Den mest akuta frågan för oss i Nordis-
ka motståndsrörelsen är att omedelbart 
stoppa massinvandringen och börja 
återsändandet. Det folkmord som pågår 
av den vita nordbon kan vi inte låta ske. 
Vi har alltid varit ett skapande folk som 
har producerat världsinnovationer med 
enorm betydelse för mänskligheten. De 
senaste beräkningarna visar att vi kom-
mer att vara en minoritet i vårt eget land 
år 2030. I flera stadsdelar i Sverige är 
detta redan en realitet.

Massinvandringen har fört med sig 
otrygghet, kriminalitet, terrorism och 
religiös fundamentalism. Allt detta till 
enorma kostnader som vi lånar för av 
utländska ockrare vilket kommande ge-
nerationer tvingas att betala tillbaka. 
Detta är ingen kommunalfråga så här 
får jag hänvisa till vår riksdagssatsning, 
men vi kommer att göra allt vi kan även 
kommunalt för att förhindra mordet på 
vårt eget folk. De etablerade politiker-

na är mutade till att inte tala om denna 
elefant i rummet. Vi däremot tar inga 
judaspengar för att låta oss censureras.

Påverkan och medborgarförakt
Har vi då lyckats förändra något i kom-
munpolitiken den gångna mandatperio-
den? Absolut! Den sak vi är mest stol-
ta över är att Ludvikas medborgare nu 
kan följa alla kommunfullmäktigemöten 
via webben. Detta var också den för-
sta motion vi lämnade in den 20 april 
2015. I maj 2016 sa kommunstyrelsens 
arbetsutskott att man borde anta motio-
nen. Då reagerade riksmedia med att 
förfasa sig att de höll på att säga ja till 
en motion från Nordiska motståndsrö-
relsen. Detta gjorde att kommunstyrel-
sen någon vecka senare fick kalla fötter 
och återremitterade motionen för att ”ta 
ett samlat grepp” om hela frågan kring 
medborgardialog. Detta har man gjort 
nu i över två år utan resultat. Sanningen 
är den att man helst vill hålla medborg-
arna borta från politiken. 

Varför kan man nu ändå se webb-
sändningar av alla fullmäktigemöten? 
Jo, Nordiska motståndsrörelsen har or-
ganiserat en egen direktsändning av 
mötena som har blivit mycket uppskat-
tad. Detta stod också i motionen att vi 
skulle göra om kommunen inte agerade 
skyndsamt. Det här är ett förfarande vi 

av Pär Öberg
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kommer att fortsätta med, hitta ett sätt 
att försöka realisera våra motioner, med 
eller utan kommunstyrelsens godkän-
nande. Vi arbetar politiskt för Ludvikas 
medborgare, inte för en korrupt kom-
munstyrelse som sedan länge visat sig 
oduglig. 

Ett annat exempel på när vi reali-
serat en motion utan att den ens blivit 
bearbetad är gällande att man ska kun-
na lämna in medborgarförslag i Ludvi-
ka. Alltså en slags motion (förslag) från 
en medborgare. Detta är inte tillåtet att 
göra i Ludvika (dock i en majoritet av 
andra kommuner i Sverige). Här har 
Nordiska motståndsrörelsen i en motion 
om att införa medborgarförslag även 
sagt att medborgare kan skicka sina för-
slag till oss så lämnar vi in dem som mo-
tioner. Vår åsikt är att det är självklart 
viktigt att höra vad kommunens cirka 26 
000 medborgare har att säga om hur 
kommunen skall styras. Men, idag sitter 
det 45 personer i fullmäktige varav de 
flesta tycker att de själva är så viktiga 
och duktiga att de inte ens behöver lyss-
na på vad befolkningen har att säga.

Kampen om byskolorna
Det viktigaste vi gjort var att kämpa för 
byskolorna. Man har under mandatpe-
rioden lagt ned Saxdalens skola och 
ändrat på Björkås och Parkskolans verk-
samheter. Detta var inget som Ludvikas 
befolkning ville. Nordiska motståndsrö-
relsen följde detta mycket noggrant, vi 
deltog på varenda möte om byskolorna 
och försökte förhindra nedläggningen 
och centraliseringen. Vi deltog mycket 
aktiv i att samla in namn mot nedlägg-
ningen och bland annat på grund av 
oss lämnades en protestlista som krävde 
folkomröstning in till kommunen. Den 
innehöll underskrifter från hela 13% 
av alla röstberättigade. Detta till trots 
meddelade alla partier utom C och SD 
att man vägrade ha en folkomröstning. 
Man menade att folkomröstningar är 
ett ”trubbigt instrument” - återigen lyser 
kommunelitens folkförakt igenom. 

Vi vann inte denna strid om bysko-
lorna men helt klart går de nu försikti-
gare fram än om de inte hade mött mot-
stånd. Tanken var att man även skulle 
lägga ned Håksbergs nyrenoverade 
skola men det har man nu lovat att inte 
göra (vad det löftet nu är värt). Jag kan 
summera det hela med att det var stort 
engagemang runt om i byarna kring 
dessa frågor. Jag lärde i processen kän-
na många underbara Ludvikabor som 
visade att de var tuffa när det väl gäller.

Korruption
Jag har fått se mer öppen korruption än 
vad jag trodde (då hade jag ändå inte 
höga tankar från början). Man har änd-
rat på kommunens arbetsordning för 
att hindra oss från att presentera våra 
motioner. Man har dragit in kommunala 
bidrag till Folkets Hus som vi har hyrt. 
Dessutom köpte kommunen upp en sam-
lingslokal för att förhindra oss från att 
köpa den. Man köpte den till dubbla 
marknadsvärdet för att sedan besluta 
om rivning. Denna affär kommer helt 
i onödan att kosta minst 300.000 kr 
för Ludvikas skattebetalare. Frågan 
om kommunens förvärv kom aldrig ens 
upp i kommunfullmäktige. Här agerade 
samhällsbyggnadsnämnden bortom all 
insyn. 

Det finns många upphandlingar vi 
kommer att syna i sömmarna. Vatten-
ledningen till Grängesberg är ett sådant 
projekt. Här har man planterat flera mil-
joner på den befintliga, ickefungeran-
de, ledningen. För att göra om den helt, 
vilket kommer behövas, har man talat 
om siffror runt 200 miljoner till av skatte-
betalarnas pengar. Detta tas heller inte 
upp i budgeten bland nyinvesteringar 
då det är ett pågående projekt. Man 
försöker smyga undan denna enorma 
tabbe.

Sverigedemokraterna
Jag är förvånad hur snabbt SD gick in 
i rollen som etablerat parti och precis 
som de andra försökte frysa ut oss och 
rösta ned alla våra motioner. Alldeles 
nyligen förenade man sig med Vänster-
partiet för att stoppa oss från att dela 
ut flygblad på Ludvikas gator genom en 
motdemonstration. I den här frågan står 
inte SD enat, utan snarare rör detta de 
som är ute efter en karriär inom partiet. 
Ordförande Benny Rosengren är ett ex-
empel på det senare. 

Ett exempel på på hur de agerar är 
när vi lämnade in en motion om att tig-
geriet borde förbjudas. Vi menade även 
att det var organiserade ligor som tving-
ade människor att tigga. När den motio-
nen behandlades i kommunfullmäktige 
sa de andra partierna nej till motionen 
och vidare menade de att det inte alls 
var ligor utan enskilda stackars indivi-
der. Förutom en ledamot så röstade alla 
från SD mot min motion. 

SD kommer inte att lösa de problem 
vi har i vårt land och vår kommun. På 
sin höjd kommer de bara förlänga li-
dandet för vårt folk.

Varför ska DU rösta på Nordiska mot-
ståndsrörelsen?
Vi ser en ära i att föra en ärlig politik 
på alla plan. Vi kommer aldrig att ljuga 
för våra väljare eller låta oss mutas. Vår 
lojalitet ligger hos folket, inga pengar i 
världen kan ändra på det. Vi kan säga 
kontroversiella saker, men vi kan också 
förklara varför. Jag lovar er att fortsätta 
som jag har gjort hittills, att vara en en-
gagerad politiker som göra allt för att 
skapa ett bättre Ludvika enligt vårt lokal-
politiska program. Det här är dessutom 
ett riktigt löfte, ni vet ett sådant man hål-
ler och inte ett bedrägligt politikerlöfte. 

Vår drivkraft inom Nordiska mot-
ståndsrörelsen är sann kärlek till vårt 
folk. Vi är inte ute efter några välbetal-
da politikerkarriärer. Vi är inblandade 
i politiken som en del av folket för att 
genomdriva vår politik som är det nord-
iska folkets sista hopp. Vi kommer aldrig 
att tillhöra någon obskyr elit. 

Jag är den ledamot i fullmäktige som 
lämnat in flest interpellationer och mo-
tioner. Jag har under de fyra åren som 
gått närvarat på alla möten utom två 
där jag hade sjukfrånvaro. Vi är åtta 
personer på Nordiska motståndsrörel-
sens kommunala lista, tänk om vi kan 
få flera mandat. Vilka möjligheter att 
motverka korruption ännu mer. Öka in-
synen och medbestämmandet från med-
borgarna och röra om i grytan än mer 
än vi redan gjort. 

Andranamnet på listan, Pär Sjögren, 
har politisk erfarenhet av lokalpolitik i 
Borlänge kommun. Nu har han flyttat till 
Ludvika och kommer bli en bra tillgång 
för kommunen. Vi har även Bitte Sjögren 
på vår lista som har flera års erfarenhet 
av fackligt arbete och kommunalpolitik 
i Ludvika kommun. Då för Socialdemo-
kraterna, men när hon förstod att de inte 
längre för en arbetarvänlig politik, utan 
istället sålt sig till globalisterna, gjorde 
hon ett aktivt val för att behålla ärlighe-
ten i sin politik och sin heder. 

Vi går mot mörka tider både globalt, 
nationellt och i vår kommun. Den oan-
svariga politiken som förts har redan i 
massiv skala tagit tryggheten ifrån oss. 
Låt oss styra skutan åt rätt håll igen. Rös-
ta på ett parti med visioner och mod att 
förändra!
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Nordiska motståndsrörelsen ställer förutom till 
Ludvika kommun också upp i Dalarnas Läns Land-
sting (Landstinget Dalarna) och till riksdagen.

Önskar du valsedlar till något av dessa val kon-
taktar 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 folkfientliga systemet.

Ta en tom valsedel. Skriv Nordiska motstånds-
rörelsen på den. Observera att det är mycket 
viktigt att texta tydligt, att stava rätt och att det 
enbart är en versal i början. Följande kom-
mer 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 ställer 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.

3



Nord iska-motståndsröre lsen .se

KOMMUNPOLITISKT PROGRAM LUDVIKA

Massinvandringen måste stoppas och återsändandet påbörjas!

Miljontals främmande människor befinner sig i Sverige och fler 
väller in hela tiden. År 2017 kom exempelvis ca 150 000 
nya in. Idag utgör utomeuropéer närmare 25% av Sveriges 
befolkning. Inom 15 år kommer de utgöra mer än 50% om 
inget förändras. 

Massinvandringen är en stor belastning på vårt välfärds-
samhälle, den ökar kriminaliteten och skapar kulturkrockar, 
men allt detta är egentligen bara ytterst små problem i jäm-
förelse med det som också är på väg att ske: Att vårt folk ska 
upphöra att existera. Vår invandringspolitik handlar inte om 
hat eller förtryck – det handlar om överlevnad och vad som är 
bäst för vårt folk. Om de nordiska folken dör ut är det totalt 
oåterkalleligt.

Marnäs, Ludvika gård och Notgården är redan idag så 
kallade getton. Om utvecklingen fortsätter kommer de klassas 
som så kallade no-go zoner, precis som Tjärna ängar i grann-
kommunen Borlänge. Ludvika måste bli en kommun som inte 
accepterar, och i vart fall försvårar, etablering av flyktingbo-
ende. 

Vi vill också driva frågan om en kommunal folkomröstning 
gällande invandring. Även om man statligt via Migrationsver-
ket gör upp affärer utan att fråga kommunerna så vill vi med en 
folkomröstning sända signaler till regeringen. Förhoppningsvis 
kan detta sen också sprida sig till andra kommuner.
 
Lokalt kommer vi verka för att:

• Full transparens ska råda gällande asylboenden och hvb-
hem som verkar inom Ludvika kommun. Medborgarna har 
rätt att få veta vilka boenden som är aktiva, hur många 
som finns placerade där, kostnader och problem kopplade 
till dessa samt framtida planer.

• Kommunen genast ska säga upp alla existerande avtal 
med Migrationsverket. Ludvika kommun har tagit emot all-

deles för många redan.
• Sätta press på regeringen, bland annat genom en kommu-

nal folkomröstning, för att de ska stoppa invandringen och 
påbörja återsändandet.

Ludvika måste åter bli en trygg och säker kommun

Lilla Ludvika har kommit att bli en ort bland så många andra 
där ensamma kvinnor, barn och äldre inte längre kan röra sig 
riskfritt. Organiserad brottslighet, drogförsäljning, våldtäkter 
och till och med mord, sådant som tidigare kunnat anses vara 
storstadsproblem, har blivit förekommande även här. Polisen 
tycks ha allt mer begränsade resurser på småorterna och det 
blir därför viktigare för kommunen att aktivt arbeta för att stäv-
ja kriminaliteten och skapa trygghet för invånarna.

Flera gruppvåldtäkter har skett och en tvåbarnspappa blev 
ihjälsparkad i centrala Ludvika efter ett julbordsbesök. Många 
vågar inte gå ut efter mörkrets inbrott. Ändå erkänner inte poli-
tikerna att massinvandringen utgör någon fara. Istället försöker 
man missleda befolkningen om att det är Nordiska motstånds-
rörelsens aktivister som skapar otrygghet i Ludvika. 

Lokalt kommer vi verka för att:

• Kommunen ska arbeta aktivt mot droger med speciell in-
riktning på barn och ungdomar. 

• På frivilligbasis till samtliga kommunens kvinnor mellan 13-
30 år kostnadsfritt dela ut laglig självförsvarssprej samt 
utbilda i användning av detta och annat självförsvar.

• Fortsätta Nordiska motståndsrörelsens egna trygghets-
vandringar och även underlätta för alla medborgare att 
arrangera eller delta i denna typ av verksamhet.

Upphör med slöseriet av folkets pengar

Allt för mycket av kommunens ekonomiska medel, alltså kom-
muninvånarnas pengar, går idag till att säkra den rådande 
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• Dagmammor ska främjas före kommunala förskolor och 
dagis.

• Utöka timmarna för hemtjänsten så att personalen även 
hinner umgås med vårdnadstagaren om detta är önskvärt.

• Förenkla och stötta möjligheterna för anhörigvård.

Förstärk lokalsamhället framför omvärlden

Vi vill göra Ludvika livskraftigt igen och skapa ett gynnsamt 
klimat för företagare. Till Ludvika ska man flytta sin verksamhet 
istället för att fly ifrån kommunen. Vi förstår också värdet både 
kort- och långsiktigt i att lokala föreningar har goda förutsätt-
ningar för att kunna verka och utvecklas. Allra helst skulle vi 
se att kostnadsfrågan aldrig fick bli avgörande för om en med-
borgare aktiverade sig i idrotts- och föreningsverksamhet.

Lokalt kommer vi verka för att: 

• Sunda lokala företagare ska prioriteras i kommunens 
offentliga upphandlingar. 

• Alla livsmedel som serveras inom kommunens verksam-
hetsområde, exempelvis på ålderdomshem och skolor, har 
producerats lokalt och om möjligt ekologiskt.

• Avsätta mer pengar till lokala idrottslag och föreningar 
som är gynnsamma för folkhälsan, folkgemenskapstanken 
eller folkets utbildning.

Öka medborgarnas inflytande och insyn

Politikerföraktet bland folket har inte uppstått av en slump, sna-
rare är det en sund och naturlig reaktion som växt i takt med 
att politikerna korrumperas och tar beslut som är negativa för 
medborgarna. Bakom stängda dörrar fifflas det och allt färre 
vill ta ansvar för sina beslut. Vi vill uppmuntra till att folket ska 
ta större del i politiken och syna sina politiker för att se till att 
dessa sköter sig. Ludvikas politiker har ett dokumenterat med-
borgarförakt, vilket är direkt destruktivt för kommuninvånarna.

I Ludvika finner man många frimurare i kommunfullmäktige. 
De gör hemliga överenskommelser helt utan insyn med såväl 
bankintressen som storföretag. Sådant kan inte tillåtas då det 
snedvrider konkurrensen och borgar för nepotism och korrup-
tion.

Lokalt kommer vi verka för att:

• Införa möjligheten för kommunens medborgare att inkom-
ma med förslag som behandlas av kommunfullmäktige som 
vilka motioner som helst. (Så kallade medborgarförslag.)

• Införa allmänhetens frågestund där medborgarna öppet 
får ställa frågor till kommunfullmäktigeledamöterna.

• Alla kommunfullmäktigemöten ska direktsändas på web-
ben.

Röstar du även in oss i Dalarna läns landsting kommer vi 
dessutom att verka för att:

• Se till att vårdcentraler finns i ännu högre utsträckning 
även på de mindre orterna.

• Minimera avståndet till BB och akutsjukvård oavsett vart 
du bor inom länet. Motverka centraliseringen av all sam-
hällsservice.

• Utöka kollektivtrafiken till landsbygden och sänka priser-
na, eller i bästa fall göra det kostnadsfritt.

maktstrukturen i samhället och stävja politisk opposition. Vi tror 
att Ludvikas invånare är kloka nog att själva kunna ta del av 
politisk information och bilda sig en uppfattning om saker och 
ting utan att kommunen ska behöva slösa pengar på indoktri-
neringskampanjer. Om så inte skulle vara fallet ser vi ändå att 
detta i så fall borde vara en ”lyxvara” om allt annat i samhället 
vore perfekt. Så är inte fallet och därför måste kommunens 
budget istället vara avsatt till verkligt betydande saker för fol-
ket.

Förutom ansvarslösheten kring de många affärer som kom-
munen varit inblandad i så som bron över till järnvägsstatio-
nen, Marnässkolan och vattenledningen till Grängesberg har 
vi i Ludvika  frändskapshuset, en fritidsgård för vuxna främ-
lingar. Detta hus kommer vi omedelbart stänga för att istället 
använda pengarna till fritidsverksamhet för ungdomar. 

Lokalt kommer vi verka för att:

• Upphöra med all kommunal finansiering och samarbeten 
med projekt som främjar integration och mångkultur.

• Upphöra med all kommunal finansiering och samarbeten 
med föreningar som har en sexualliberal agenda och/el-
ler vurmar för homosexualitet och andra ”alternativa livs-
stilar”.

• Upphöra, alternativt minimera, all kommunal finansiering 
av politiska partier och organisationer. Dessa ska finansie-
ras genom medlemsavgifter och privata bidrag.

Låt landsbygden leva

Urbaniseringen och utarmningen av landsbygden fortgår i allt 
högre takt runt om i landet, Ludvika är inget undantag. För 
boendes i exempelvis Fredriksberg, Nyhammar och Olsjön blir 
det allt svårare för invånarna att klara sig utan långa bilfärder 
som är kostsamma för både plånboken och miljön. Detta är 
ett problem eftersom människor på landsbygden generellt sett 
är både lyckligare och mer harmoniska än de som bor inne i 
städerna och därför borde uppmuntras istället för att straffas 
för detta.

Lokalt kommer vi verka för att:

• De byskolor som ännu finns kvar ska bevaras och att de 
som stängts ned ska återupprättas.

• Så många bolag i kommunal regi som möjligt ska flyttas ut 
på landsbygden. Undantaget är asylboenden och andra 
verksamheter som skulle bidra till ökad otrygghet.

• Kunna ge ekonomiska bidrag åt företag som sysselsätter 
sig med försäljning, service och matproduktion på de min-
dre orterna.

 
Låt Ludvika bli en föregångskommun när det kommer till barn- 
och äldreomsorg 

Omsorgen om såväl våra barn som våra äldre har blivit allt 
mer industrialiserad och profit får i många fall gå före etik. Att 
kunna få en trygg uppväxt som ung och även den respekt man 
förtjänar när man blir äldre borde vara en självklarhet och de 
sista områdena kommunen ska utföra besparingar på. Vi vet 
att både våra unga och äldre mår bäst i en naturlig hemmil-
jö och att detta därför måste prioriteras. Ludvika kommun ska 
dessutom vara en etisk arbetsgivare där man exempelvis inte 
ska riskera att bli utlasad eller jobba jour som timvikarie utan 
att få betalt för jourtiden. 

Lokalt kommer vi verka för att:
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På riksplan arbetar vi för att:

1. Omedelbart stoppa massinvandringen. Repatriering 
av merparten av alla som inte är etniska nordeuropé-
er eller närbesläktade folkslag ska inledas så fort som 
möjligt. På humanast möjliga vis ska de återsändas till 
sina respektive hemländer eller närområden till dessa.

2. Med alla tillgängliga medel, på lång sikt, verka för att 
återta makten från den globala sionistiska elit som eko-
nomiskt och rent militärt ockuperat större delen av vår 
värld.

3. Gemensamt med de övriga nordiska länderna skapa en 
nordisk självförsörjande stat med gemensamt försvar, 
gemensam valuta och centralbank, gemensamma över-
gripande lagar och regler. Detta innebär också omedel-
bart utträde ur den Europeiska unionen och eventuella 
liknande folkfientliga sammanslutningar.

4. Införa en stark stat med utpräglat folkstyre. Ansvarsposi-
tioner ska tilldelas efter kompetens och statens mål blir 
att främst arbeta för folkets väl och bevarande. Yttran-
defriheten ska vara omfattande.

5. Att vår massmedia ska ägas av medborgare i det nya 
Norden. Utländsk såväl som inhemsk media som age-
rar folkfientligt ska kunna förbjudas. Ett alltför koncen-
trerat ägande måste motverkas.

6. Skapa ett modernt samhälle i harmoni med naturens 
lagar. Våra djurskyddslagar ska vara framtagna med 
tonvikten på etik istället för profit. Naturen och dess 
resurser ska brukas med förnuft och framtiden i åtanke. 
Allemansrätten ska värnas.

7. Införa ett nationellt socialistiskt samhälle där resurserna 
fördelas så att vi tar hand om hela folket, såväl starka 
som svaga, och där alla ska ha möjligheten att nå sin 
fulla potential. Det ska finnas ett socialt skyddsnät som 
ger medborgaren rättigheter, men också skyldigheter. 
Staten ska kontrollera grundläggande infrastruktur av 
allmännyttiga intressen då detta kräver ett större an-
svarstagande än vad ett företag klarar av. Samtidigt 
ska företagande och innovationsanda uppmuntras.

8. Återinföra allmän värnplikt och utöka försvaret. Alla 
som fullgjort sin värnplikt behåller sitt vapen och sin 
utrustning. Varje medborgare ska kunna bidra till för-
svaret av nationen mot såväl yttre som eventuella in-
hemska hot.

9. Införa en rättsstat där alla medborgare är lika inför 
lagen. Utbildade jurister ska döma i domstolarna. En 
folkdomstol ska upprättas med syfte att pröva de svåra 
fallen av folkförräderi. 
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VÅRA KANDIDATER I LUDVIKA
1. Pär Öberg, 47 år, elektriker

Pär Öberg är chef för Nordiska motståndsrörelsens parlamentariska gren och är 
organisationens presstalesman. Redan nu sitter Öberg i Ludvika kommunfullmäktige 
och satsar 2018 på att bli återvald.

Under sin tid som fullmäktigeledamot i Ludvika har Öberg tagit tillvara svenskar-
nas intressen i kommunen och genom sin blotta närvaro i fullmäktige varit en nagel i 
ögat på kommunpolitiker och lokalmedia.

Öberg har varit med att driva frågan för att behålla byskolor och har lämnat flera 
motioner, bland annat om tiggeri och för att öka kommunens transparens gentemot 
kommuninvånarna med bland annat direktsända kommunfullmäktigemöten.
Öberg har under flera år som kommunpolitiker skapat rubriker då han från talarsto-
len 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.

Pär Öberg är dessutom förstanamn till Dalarnas läns landsting och andranamn 
på Nordiska motståndsrörelsens riksdagslista.

2. Pär Sjögren, 38 år, infrastrukturarbetare
 
Är högst ansvarig över verksamheten i Dalarna och Värmlands län (Näste 5). Han är 
en mångårig medlem och aktivist i Nordiska motståndsrörelsen.

Under valet 2014 blev Sjögren invald som ersättare i kommunfullmäktige i Bor-
länge. 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 kommunfullmäktigemöten i Ludvika och från större aktiviteter runt 
om i landet. Pär Sjögren är dessutom åttonde namn på Nordiska motståndsrörelsens 
riksdagslista.

3. Haakon Forwald, 39 år, butiksarbetare
 
Är chef för Nordiska motståndsrörelsen i Norge och medlem i Nordenrådet. Han var 
i flera år chefredaktör för den norska motsvarigheten till Nordfront – Frihetskamp.net. 
Där är han fortfarande en regelbunden skribent. Han är också en återkommande 
talare på både interna och utåtriktade arrangemang.

Forwald är uppväxt på landsbygden utanför Oslo, i Røyken. Han är sedan fyra 
år tillbaka bosatt med fru och sina två söner i Ludvika. Han är utbildad i marknads-
föring, ekonomi och grafisk design – egenskaper som kommer kampen väl till pass. 
Vidare har han tidigare haft en musikalisk karriär. Han är idag en omtyckt medarbe-
tare på en butik i centrala Ludvika.

Forwald tror att det finns fördelar med att vara norsk och bosatt i Sveri-
ge och att han genom detta kan ha andra perspektiv på saker och ting. Ge-
nom att ställa upp i kommun- och landstingsvalet för Nordiska motståndsrörel-
sen hoppas han att han kan få vara med och göra skillnad lokalt och regionalt. 

4. Nicklas Norling, 28 år, VVS-montör
 
Gift småbarnsfar som bor tillsammans med sin familj på en delvis självförsörjande 
gård i Ludvika.

Norling är en erkänt god aktivist i Nordiska motståndsrörelsen som fått i uppdrag 
att ansvara för valrörelsen i Ludvika kommun. När det inte vankas val är han en av 
de lokala gruppcheferna i Dalarna. Han har blivit känd lokalt genom sina återkom-
mande undersökande reportage i Studio Nordfront kallat ”Nicke på stan”, där han 
låter folket komma till tals i olika samhällsfrågor.

Förutom att stoppa folkutbytet så brinner han lite extra för frågor som rör familj, 
ekologiskt leverne och landsbygd. Nicklas Norling är dessutom sextonde namn på 
Nordiska motståndsrörelsens riksdagslista.
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5. Emma Karlsson, 31 år, barnskötare
 
Tvåbarnsmamma och utbildad barnskötare som under de senaste åren arbetat inom 
förskolan.

Våren 2014 blev hon av kommunen utsedd till den skickligaste pedagogen i Ha-
ninge och fick diplom och prispengar för detta under en officiell gala. Emma Karlsson 
var en av de som blev uthängda av Expressen 2015 i hetsartikeln ”De är de svenska 
nazistkvinnorna”. Uthängningen ledde till att hon, trots utmärkelsen året innan, blev 
av med sin fasta anställning i Haninge kommun. Hon sökte sig då tillsammans med 
sin familj så småningom bort från storstadens stress till landsbygden i Ludvika.

Karlsson har varit organiserad i den nationella rörelsen sedan hon var 15 år 
gammal, men hittade inte till Nordiska motståndsrörelsen förrän år 2013. Här har 
hon varit aktiv på gatan, som skribent och inom Fånghjälpen vars syfte är att under-
lätta för nationella som hamnat bakom lås och bom enbart som en del deras politiskt 
oppositionella engagemang. 

Emma Karlsson är dessutom tjugonde namn på Nordiska motståndsrörelsens riks-
dagslista.

 
6. Markus Nordh, 35 år, civilingenjör
 
Var tidigare chef över verksamheten i Mälardalen (Näste 1) men under 2017 flyttade 
han och familjen ”hem” till Dalarna. Bor sedan dess på landet utanför Ludvika med 
sambon och den valbara kandidaten Emma Karlsson och två barn.

Nordh är utbildad civilingenjör i farkostteknik vid KTH i Stockholm och har sedan 
2013 arbetat som provcellsingenjör.

Han har varit nationell sedan 15 års åldern och ansluten till Nordiska motstånds-
rörelsen sen 2007. Är numera gruppchef inom Näste 5 (Dalarna). Markus Nordh är 
dessutom sjuttonde namn på Nordiska motståndsrörelsens riksdagslista.

7. Jimmy Björk, 34 år, snickare
 
Har ett mångårigt engagemang i Nordiska motståndsrörelsen där han haft roller 
som både gatuaktivist och nyhetsskribent. Idag är han ansvarig för organisationens 
nätbutikssatsning. Han deltar även då och då i Studio Nordfront.

Björk är född och uppvuxen utanför Stockholm, men är sedan drygt två år tillbaka 
bosatt i Ludvika där han arbetar som snickare.

Jimmy Björk är dessutom tjugoförsta namn på Nordiska motståndsrörelsens riks-
dagslista.

 
8. Birgitta ”Bitte” Sjögren, 50 år, svetsare
 
Är en för många Ludvikabor välbekant person som har bott i Grängesberg hela sitt 
liv. Sjögren är en tuff kvinna som arbetat inom industri, gruva, och nu som svetsare.

Hon var engagerad inom facket och politiskt för Socialdemokraterna i många år, 
men förstod allt mer att deras politik inte var gynnsam för arbetarna när deras vur-
mande för massinvandring blev allt större och de i klassiska vänsterfrågor drevs allt 
mer högerut. I Nordiska motståndsrörelsen har Sjögren hittat det parti som verkligen 
representerar den svenska arbetaren som hon kämpar för att göra det bättre för.
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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 
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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 ge-
nom 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 varmt 
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 
innehåller bl.a. nyheter, insändare, recensioner, 
satir och krönikor läses varje månad av flera hundra 
tusen svenskar som tröttnat på lögnerna i den eta-
blerade pressen. På Nordfront finner du också flera 
unika radioprogram och TV.


