Den nordiske Modstandsbevægelse er en kamporganisation som er aktiv i en stor del af Norden. Organisationen deler dens budskab
gennem blandt andet folkeoplysning, gadeaktivisme, torvemøder, demonstrationer og andre mere utraditionelle aktioner.
Den nordiske Modstandsbevægelse afholder også en række aktiviteter rettet mod medlemmerne. Dette kan være alt fra store nationale
samlinger, til foredrag, studiekredse og træning. Desuden lægges der stor vægt på det sociale i organisationen, og der arrangeres derfor
ofte aktiviteter som skovture, hytteture og andet.
Norden behøver din hjælp – ansøg om medlemskab og tag del i fællesskabet i dag!

Den nordiske Modstandsbevægelse vil:
1.

Øjeblikkeligt stoppe masseindvandringen. Repatriering af majoriteten af alle, som ikke er etniske nordeuropæere eller nært
beslægtede folkeslag, skal indledes så hurtigt som muligt. På en så human måde som muligt, skal de sendes tilbage til deres
respektive hjemlande eller nærområder til disse.

2.

Med alle tilgængelige midler, på langt sigt, arbejde for at vinde magten tilbage fra den globale zionistiske elite, som økonomisk og
rent militært har okkuperet større dele af verden.

3.

Sammen med de øvrige nordiske lande skabe en nordisk selvforsørgende stat med fælles forsvar, fælles valuta og centralbank, og
fælles overordnede love og regler. Dette indebærer også at man øjeblikkeligt forlader NATO, EØS EU og eventuelt andre lignende
folkefjendtlige sammenslutninger.

4.

Indføre en stærk stat med udpræget folkestyre. Ansvarspositioner skal tildeles efter kompetence, og statens mål vil først og
fremmest være at sikre folkets overlevelse og arbejde for dets udvikling og velfærd. Ytringsfriheden skal være omfattende.

5.

At vore massemedier skal ejes af statsborgere af det nye Norden. Udenlandske og indenlandske medier som optræder
folkefjendtligt skal kunne forbydes. Et alt for koncentreret ejerskab skal modarbejdes.

6.

Skabe et moderne samfund i harmoni med den naturlige orden. Vores dyrevelfærd skal lægge vægt på etik frem for profit.
Naturen og dens ressourcer skal benyttes med fornuft og med omtanke for fremtiden. Allemandsretten skal genindføres.

7.

Indføre et nationalt socialistisk samfund, som fordeler ressourcerne på en sådan måde, at man tager hånd om hele folket, såvel
stærke som svage, og det gøres muligt for alle at opnå deres fulde potentiale. Et socialt sikkerhedsnet skal give statsborgere
rettigheder, men også pligter. Staten skal kontrollere den grundlæggende infrastruktur af almennyttig interesse, da dette kræver
mere ansvar end hvad et privat selskab kan håndtere. Samtidig skal forretningsliv og innovationsånd opmuntres.

8.

Indføre almen værnepligt i hele Norden og ekspandere militæret. Alle som har aftjent deres værnepligt beholder deres våben og
udrustning. Hver statsborger skal kunne bidrage til at forsvare nationen mod ydre, såvel som indre fjender.

9.

Indføre en retsstat hvor alle statsborgere er lige for loven. Uddannede jurister skal arbejde i domstolene. En folkedomstol skal
oprettes for at strafforfølge alvorlige tilfælde af folkeforræderi.

Læs mere om modstandsbevægelsen på:

NORDFRONT.DK

