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1 
Øjeblikkeligt stop for masseindvandringen. Repatriering 
af størstedelen af alle, der ikke er nordeuropæere eller af 
nær beslægtet oprindelse, vil begynde så hurtigt som mu-
ligt. På mest humane måde returneres de racefremmede 
til deres respektive oprindelseslande eller nærområder.

Vores races overlevelse og frihed er det vigtigste mål for Den Nordiske 
Modstandsbevægelses politiske bestræbelser. Mod dette mål findes man-
ge trusler, hvoraf den mest alarmerende og presserende, er masseind-
vandringen af fremmede racer til de nordiske lande. Kombineret med 
de nordiske kvinders nuværende lave fødselsrate, i forhold til antallet af 
immigranter, og det faktum, at de immigrerende fremmede nogle gange 
får børn med nordiske mænd og kvinder, resulterer dette i en nedgang af 
den etniske nordiske befolkning, i forhold til den ikke-nordiske befolkning. 
Den såkaldte multikulturalisme og masseindvandringen er i realiteten en 
befolkningsudskiftning og et folkemord på det nordiske folk.

Historisk har det nordiske folk været separeret fra sammenblanding 
med fremmede racer og har derfor bevaret en unik arvemasse, kultur og 
fornemmelse for samfund og fællesskab. Unikke egenskaber der adskiller 
sig fra andre racer, ses ikke alene i den nordiske races fysiske fremtoning, 
men også på et langt dybere plan. Det drejer sig for eksempel om evnen 
til at samarbejde, opfindsomhed, ordenssans, pligtfølelse og altruisme, 
der er resultatet af tusinder af års adskillelse fra andre racer.

Masseindvandringen er en stor byrde for vores velfærdssamfund, og 
medfører øgede kriminalitetsrater og forårsager kulturelle sammenstød. 
Men det er trivielle problemer i sammenligning med truslen om ophøret 
af vort folks eksistens. Vores immigrationspolitik handler ikke om had og 
undertrykkelse, men om overlevelse, og om hvad der er bedst for vort folk. 
En udryddelse af den nordiske race kan ikke laves om.

Stop for masseindvandringen
Millioner af fremmede mennesker opholder sig på nuværende tidspunkt 
i de nordiske lande, og flere strømmer ind hver dag. I Danmark har det 
resulteret i en befolkningsforøgelse på adskillige procent – en forøgelse 
udelukkende på grund af immigration af fremmede. Det er ikke længere 
relevant at debattere hvorvidt der er tale om masseindvandring eller ej.

Fjendtlige kræfter har bevidst gennem årtier sanktioneret immigratio-
nen til de nordiske lande, uden omtanke for det nordiske folks kulturelle og 
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racemæssige overlevelse. At de nordiske lande skulle gøres multikulturelle 
og blindt acceptere masseindvandringen er beslutninger taget uden støtte 
fra folket, og var et resultat af et omfattende lobbyarbejde, der blev mas-
keret som folkelig debat i de jødisk-ejede medier.

Masseindvandringen er et enormt demografisk problem og vi vil om 
kort tid være en minoritet i vores eget land. Hvis man kun begrænser ind-
vandringen, mener vi, at det blot vil udskyde problemet.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Introducere et fuldstændigt stop for al ikke-nordisk indvandring. Det 
vil blive iværksat uden undtagelser, i det mindste indtil repatrierings-
processen er fuldendt.

• Forstærke grænsekontrollen betydeligt i den nordiske region. Dette er 
også nødvendigt for at forhindre kriminalitet på tværs af grænserne.

Påbegyndelse af repatriering
Det er den sammenlagte nordiske folkemasse og det nordiske folks arve-
masse, som skal sikres. Et lille antal af fremmed race vil generelt ikke med-
føre betydelig skade. Men masseindvandringen har allerede nået så store 
proportioner, at det ville være umuligt at genskabe de nordiske landes 
sundhed, udelukkende ved at stoppe immigration og tillade de fremmede 
racer som allerede er i de nordiske lande, at blive. Tilbagesendelsen af 
majoriteten af alle dem som ikke er etniske nordeuropæere, eller nært 
beslægtede, skal begynde så hurtigt som muligt efter indvandringen er 
stoppet.

Staten vil arrangere transporten, så hver enkelt fremmed kan komme 
tilbage til deres oprindelsesland eller et land i nærområdet hvor der er 
fred, og hvor man er villig til at tage imod dem. Der kan blive tale om 
undtagelser fra den tvungne repatriering, for eksempel hvis der er en di-
rekte helbredsmæssig risiko forbundet med rejsen, eller for adopterede, 
raceblandede, og de fremmede som er født i de nordiske lande uden 
nogen slægt eller forbindelse til deres forfædres hjemland.

Personer der har gjort en særlig stor indsats for det nordiske folk, kan 
blive gjort til æresborgere og få lov til at blive. Vi vil sikre, at de ikke-nor-
diske borgere, der får lov til at blive i landet, aldrig vil udgøre et stort nok 
antal til at kunne true det nordiske folks overlevelse på længere sigt.

Repatrieringen af fremmede personer vil også være positivt for de lan-
de eller områder der modtager dem. De enorme kompetencer, som po-
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litikerne hævder de fremmede kommer med, bliver samtidig drænet fra 
deres oprindelseslande. Vi kunne anklage vores såkaldte valgte politikere 
for en ny form for kolonialisme, hvor de dræner kompetencer fra sårbare 
lande, for at “berige” vore egne. Der er langt større behov for hjernekirur-
ger og ingeniører i deres lande, end der er i vores.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Etablere en statsinstitution, der effektivt og med hjælp fra moderne 
genetisk profilering, racemæssigt vil vurdere alle personer der er an-
kommet til norden via indvandring.

• Med det samme påbegynde returnering af majoriteten af racefremme-
de der befinder sig i den nordiske region. Dette vil blive gjort på den 
mest humane måde muligt for at undgå at gøre situationen unødven-
digt hårdere.

Etniske nordeuropæere og nært beslægtede folk
Der er forskellige racer i verden, med ikke kun visuelle forskelle, men også 
mentale karakteristiske forskelle, hvilket inkluderer intelligens, karakter og 
personlighedstræk. Det er en sandhed der ikke kan fornægtes og som både 
viser sig i videnskabelig forskning og almindelig sund fornuft. Vores oppo-
sition mod indvandring er primært baseret på en racepolitik, eftersom vi 
ønsker at bevare vort folk. Vores mål er ikke først og fremmest at skabe en 
ren nordisk race, men snarere, at bevare de nordiske folk som de er i dag, 
hvor den nordiske racetype er dominerende i den nordiske arvemasse.

Da forskning i race har været tabu siden 1945, mangler vi desværre 
moderne og korrekt raceterminologi. Det gør det muligt for racebenægtere 
fortsat at sprede løgnen om, at der ikke er nogen unikke forskelle racerne 
imellem. I realiteten er det dog, i langt de fleste tilfælde, meget åbenlyst, 
hvem der er af nordisk eller nært beslægtet afstamning. I mere usikre sager 
kan vi anvende moderne genetisk profilering, for at fastslå hvilke personer 
der er af primær nordisk afstamning. Dem der vil få lov til at blive i de nor-
diske lande, er blandt andre alle nordeuropæiske etniciteter, en stor del af 
de central og østeuropæiske etniciteter, nogle af de sydeuropæiske etnici-
teter og personer med etnisk nordeuropæiske forfædre, der på nuværende 
tidspunkt opholder sig andre steder i verden. Med andre ord, så mener vi at 
majoriteten af den oprindelige befolkning fra den såkaldte Vestlige verden, 
vil få lov til at blive i de nordiske lande, uanset hvornår de kom ind i landet.
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Ulandshjælp og hjælp i nærområdet 
Naturens ressourcer er ikke fordelt ens i verden, ligesom klimatiske forhold 
og naturkatastrofer varierer geografisk. Såfremt det ikke er på bekostning 
af vort eget folks fundamentale nødvendigheder, har vi et positivt syn på 
nordisk ulandshjælp, forudsat at landet der søger hjælp følger bestemte 
etiske regler. For eksempel vil vi ikke hjælpe lande der, i forhold til deres 
omstændigheder, ikke praktiserer en ansvarlig miljøpolitik. Vi ville heller 
ikke være villige til at assistere nationer der bevidst handler på en måde, 
der står i modsætning til de grundlæggende nationalsocialistiske princip-
per, som for eksempel ukontrolleret masseindvandring.

Foruden at sørge for humanitær hjælp i katastrofeområder, kan vi også 
assistere diplomatisk, eller i værste fald hjælpe militært, bekæmpe impe-
rialistiske stater, som fører krig mod suveræne nationer og derved skaber 
flygtningestrømme rundt omkring i verden.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Sikre det nordiske folks fundamentale interesser, før vi bidrager med 
ressourcer til andre lande.

• Sørge for en generøs ulandshjælp, om muligt, til lande som følger de 
etiske retningslinjer som vores fremtidige stat vil etablere.

• Sørge for hjælp til humanitære aktioner i katastrofeområder og mod-
virke imperialisme.

Nordens fremtidige immigrationspolitik 
Når masseindvandringen er blevet stoppet og repatrierings processen 
er fuldendt, kan vi gradvist og forsigtigt genåbne den nordiske nations 
grænser. På det tidspunkt kan en kontrolleret immigration tillades for nært 
beslægtede etniske grupper. Den frie nordiske nation kan også give asyl 
til personer af vor egen race, som bliver forfulgt på grund af deres race-
mæssige ophav andre steder i verden.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Føre en ansvarlig immigrationspolitik, der som på ingen måde vil ud-
gøre en trussel for vort folk.

• Give asyl til personer af vor egen race der bliver forfulgt andre steder 
i verden.
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2 Med alle nødvendige midler, og med et langtidsperspek-
tiv, arbejde for at genvinde magten fra den globale zionis-
tiske elite, der økonomisk og militært har besat en større 
del af vores verden.

Den globale finanselite er kontrolleret af relativt få mennesker. Disse men-
nesker er på ingen måde folkevalgte, men har arvet magten, og vil for 
enhver pris sørge for at den bliver indenfor deres egen magtelite. Man 
kan helt enkelt sige at vores verden i høj grad kontrolleres af skjulte magt-
havere.

Blandt andet gennem kontrollen af majoriteten af verdens pengestrøm-
me, samt skabelsen af kredit, har disse skjulte magthavere været i stand 
til at købe sig til enorm magt og indflydelse, samt et stort krigspotentiale. 
Et led i denne hensynsløse stræben efter magt og indflydelse er overtag 
af ejerskab, kontrollen, eller stærk indflydelse, på blandt andet masse-
medierne, underholdningsindustrien, akademier, politiske partier, lobby-
grupper og interesseorganisationer. Den Nordiske Modstandsbevægelse 
ønsker at fjerne alle former for magt fra disse mennesker og grupperinger 
og flytte den tilbage hvor den hører til – til de respektive nationers parla-
menter og ledere.

Den globale zionistiske elite
Det nuværende mål for den zionistiske elite er ikke blot at promovere 
Israel, men også at medvirke til en langvarig ustabilitet i alle lande, der 
kunne være en trussel mod deres magt. Dette inkluderer naturligvis de et-
niske homogene lande i den vestlige verden. Derfor arbejder alle globale 
zionister ikke kun hen mod multikulturalisme og masseindvandring, men 
arbejder også for samfunds-desintegrerende ideologier som liberalisme 
og kulturmarxisme.

Den jødiske racisme blev formuleret for flere tusind år siden i jødernes 
egne hellige skrifter og bøger. Lige fra Toraen til de nutidige jødiske politi-
kere, rabbinere og ideologer som Ariel Sharon, Ovadia Yosef og Barbara 
Spectre, bliver det jødiske folk beskrevet som udvalgt af gud, med en 
speciel ret i verden til at regere. Ikke-jøder findes også i den globale elite, 
motiveret af deres egen religion eller egoisme. Det skal gøres klart, at ikke 
alle jøder er zionister, og at der findes jøder der står imod zionismens 
bestræbelse efter magt.
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På lang sigt 
At genvinde magten fra den nuværende globale elite er noget der vil tage 
lang tid. Et vigtigt skridt i processen er, at vi oplyser folk om sandheden, 
og informerer dem om hvad der foregår. Dette arbejde har Den Nordiske 
Modstandsbevægelse allerede indledt, og arbejdet vil intensiveres med 
alle tilgængelige midler, den dag vi har magten.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Udbrede viden i Norden om hvordan zionisterne arbejder imod os 
ved at destabilisere, opdele og herske, sådan at det nordiske folk får 
en forståelse      af hvad der foregår.

• Udbrede viden til hele verden om zionisternes lyssky virksomhed for at 
få flere lande og regeringer til at tage stilling og agere.

• Etablere alternativer til alle fjendtligtsindede firmaer, institutioner osv.
• Forbyde folkefjendtlige hemmelige organisationer, der er i færd med 

undergravende handlinger.

At gå imod deres verdensorden 
I moderne historie er alle nationer der har prøvet at nedkæmpe den re-
gerende verdensorden blevet bekæmpet militært. Dette er, i værste fald, 
noget det nye Norden må forberede sig på. I denne kamp må vi derfor 
alliere os med andre stater som vil løsrive sig fra det moderne globale 
slaveri. Mange har allerede gennemskuet verdens uretfærdigheder, og vi 
er overbeviste om, at vi har allierede som blot endnu ikke har givet sig til 
kende.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Alliere os med andre stater og aktører der kan være behjælpelige 
med at vælte den globale verdensorden.

• Sikre at et angreb på det nye Norden øjeblikkeligt vil få skæbnesvan-
gre konsekvenser for fjenden.
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3 
Sammen med de andre nordiske lande, skabe en selvfor-
synende nordisk stat, med et fælles forsvar, fælles valuta 
og centralbank, samt overlappende love og regler. Dette 
indebærer en omgående udtrædelse af NATO, EU og alle 
andre lignende folkefjendtlige sammenslutninger.

Norden består i dag af Danmark, Sverige, Norge, Island og Finland. 
Lighederne i afstamning, sprog, kultur, mentalitet og geografisk placering 
gør det optimalt for en succesfuld forening. Man kunne nærmest sige, at 
ulighederne mellem disse lande er på fod med uligheder mellem 2 nær-
liggende provinser i et land. Hvis vi ikke er i stand til at sætte eventuelle 
forskelligheder til side og forenes i én folkebevarende union, er der stor 
risiko for at Norden og det nordiske folk ophører med at eksistere.

Et forenet Norden vil sikre det nordiske folks uafhængighed og mulig-
gøre vores race- og kulturmæssige overlevelse. Et forenet nordisk forsvar 
vil også gøre os i stand til at modstå fjendtlige kræfter i verden.

Sammen er vi stærke 
I dag er Danmark, Sverige og Finland alle medlemmer af EU. Det betyder, 
at disse lande har givet magten fra deres eget folk, videre i hænderne til 
ukendte karrierepolitikere og globalister i Bruxelles. Situationen er ikke 
bedre i Norge og Island, da man her gennem det europæiske økonomis-
ke sammenarbejdsområde (EØS) også har underkastet sig EU, dog uden 
at blive officielt medlem. Norge, Danmark og Island er desuden medlem-
mer af den destruktive krigsalliance North Atlantic Treaty Organization 
(NATO). Da formålet med EU er at køre alle de europæiske lande ind i 
en zionistisk verdensorden, er det vores pligt at gøre en ende på disse 
destruktive sammenslutninger så hurtigt som muligt.

I en verden, som i hvert fald i mange år fremover vil udgøre en trussel 
mod vort folks frihed, er Danmark alt for lille et land til at kunne stå alene. 
Det er derfor helt essentielt, at vi slår os sammen med det øvrige nordiske 
folk. Den Nordiske Modstandsbevægelse har som mål at føre kampen 
i samtlige nordiske lande, for på den måde at muliggøre at en folkelig 
opstand sker nogenlunde samtidigt.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Omgående forlade NATO, EU, EØS og andre lignende folkefjendtli-
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ge sammenslutninger.
• Forene Norden som én stat.
• Sikre at det forenede Norden ville kunne hævde sig selv militært, øko-

nomisk og kulturelt.

Lokale forskelle 
Alle de nordiske lande kommer til at beholde deres respektive sprog. 
Nordens mange unikke kulturer skal bevares. Minoriteter som samer og 
inuitter skal beholde deres kultur og etnicitet. Regionale love forbliver, 
men vil blive tilpasset til en fælles nordisk grundlov.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Forfatte en ny nordisk grundlov
• Opmuntre til lokalt selvstyre i lokale spørgsmål.
• Fremhæve og styrke den nordiske kultur, historie og lokale kendetegn.

En selvforsynende stat 
Den Nordiske Modstandsbevægelse er ikke fundamentalt imod import af 
varer. Faktisk det modsatte. Vi se fantastiske muligheder i at handle med 
nationer, der gerne vil arbejde sammen med os. Det frie Norden skal være 
tilpas selvforsynende til, at det aldrig bliver afhængig af omverdenen for at 
kunne overleve.

Norden er rig på masser af naturlige ressourcer, heriblandt: skove, frugt-
bar jord, mineralske råstoffer, fiskeri, gas og olie. De ressourcer vi har til rå-
dighed på vores geografiske område, skal forvaltes godt. I forhold til vores 
befolkningsantal er vi rige på ressourcer i Norden, men vi må aldrig belaste 
naturen mere end den kan holde til. Norden må dog producere mere mad 
end hvad befolkningen behøver. Overskuddet kan bruges til handel med 
andre nationer og/eller lagres i beredskabslagre. Endvidere skal vi have 
en omfattende industri som producerer det vi behøver. Norden kan eksem-
pelvis have sin egen stålindustri, tekstilindustri, bilindustri, elektronikindustri 
osv.

Nordiske produkter skal blive kendt for deres fremragende kvalitet, og 
vil blive fremstillet med både hensynstagen til naturen og arbejdsmiljøet. I 
modsætning til i dag, vil vores produkter ikke have en kort planlagt levetid 
med henblik på at maksimere profit. I stedet vil vores produkter blive produ-
ceret af bedst mulig kvalitet med henblik på at holde så lang tid som muligt. 
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Sammen med et udbredt reservedelsmarked, vil dette gavne både forbru-
gerne og naturen. Den bevidste forbruger vil begynde at vælge nordisk af 
hensyn til både etik, miljø og kvalitet. At etablere vigtige og nødvendige 
industrier i Norden vil også bidrage til at eliminere arbejdsløshed.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Have en nordisk selvforsørgelsesgrad på over 100 %.
• Vedligeholde et levende landbrug med kød- og kornproduktion.
• Indføre toldafgifter på alle importvarer som kan produceres i Norden.
• Skabe en udviklet og moderniseret industri, der dækker vort folks behov.

Statsliggøre den monetære infrastruktur 
Det nuværende banksystem, fractional-reserve banking, tillader privatejede 
banker at skabe kreditter, det vil sige, at de kan lave penge ud af den blå 
luft. Størstedelen af pengene i verden er skabt på denne måde. I dag er 
penge bare tal i et computersystem, med kun omtrent 3 % eksisterende som 
fysiske penge. Der findes ingen reel værdi, som svarer til alle de penge der 
er i cirkulation. Hele denne konstruktion er en indviklet måde for finanseli-
ten, at berøve lande og individer deres ressourcer. Den gældende monetæ-
re infrastruktur må ændres fundamentalt.

Den nordiske stat vil have sin egen statskontrollerede centralbank, som 
har eneret på at trykke penge til vores økonomiske system. Pengene i om-
løb vil være svarende til Nordens samlede produktions- og arbejdspotien-
tale. Parametrene i udregning af dette vil komme til at være fuldstændig 
offentlige for vores folk, så ingen bliver ført bag lyset. Handelsaftaler skal 
omgående etableres med andre frie stater, som har forladt den zionistiske 
finansorden. Norden skal ikke, som i dag, låne penge for at betale for sin 
velfærd. At leve et liv i kortsigtet luksus og efterlade en stor gæld til vores 
efterkommere bryder med vores Nationalsocialistiske værdigrundlag.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Forlade den nuværende finansorden.
• Etablere en statskontrolleret centralbank med monopol på at trykke pen-

ge.
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Afskaffelse af renter 
Det nuværende renteslaveri er både umoralsk og fundamentalt usundt for 
folket, da det betyder at man tager fra de fattige for at give til de rige. 
Systemet belønner dem med store finansielle ressourcer, og straffer dem 
med små eller ingen formuer. Situationen bliver forværret, når man som 
i dag, udskriver renter i flere led. Dette betyder, at almindelige borgere 
betaler skyhøje renter som en betydelig del af sine månedlige udgifter. 
Renter er en metode for de destruktive finansielle kræfter til at stjæle pen-
ge fra folket.

I stedet for renter, vil Den Nordisk Modstandsbevægelse indføre en 
formueskat. De, der tilbageholder en stor sum penge ude af omløb, skal 
betale en afgift til staten. Dette er for at stimulere økonomien, ved at øge 
handel og produktion. Detaljer om hvordan dette vil blive udført, må ud-
vikles ved empirisk forskning og vil blive skræddersyet til den nuværende 
situation.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Afskaffe renten.
• Indføre en formueskat for dem som holder en betydelig kapital ude af 

cirkulation.
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4 
Etablere en stærk stat med udpræget folkestyre. Tildeling 
af ansvarspositioner vil blive baseret på kompetencer, 
og statens mål vil først og fremmest være at sikre fol-
kets overlevelse, udvikling og velfærd. Ytringsfriheden 
vil være omfattende.

Folkets generelle forventninger til staten og hvilke opgaver den skal udføre, 
er i dagens samfund, i høj grad præget af materialisme og individets vel-
færd. Lov og orden skal opretholdes, infrastrukturen skal vedligeholdes og 
være relativ velfungerende, skatter skal indsamles og fordeles nogenlunde 
retfærdigt, og så videre.

Vores nationalsocialistiske opfattelse af staten er, at sådanne opgaver er 
sekundære efter den absolut vigtigste opgave; At sikre folkets overlevelse 
og udvikling. Dette skal være statens absolut primære mål. Hvis folkets ek-
sistens ophører – ophører staten også, da den ikke længere udfylder nogen 
funktion.

En udbredt misforståelse, skabt gennem omfattende propaganda og til-
sværtning gennem et halvt århundrede er; at vi nationalsocialister er for-
talere for diktatur og er imod demokrati. Vi er utvivlsomt modstandere af, 
hvad der gennem de sidste årtier er kommet til at blive forbundet med 
ordet demokrati – som eksempelvis masseindvandring, kulturmarxisme og 
anti-nationalisme. Men i vores fremtidige samfund er folkestyre, statsbor-
gernes medbestemmelsesret, samt forenings- og ytringsfrihed – indlysende 
rettigheder.

I det parlamentariske demokrati som folket i dag lever under i Norden, 
repræsenterer de forskellige politiske partier i virkeligheden blot forskellige 
sider af samme mønt. I de store og vigtige spørgsmål er alle politikere 
fortalere for den samme folkefjendtlige politik. En politik som i hovedtræk 
er dikteret af massemedierne, storfinansen, bankvæsnet og magtfulde lob-
bygrupper.

Det er naturligvis enormt destruktivt for folket, da de ledes til at tro, at de 
gennem stemmeretten har nogen form for medbestemmelsesret og indflydel-
se på den politiske udvikling i samfundet. Folket får kun indflydelse i de små 
sager, og kun for at aflede opmærksomheden fra de store, hvor det er de 
ovennævnte aktører som lægger kursen og trækker i trådene.

Denne form for ”demokrati” er Den Nordiske Modstandsbevægelse na-
turligvis imod. Vi ønsker at skabe en autoritær, men ikke totalitær, stat, som 
fra et helikopterperspektiv arbejder effektiv og målrettet for hele folket.
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Staten er folket – folket er staten 
En stat skal være tilpasset sit folks racemæssige egenskaber og kultur. En 
velfungerende statsform i Norden behøver ikke nødvendigvis fungere i 
Kina, Somalia eller Brasilien. Hvor velfungerende en stat er, kan heller 
ikke først og fremmest måles i dens bruttonationalprodukt (BNP). Man bør 
nærmere se på folkets sundhed, lykke, udvikling, og hvordan staten for-
valter de ressourcer den har til rådighed. Set i lyset af, at vores nordiske 
nationer i dag fører en politik, som på sigt vil føre til folkets udryddelse, 
kan man med sikkerhed konstatere, at de er så langt fra at være vellykke-
de stater, som man kan komme.

Staten er ikke et mål, men et middel. Den giver forudsætningerne for 
skabelsen, og ikke mindst bevarelsen, af kultur. Derfor er forudsætningen 
for tilværelsen af en højere menneskehed ikke staten i sig selv, men sna-
rere eksistensen af det folk som udgør staten. Den Nordiske Modstands-
bevægelses stat er ikke klasseloyal, men raceloyal. Den beslutter intet 
som gør det bedre for rige på bekostning af fattige, bedre for unge på 
bekostning af gamle eller bedre for mænd på bekostning af kvinder. Den 
stræber efter det som er bedst for folket, som helhed.

Statsborgerskab 
Kun statsborgere har stemmeret ved folkeafstemninger og kan deltage i 
det nye Nordens lederskab. Myndigheder og andre statslige afdelinger 
kommer næsten uden undtagelse til at ansætte nordiske statsborgere.
Man er statsborger hvis begge ens forældre har nordisk statsborgerskab, 
eller hvis den ene har nordisk statsborgerskab og den anden kommer fra 
et nærtbeslægtet folk. De racemæssigt, nært beslægtede mennesker, som 
i fremtiden kan få tilladelse til at indvandre til Norden, må før de bevilli-
ges statsborgerskab, sværge loyalitet til den nordiske stat.

Et fåtal af racefremmede mennesker, som virkelig har udmærket sig i 
kampen for Nordens frihed, kan blive udnævnt til æresstatsborgere, og 
kan bosætte sig permanent i Norden med deres nærmeste familie.
Personer, hvis loyalitet vurderes at ligge hos en fremmed magt, hvis in-
teresser kolliderer med Nordens, kan fratages deres statsborgerskab.

Dagens ”demokrati” 
Vores indstilling til begrebet ‘demokrati’ er problematisk. Først og fremmest 
på grund af, at ordet ’demokrati’ er blevet synonym med det nuværende 
dekadente og zioniststyrede system og alt hvad dette står for. ‘Demokrati’ 
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bliver på denne måde symbolet på det vi vil bekæmpe.
Begrebet ‘demokrati’ er også i stadig forandring. ’Demokrati’ har i 

dag en betydning det absolut ikke havde for 100 eller 50 år siden. Det 
betyder også noget forskelligt i forskellige lande. For eksempel havde me-
get få mennesker, som levede for hundrede år siden, givet deres støtte til 
demokratiet, hvis de vidste det ville involvere en masseinvasion af indvan-
drere og at de selv ville blive en minoritet i deres eget land. De havde nok 
heller ikke støttet demokratiet, hvis de vidste at det i fremtiden skulle blive 
en ’demokratisk rettighed’ for seksuelt afvigere, at afholde orgielignende 
festivaler på åben gade.

I dag bruges ordet ’demokrati’ i systemets propaganda til alt hvad det 
vil opnå. På denne måde er det altså blevet en ’demokratisk rettighed’, at 
to homoseksuelle skal kunne gifte sig og adoptere børn. At være imod ho-
moseksualitet som fænomen, er i dag ligestillet med at være ’antidemokra-
tisk’. Generelt bruges betegnelserne ’udemokratisk’ og ’antidemokratisk’ 
om alt som stiller sig kritisk til den nuværende udvikling.
At være en såkaldt demokrat i dag, er således synonym med, bevidst eller 
ubevidst, at støtte den zionistiske elite og dennes folkemordspolitik, som 
den fører i Vesten.

Hvis dette er den virkelige betydning af ordet ’demokrati’, er vi i sand-
hed svorne fjender af det. Dette betyder dog på ingen måde, at vi er 
modstandere af frihed og folkestyre, eller statsborgernes retssikkerhed og 
ret til medbestemmelse. Det bør her nævnes, at vores definition af ordet 
’demokrati’ således ligger tættere på den betydning som begrebet oprin-
deligt havde – i antikkens Athen – end den definition systemet i dag giver 
begrebet.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Stræbe efter at genoprette begrebet demokrati til dets oprindelige og 
retmæssige betydning.

Arv af magt og monarki 
Den Nordiske Modstandsbevægelse vil give alle statsborgere, som er født 
i det fremtidige Norden, samme muligheder og samme pligter. At arve 
magt, er brugt gennem historien af rige og indflydelsesrige familier og 
slægter, for at beholde magten og forstærke den. Dette er forekommet, og 
forekommer stadig, blandt adelen og kongehuset, i politik og i forretnings-
livet, hvor man gang på gang har vist, at man ikke er villig til at afgive 
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magt til folk udenfor familien, til trods for, at det kunne have gavnet både 
folket, arbejderne og bedriften.

Dette fænomen er primitivt, egoistisk og ikke mindst risikabelt for folket, 
da det absolut ikke er nogen selvfølge, at for eksempel lederegenskaber 
eller god moral går i arv. For folket er det også langt fra fordelagtigt, at 
enkelte familier skal være i besiddelse af enorme andele af nationens 
ressourcer og rigdomme. Tanken afviger fuldstændig fra det folkefælles-
skab vi nationalsocialister stræber efter.

Den Nordiske Modstandsbevægelses syn på arv af magt skal dog ikke 
forveksles med arveret. Naturligvis skal staten ikke frarøve statsborgere 
deres ret til at arve fra deres forældre eller bedsteforældre. Vores kritik, og 
de begrænsninger der må indføres, er rettet mod dem som arver enorm 
magt og store ressourcer på folkets bekostning.

I den nationalsocialistiske stat skal jagten på kompetente ledere og 
medarbejdere intensiveres. Personer med talent og kompetence skal kun-
ne hverves til poster, uanset hvilket samfundsklasse de kommer fra eller 
hvilken baggrund de har. Vi vil give alle statsborgere mulighed for at 
klatre op ad rangstigen til de positioner i staten de behersker, og sikre at 
deres færdigheder kommer til gavn for hele folket. Endvidere vil vi sikre, 
at Nordens befolkning i al tydelighed er loyal overfor sin stat og sin race, 
og at alle forstår, at dette er en forudsætning for skabelsen af en progres-
siv og moderne stat.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Afskaffe monarkiet.
• Sikre at statslige ansatte altid vælges efter kompetence, og ikke efter 

samfundsklasse, familietilhørsforhold eller personlige kontakter.
• Fremme en kultur, hvor virksomhedsledere også ansætter efter kompe-

tence, og har hele folkets vel for øje når de ansætter folk til magtpo-
sitioner.

Fremtidens styreform 
Vores mål er at skabe en stærk stat med et stærkt og kompetent lederskab 
efter leder- og ansvarsprincippet, som sikrer hele folkets vel og bevarelse. 
Der vil blive udøvet demokrati, i ordets sande betydning, og folkets med-
bestemmelse vil være omfattende.

Helt konkret vil vores styreform fungere sådan, at Den Nordiske Mod-
standsbevægelses ledelse, efter magtovertagelsen, udpeger et Nordisk 
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senat bestående af kompetente mennesker, håndplukket ud fra deres po-
sitioner inden for den civile administration, fra selskaber, videnskabelige 
institutioner og fra nordiske militære styrker. Senatorerne skal altså bestå 
af mennesker, som gennem deres liv har udmærket sig gennem deres 
tjeneste i samfundet for folkets vel. Der vil under ingen omstændigheder 
sidde karrierepolitikere med partiloyalitet som i dag.

Senatets opgave bliver at vælge lederen for staten gennem en lukket 
afstemning. Senatorerne vil individuelt lede efter en person som har ud-
mærket sig i livet, som har gennemgået modgang og vist stor handlekraft 
og god dømmekraft i pressede situationer. Personen skal desuden være 
karakterfast og ubestikkelig. Senatorernes opgave bliver også at funge-
re som ministre, samt rådgivere for lederen. Senatet vil have magt til at 
afsætte lederen, eller andre senatorer, hvis situationen skulle kræve det. 
Hvis en person fra senatet fratræder sin stilling, vil de øvrige senatorer 
vælge en afløser ud fra samme kriterier og vilkår, som de selv blev valgt 
under.

Lederens opgave bliver, med senatets hjælp, at træffe afgørelser i store 
og vigtige spørgsmål som berører hele folkets, landets og statens fremtid. 
Dette skal kunne gøres hurtigt og effektivt uden unødvendig bureaukrati, 
og for hele folkets vel. Med denne magt kommer der også et stort og tungt 
ansvar. Personen som træffer afgørelserne, må også stå til ansvar for 
dem. Uanset om det er gode eller dårlige afgørelser. Sammenlignet med 
dagens politiske system, hvor ansvarsløsheden er sat i system, vil det blive 
som nat og dag.

I det frie, forenede Norden vil også et parlament blive dannet. Med-
lemmerne af parlamentet vil være fra hele Norden og vælges direkte fra 
folket gennem lokale personvalg. Der vil ikke være behov for partier. Par-
lamentet vil være den lovgivende forsamling, behandle politiske forslag, 
og på denne måde fungere som folkets stemme i senatet. Senatets valg af 
lederen for Norden skal godkendes af parlamentet.

Et system lignende det Schweiziske direkte demokrati vil blive indført, 
hvilket gennem folkeafstemninger, yderligere kan balancere senatets og 
lederens magtudøvelse. Hvis medborgere samler et vist antal underskrif-
ter, har de ret til at få afholdt en folkeafstemning om både store og små 
forslag. Et mistillidsvotum mod lederen skal også kunne ske gennem fol-
keafstemning.

Man kan således konstatere, at hvad vi i dag kalder for grundlæggen-
de demokratiske rettigheder vil være gældende i den nye Norden, til trods 
for at de politiske partier bliver afskaffet. Som alternativ til dagens partier 
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vil enkeltpersoner, foreninger og folkebevægelser have mulighed for at 
sætte vigtige politiske spørgsmål på dagsordenen.

På et kommunalt niveau kommer samme leder- og ansvarsprincip til at 
gælde. Borgmesteren i kommunen vælges ud af kommunens befolkning. 
Udover at have muligheden for selv at træffe afgørelser i akutte spørgs-
mål, vil størstedelen af hans beslutninger tages med opbakningen af kom-
munens indbyggere via deres stemmer i folkeafstemninger, hvorved kom-
munens indbyggere selv vil kunne påvirke kommunens politik.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Danne et Nordisk senat bestående af kompetente personer som gen-
nem deres liv har udmærket sig gennem tjeneste i samfundet for folkets 
vel.

• Lade senatet vælge en leder for den nordiske stat, som effektivt og 
uden bureaukrati, men med senatets rådgivning, kan træffe vigtige 
afgørelser som berører hele folket.

• Politikere skal have normale lønninger og rimelige fratrædelsesordnin-
ger. Deres motivation skal ikke være økonomisk begær.

• Indføre et system i stil med det Schweiziske direkte demokrati.
• Lade enkeltpersoner i parlamentet, foreninger og folkebevægelser få 

mulighed for at fremlægge vigtige politiske forslag. Dette, som et al-
ternativ til dagens politiske partier.

• Indføre en lignende styreform på både lokalt og regionalt niveau, med 
en folkevalgt borgmester og lokale folkeafstemninger.

Ytringsfrihed og civile rettigheder 
Der findes ingen stat i verden som har total ytringsfrihed. Lovgivning som 
forbyder trusler mod personer eller grupper, kan for eksempel ses som 
indskrænkelser af ytringsfriheden. I dagens ’demokrati’ har vi desuden 
særskilte love, der beskytter privilegerede grupper (minoriteter) i samfun-
det, undertrykker de indfødte og besværliggør, eller ligefrem umuliggør, 
menneskers mulighed for at kritisere magthaverne og deres ambitioner.

I vores nye nordiske stat vil der være mere ytringsfrihed end der er i 
dag, men naturligvis med undtagelse af trusler fremsat mod privatpersoner 
eller grupper. Love mod racisme vil blive erstattet af love mod folkefjendt-
lig propaganda og undergravende virksomhed. Disse indskrænkninger vil 
dog først og fremmest gælde for institutioner med magt, som for eksempel 
medierne. Forsamlings-, forenings-, demonstrations- og religionsfrihed vil 
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bestå.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Ophæve alle racisme- og diskrimineringslove.
• Indføre love mod folkefjendtlig propaganda og undergravende virk-

somhed.
• Værne om ytrings-, forsamlings-, demonstrations- og religionsfriheden.
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5 Vores medier skal ejes af statsborgere i det nye Norden. 
Udenlandske og indenlandske medier der agerer folke-
fjendtligt, skal kunne forbydes. Et alt for koncentreret 
ejerskab skal modarbejdes.

I det liberale demokrati vi lever i for tiden, bliver det anset som en så-
kaldt frihed, at en lille og skjult elite med kommercielle og folkefjendtlige 
interesser, kan eje danske medier, og derigennem styre folkestemningen i 
den retning de ønsker. Det er et faktum, at en majoritet af “danske” mas-
semedier er jøde-styret, enten gennem stærke familieklaner som Bonnier 
eller gennem amerikanske banker. Derudover er det også et faktum, at 
disse medie-moguler bruger massive mængder af propaganda, for at in-
doktrinere danskere med multikulturelle og andre folkefjendtlige ideer og 
tanker, hvilket alt sammen gavner deres zionistiske interesser. Deres magt 
skal for al fremtid brydes, hvis vort folk skal overleve.

Love mod folkefjendtligt propaganda 
Medierne propaganderer for masseindvandring og såkaldt integration, 
og de lyver og mørkelægger information om multikulturens konsekvenser. 
Samtidig bekæmper de aktivt enhver form for modstand gennem beskidte 
metoder som udhængning, hjemmebesøg og skandalereportager. For at 
forvirre, opløse og destabilisere, propaganderer de også moral- og nor-
mopløsende kulturmarxisme og andre undergravende tanker og idéer. De 
etablerede medier arbejder direkte fjendtligt mod folket, med katastrofale 
følger; etnisk, kulturelt og racemæssigt. Folkefjendtlig propaganda vil un-
der det kommende nationalsocialistiske styre være ulovligt og strafbart.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Udarbejde love mod folkefjendtligt propaganda. Give staten mulighed 
for at ekspropriere medier som agerer, eller har ageret, folkefjendtligt.

• Sikre at kun nordiske statsborgere kan eje nordiske medier.
• Forbyde udenlandske medier og organisationer som spreder folke-

fjendtligt propaganda i Norden, og klassificere disse som fremmede 
agenter.

• Rense de nordiske medier. Journalister og andre som har bidraget 
med at sprede folkefjendtlig propaganda skal udelukkes fra deres ar-
bejde og nøje undersøges, inden de med en statslig godkendelse 
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måske må arbejde med journalistik igen.
• Indlede en retsproces mod de som har været specielt aktive i den fol-

kefjendtlige propaganda. Disse individer skal isoleres fra samfundet.

Offentlig adgang og medbestemmelse 
Til trods for, at mediernes magt er langt større end politikernes, er ingen af 
mediernes magthavere blevet valgt af folket. Folket har heller ikke nogen 
som helst form for adgang til afgørelsesprocesserne eller hvilke afgørelser 
der træffes. Medierne tager heller ingen form for moralsk ansvar, eller stil-
les til ansvar, for liv som ødelægges i deres jagt på overskrifter. Ydermere 
kan ressourcestærke personer opkøbe medierne, og derved få magt og 
kontrol over menneskers sind. Kun en hykler og løgner ville kalde noget 
som dette for et ’demokrati’. Den Nordiske Modstandsbevægelse vil sikre, 
at folket får både adgang til, og mulighed for selv at eje medierne.

Vores syn på medierne er, at medier ikke blot ser magthaverne over 
skulderen, men er en magtfaktor i sig selv. Derfor skal offentlighedsprin-
cippet også gælde medierne. Dette gælder specielt for mediernes indre 
liv, det vil sige, hvordan afgørelser træffes, hvem der finansierer dem 
og så videre. Offentlighedsprincippet skal dog ikke påvirke kilders ret til 
anonymitet.

Vi er den opfattelse, at det er vigtigt at medierne har mulighed for at 
granske magthaverne, for blandt andet, at forhindre og modvirke korrupti-
on. Medier har ikke ret til at arbejde fjendtligt mod folket eller staten, men 
hvis en senator utvivlsomt har vist sig at være korrupt, er denne informa-
tion både i folkets og statens interesse. Mediernes dækning af dette skal 
naturligvis ikke klassificeres som folkefjendtligt, men snarere folkevenligt.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Fordele de eksproprierede medier til sammenslutninger og foreninger, 
og gennem statslige bidrag arbejde for mangfoldighed i medieverde-
nen.

• Sikre at majoriteten af nordiske medier ejes af staten, det vil sige fol-
ket. Statslige medier vil arbejde for folket. Kommercielle medier må 
arbejde frit, men ikke bedrive fjendtlig eller undergravende propa-
gandavirksomhed mod folket.

• Sørge for at offentlighedsprincippet, med undtagelse af kildebeskyt-
telsen, også gælder for medierne. Hver enkelt statsborger skal have 
mulighed for at få adgang og indsigt i det som medierne undersøger.
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6 
Skabe et moderne samfund i harmoni med den naturlige 
orden. Vores dyrebeskyttelseslove vil blive udviklet med 
vægt på etik frem for profit. Naturen og alle dens ressour-
cer vil blive anvendt med sund fornuft og med fremtidige 
generationer i tankerne. Allemandsretten skal genindføres.

Fælles for alle ideologier og systemer i regeringen nu er, at fundamentet 
for beslutninger bygger på tanker, der benægter naturen og som ser men-
nesket som naturen overlegent. Både multikulturalismen og kapitalismens 
evige udnyttelse af naturens ressourcer overtræder den naturlige orden 
og vil blive straffet nådesløst, når naturen går til modangreb. Prisen frem-
tidige generationer vil blive nødt til at betale, vil komme i form af ødelag-
te økosystemer, overbefolkning, hungersnød, udmattede naturressourcer 
m.m.

Som nationalsocialister anerkender vi, at mennesket er en del af natu-
ren og derfor må leve under naturens love og vilkår. Den Nordiske Mod-
standsbevægelse er det eneste politiske alternativ, der helhjertet bekymrer 
sig for naturen, inklusiv den biologiske mangfoldighed af menneskeheden 
jorden rundt. De nationalsocialistiske værdier om at bevare naturen, må 
på sigt spredes rundt i verden og erstatte den nuværende, parasitiske 
tilgang til naturen, som mennesker har. Uden det nationalsocialistiske syn 
på mennesket som en del af naturen, med et unikt ansvar for at tage hånd 
om naturen, vil menneskeheden på sigt gå under.

En bæredygtig planet
I det liberale demokratis tidsalder er mennesket i høj grad blevet forvand-
let til en parasitisk skabning, som dræner jordens ressourcer og behandler 
den hensynsløst for enten at tilfredsstille sin egen livsstil eller gøre rige 
mennesker endnu rigere. Den Nordiske Modstandsbevægelse vil bekæm-
pe dette ved at stå i spidsen for de grønne værdier som nationalsocialis-
men altid har værnet om. Ved at leve naturligt og tænke langsigtet, kan vi 
skabe en bæredygtig planet for vores børn og børnebørn.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Stå i spidsen for en strengere miljølovgivning.
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• Satse på geovidenskab og være ledende indenfor udviklingen af ved-
varende energi, som skal kunne forsyne boliger, biler, industri, osv.

• Arbejde for, at en mere naturvenlig tankegang skal erstatte den i dag 
rådende ’brug-og-smid-væk’-mentalitet.

• Samarbejde internationalt for at implementere dette på en bred front, 
også globalt.

Dyreværn og velværd 
Den Nordiske Modstandsbevægelse har et organisk syn på verden, og 
modsætter sig det rådende antropocentriske syn på dyrene som lavere-
stående og mindreværdige skabninger, som kun eksisterer for at tjene 
mennesket. Vi anerkender, at mennesket har et specielt ansvar for ikke 
at forsage dyr unødvendig lidelse, samt at opretholde balance i naturen.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Afskaffe rituelle slagtninger, som kosher og halal.
• Skærpe strafferammen for kriminalitet mod dyr, såsom dyremishand-

ling.
• Forbyde smertefulde dyreeksperimenter.
• Arbejde for en sund jagt- og fiskeripolitik, hvor vi kun tager hvad vi 

behøver, og desuden tilpasser vores livsstil efter naturen, og ikke om-
vendt.

• Øge beskyttelsen af truede dyrearter, som på grund af menneskelig 
påvirkning reduceres i antal dag for dag.

• Indføre strenge dyrebeskyttelseslove. Det som i dag anses for økolo-
gisk, skal i fremtiden anses som minimumstandard. Strengere krav for 
dyrehold, også gældende husdyr og vilde dyr i fangenskab.

• Sikre at børn i en tidlig alder udvikler respekt og forståelse for natu-
ren, og at de får en holistisk indstilling til den. Børn skal vokse op som 
værnere af naturen, ikke som parasitter.

Et naturligt liv 
Storbyerne bør først og fremmest huse handel og industri, samt være hjem 
for personer fra den politiske, finansielle og militære elite. Store byer er 
ikke noget sundt miljø for mennesker at bo i, da det fordærver og frem-
medgør mennesker fra både naturen og andre mennesker. Noget som er 
svækkende for folkefællesskabet. Den Nordiske Modstandsbevægelse vil 
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derfor opmuntre til, og gøre det muligt, for nordboere at bo sådan, at de 
har fri adgang til naturen og mulighed for at dyrke deres egen mad. De 
vil på den måde kunne være delvis selvforsynende i tilfælde af en krise.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Bygge rækkehusområder med store grønne arealer udenfor storbyer-
ne, og skabe bedre og gratis pendlermuligheder for dem som bor i 
landsbyerne, men arbejder i storbyen.

• Arbejde for en levende landsby. Støtte småbedrifter som bedriver virk-
somhed i landsbyen, samt decentralisere samfundstjenester som sko-
ler, sygehuse, kultur-, fritids- og idrætsanlæg.

• Standse rovdriften på nordiske skove. Skovene, akkurat som andre na-
turressourcer, skal i et sundt samfund ikke bruges som en uudtømmelig 
ressource hvor maksimal profit er eneste mål.

• Bekæmpe industrialiseringen af landbrug og dyrehold. Skærpe for-
buddene mod brug af genetisk modificerede organismer (GMO), 
kunstgødning og sprøjtemidler.

• Fremme og støtte landbrug og dyrehold af mindre størrelse. Jo flere 
som kan forsyne sig selv med mad, jo bedre.

Vi ejer naturen sammen 
I de andre nordiske lande eksisterer allemandsretten. Allemandsretten gi-
ver enhver ret til at færdes næsten overalt i naturen. Den ret skal genind-
føres i Danmark.

Privatpersoner skal selvfølgelig kunne eje jorden, men de må se sig 
selv, først og fremmest, som forvaltere af naturen, og ikke ejere af den.
Vi vil revurdere den nuværende naturbeskyttelseslov og gennemføre stram-
ninger og lave tilføjelser hvor det kræves. Blandt andet skal lovgivningen 
være betydelig mere konkret i forhold til hvordan naturen beskyttes mod 
kommercielle interesser.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Indføre allemandsretten i Danmark og værne om den.
• Gøre det klart, at allemandsretten ikke kun indebærer rettigheder, men 

også pligter. Skader på skov og land er alvorligt, og det skal være en 
pligt at anmelde hærværk på, og vanrøgt af naturen.

• Med al kraft bekæmpe ulovlig kommerciel udnyttelse af naturen.
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• Arbejde på stærkere love, som skal gavne den biologiske og geo-
logiske mangfoldighed.

• Indføre tiltag for at sikre, at kommunerne tager hensyn til miljøet i 
tilfælde, hvor kommercielle interesser ønsker at etablere sig i naturom-
råder. Betydelige forandringer i landskabet skal kræve tilladelse fra 
myndighederne.

Biologisk mangfoldighed 
Ved at anerkende, at mennesket er en del af naturen, må vi også indse, 
at mennesket ikke kan være undtaget naturens love om biologisk mangfol-
dighed. Intet grønt parti kan støtte multikulturalisme, da denne folkemord-
sideologi står i skarp kontrast til biologisk mangfoldighed og evolutionær 
udvikling. Vi går ind for en verden af frie nationer, hvor racerne lever 
adskilt, men hvor de alligevel kan samarbejde, og hvor hvert enkelt folke-
slag og hver race, kan udvikle sig efter egne forudsætninger og i harmoni 
med den naturlige orden. Masseindvandring, multikultur og tvangsintegra-
tion må standses for at mangfoldigheden på jorden kan blive en realitet.

Den Nordiske Modstandsbevægelse ser alvorligt på invasion af frem-
mede arter som på unaturlig vis har etableret sig i den nordiske natur, da 
disse udgør en formidabel trussel mod både befolkningen, økosystemet 
og den biologiske mangfoldighed.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Sætte ind mod de fremmede arter som på unaturlig vis har etableret 
sig i den nordiske natur, sådan at deres skadesvirkning på vores nor-
diske fauna minimeres.

• Bekæmpe multikulturen og i stedet fremme biologisk mangfoldighed, 
også for mennesker.
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7 
Indføre et nationalsocialistisk samfund hvor ressourcerne for-
deles på en sådan måde, at man tager hånd om hele folket, 
stærke såvel som svage, og alle får mulighed for at opnå de-
res fulde potentiale. Et socialt sikkerhedsnet skal give statsbor-
gere rettigheder, men også pligter. Staten skal styre grundlæg-
gende infrastruktur af almennyttig interesse, da dette kræver 
mere ansvar end hvad et privat selskab kan håndtere. Sam-
tidigt skal der opmuntres til forretningsliv og innovationsånd.

Den nationale socialisme som Den Nordiske Modstandsbevægelse er 
fortaler for, adskiller sig markant fra den internationale og marxistiske 
socialisme som kommunismen og socialdemokratiske kræfter har indført 
i Norden. Vores socialisme er national og har sit fundament i folkefælles-
skabet, i modsætning til marxismens klassekamp. I vores samfund vil både 
intellektuelle og veluddannede, så vel som håndværkere og fabriksarbej-
dere, og de svageste og mest udsatte, så vel som de fra samfundets elite, 
arbejde for folkets fælles mål.

Folkefællesskab skal også erstatte den materialisme og individualisme 
som i dag hersker blandt folket. «Hvad er bedst for folket» må erstatte 
liberalismens «Hvad er bedst for mig», og marxismens «Hvad er bedst for 
min samfundsgruppe». Alle mennesker har en rolle at spille. Et samfund 
uden mekanikere eller bønder ville være mindst lige så ubrugeligt som et 
samfund uden civilingeniører eller nationaløkonomer.

Den nationale socialisme handler ikke om at sænke alle til samme 
laveste fællesnævner, som man ser det i dagens samfund, men snarere 
om at indse, at alle mennesker er forskellige, og om at tage vare på alles 
unikke færdigheder på bedst mulige måde. Den Nordiske Modstandsbe-
vægelse stræber altså efter en revolutionær ændring af den måde folket 
tænker på. En forudsætning for dette folkefællesskab afhænger af, at det 
nuværende, såkaldte multikulturelle samfund, som er en blanding af for-
skellige racer og kulturer som skaber deres egne samfundsgrupper med 
etniske særinteresser, afvikles.

Arbejdspolitik 
Det er både en ret og en pligt at arbejde. Et arbejde handler om mere 
end bare at tjene penge. Det handler også om at få sine sociale goder, 
og ikke mindst om at føle sig værdifuld gennem sin indsats for samfundet 
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og folket. Intet arbejdsdueligt menneske skal kunne udnytte andres arbej-
de, og det er statens ansvar at se til at ingen går uden arbejde. Staten 
skal efter behov også kunne uddanne og omskole individer så de kan 
udføre nye opgaver. For eksempel skal en nedslidt fabriksarbejder kunne 
omskoles til en anden passende stilling. Der skal naturligvis også findes 
arbejde til personer med fysiske så vel som psykiske handicap. Den som 
af dovenskab eller uvilje ikke arbejder, vil stå udenfor samfundets sociale 
sikkerhedsnet.

Denne mentale indstilling, hvor alle bidrager efter evne, sammen med 
den teknologiske udvikling, kan muliggøre kortere arbejdsdage. Kortere 
arbejdsdage vil medføre at statsborgere får mere tid til at engagere sig i 
foreningslivet, være sammen med familien, skabe kultur, osv. Dette vil øge 
folkets velfærd, hvilket naturligvis vil komme hele samfundet til gode.

Der må opnås en enighed mellem arbejdstagere og arbejdsgivere gen-
nem lovbestemte rettigheder og pligter. Det vil erstatte eksisterende bran-
chespecifikke og arbejdsgiverorganisations- eller fagforeningsspecifikke 
løsninger. Hvad er bedst for folket, skal være rettesnoren, og ikke hvad 
som er bedst for den individuelle gruppe. Der skal på hver arbejdsplads 
være en tillidsudvalgt repræsentant for arbejdstagerne, som i samarbejde 
med arbejdsgiveren, arbejder for at opnå størst mulig fællesskab på ar-
bejdspladsen. En myndighed, som kan indtræde ved interessekonflikter, 
oprettes til støtte og beskyttelse af arbejderens, men også arbejdsgive-
rens, rettigheder. Arbejderens rettigheder skal være omfattende.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Give alle arbejdsduelige mennesker et arbejde.
• Oprette en ny myndighed som udelukkende fokuserer på at finde pas-

sende arbejde til folk.
• Skabe fleksible løsninger og muligheder til personer som må videreud-

dannes eller omskoles.
• Lovgive om pligter og rettigheder for arbejdstagere og arbejdsgivere 

i stedet for at lade forskellige branchespecifikke fagforeninger og ar-
bejdsgiverorganisationer forhandle om forskellige individuelle vilkår.

• Oprette en myndighed som sikrer samarbejde mellem arbejdstagere 
og arbejdsgivere, samt værner om deres rettigheder og pligter.

• Stræbe efter at indføre en 6 timers arbejdsdag.
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Socialt sikkerhedsnet og almen velfærd
 
Akkurat som staten har et ansvar for at kunne tilbyde jobs til alle arbejds-
duelige, skal staten også kunne tage hånd om dem som ikke er i stand til 
at arbejde. Personer som er syge eller alvorligt skadet så de ikke har mu-
lighed for at arbejde, skal støttes af samfundet sådan, at de har mulighed 
for at leve et værdigt og anstændigt liv.

Velfærden og det sociale sikkerhedsnet skal aldrig blive et spørgsmål 
om klasse, men skal gælde for hele folket, uafhængig af indtægt. Der af-
sættes tillige et stort budget for at holde idræt, sundhed, pleje og omsorg 
på et højest muligt niveau.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:
 
Give alle statsborgere som ikke er arbejdsduelige og ikke kan omskoles, 
kortsigtet eller langsigtet, et bidrag som gør, at de kan have en livskvalitet 
på samme niveau som dem som arbejder.
Indføre gratis sundhedsvæsen og tandpleje for alle statsborgere. 
Regelmæssige grundlæggende sundhedstjek skal tilbydes for at fremme 
sundheden og forebygge sygdomme.
Sikre at fritids- og idrætstilbud, som anses for at være positive for folke-
sundheden, folkefællesskabstanken eller folkets uddannelse, er tilgængeli-
ge for folket og tilbydes til overkommelige priser.

Almennyttige interesser 
Indenfor visse brancher er det ganske fornuftigt og udviklende at have 
konkurrence og frit entreprenørskab, men inden for mange andre om-
råder som anses for værende almennyttige, må profit aldrig stå før etik, 
kvalitet og humane faktorer. En stat, hvis opgave det er at tjene folket, kan 
have en markant anderledes ansvarsfølelse og fremtidsperspektiv, end for 
eksempel et privat foretagende med større fokus på profit. Eksempelvis 
skulle en statsejet bank kunne tilbyde rentefri lån, og et statsejet bussel-
skab kunne have ruter på mere øde strækninger, som et privatejet selskab 
ikke ville anse som værende lukrative nok. Endvidere sikrer det statslige 
ejerskab at eksempelvis sundhed, skole og omsorg bliver tilgængeligt for 
hele folket, uafhængig af klasse og indtægt.
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Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Give staten magtet over almennyttige interesser, fremfor at lade det 
hvile i hænderne på profitsultne investorer.

Privat næringsliv 
Selv om staten i de fleste tilfælde kan anses for at være en garanti for 
langsigtet tankegang og ansvar, findes der brancher som staten ikke bør 
blande sig i, hvor det i stedet er langt mere fordelsagtigt for folket med 
fri konkurrence. Den Nordiske Modstandsbevægelse ser gerne en stærk 
forretnings- og innovationsånd i Norden, og at så meget produktion og 
handel som muligt holdes indenfor Nordens grænser. Små og lokale virk-
somheder skal opmuntres og støttes.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Indføre toldafgifter på ikke-nordiske varer som kan produceres i Nor-
den.

• Subsidiere økologiske, lokalproducerede og miljøvenlige varer.
• Indføre skattelettelser og gennemføre andre tiltag for at gøre det enkle-

re for små, lokale entreprenører og virksomheder at konkurrere med 
større selskaber.

• Gøre det økonomisk mærkbart for virksomheder som vælger at flytte 
sin produktion udenfor Nordens grænser.

• Sikre at stat og kommune altid støtter lokale nordiske virksomheder 
med sunde holdninger.

Forskning, innovationsånd, kunst og kulturelt arbejde 
Forskning, innovationer og højtstående kulturelle værker er noget som den 
nordiske race historisk set virkelig har udmærket sig indenfor, sammen-
lignet med andre folkeslag og racer. Uden vores egen og andre vestlige 
landvindinger og genialiteter inden for disse områder, havde menneske-
hedens historie og udvikling set betragtelig anderledes ud. Denne skaber-
kraft må staten tage vare på og opmuntre til i fremtiden.

De store opfindere, opdagelsesrejsende, videnskabsmændene, kunst-
nerne, forfatterne, poeterne og komponisterne har ikke først og fremmest 
været drevet af profit, men snarer af højere værdier og visioner, og et 
ønske om at gøre verden til et bedre sted, samt at forbedre livet for folket 
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og højne deres bevidsthed og kundskabsniveau. Vi må atter finde tilbage 
til denne ånd for virkelig at kunne blive fremgangsrige på disse områder 
igen.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Satse stort på forskning som har til hensigt at forbedre folkesundheden, 
miljøet, forsvaret, samt på kriminologi som har til hensigt at forebygge 
kriminalitet. Desuden skal der opmuntres til forskning som bidrager til 
en øget forståelse af naturen og universet.

• Uddele stipendier eller andre former for bidrag til personer som på 
eget initiativ skubber den almennyttige forskning fremad.

• Skabe et forsknings- og innovationscenter hvor staten, universiteter 
og virksomheder går sammen om at uddanne og skabe en grobund 
for driftige og intelligente medborgere som kan bidrage til at drive 
udviklingen fremad.

• Udbetale borgerløn til lovende kunstnere, forfattere, komponister, mu-
sikere, filmskabere, og så videre.

Skole og uddannelse 
Læreplanen i dagens skole, og i særdeleshed i folkeskolen og på gym-
nasiet, er efter vores opfattelse alt for bred og omfattende. Den lægger 
desuden vægt på meget unødvendig viden, samtidig med at den nedpri-
oriterer og negligerer ufattelig vigtig og nødvendig videnskab. Utrolig 
meget af det som undervises i i skolen er allerede glemt når man er blevet 
voksen, med mindre det er viden man faktisk har nytte af gennem ens liv. 
De som faktisk har brug for specialviden indenfor bestemte områder kan 
tilegne sig denne viden på et senere tidspunkt efter en mere individuel 
tilpasning af læreplanen.

Et af skolens mål må være at give alle elever en grundlæggende al-
menuddannelse og nødvendig viden. Næsten lige så vigtig som dette, 
er skolens rolle som en karakterformende institution. Skolen skal fostre 
de yngre generationer i folkefællesskabstanken og støbe fundamentet for 
voksenlivet i det nationalsocialistiske samfund. Eleverne skal lære at blive 
beslutsomme, ansvarlige og viljestærke, samt at få en god forståelse af 
naturen og naturens love.

Vort folk bliver i dagens samfund stadig mere slappe og uvirksomme, 
og det begynder allerede i en tidlig alder, da TV og computer udgør en 
stor del af de unges fritid. Skolen skal som modvægt til dette, skemalægge 
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endnu flere undervisningstimer som idræt og aktiviteter udendørs, samt 
lave studieture til skov og land.

Et andet problem ved skolen i dag er manglen på disciplin og orden. 
Lærerne mangler autoritet og eleverne kan i stadigt højere grad bestemme 
hvordan undervisningen udføres. Dette leder til et uholdbart skolemiljø, 
og skaber slappe, karakterløse og egocentriske individer. Disciplinen må 
genindføres i klasselokalet, og lærernes autoritet må styrkes. I tråd med 
dette må der også genindføres ordenskarakterer fra 1. klasse, for at ska-
be elever som følger ordensregler, er gode klassekammerater, er til stede 
både fysisk og mentalt og er samarbejdsvillige. Disciplin og ordenskarak-
terer i skolen vil også resultere i et mere stressfrit studiemiljø, hvilket er en 
forudsætning for at eleverne kan nå deres fulde potentiale.

Alle elever må tilbydes de ressourcer og den hjælp som kræves for at 
de kan udvikle sig, i henhold til deres individuelle forudsætninger. Både 
elever som har det vanskeligt, og de som er særligt begavede, skal kunne 
udvikle sig ud fra deres kvalifikationer med tilrettelagt undervisning.
For virkelig at kunne yde den hjælp som kræves for dem som har det svært 
i skolen, og samtidig tage vare på mere begavede elevers potentiale, må 
man allerede i folkeskolens 7. klasse inddele eleverne efter kundskabsni-
veau. Inddelingen kan naturligvis ændres afhængig af elevernes fremtidi-
ge resultat og udvikling. Mobning og lignende vil drastisk reduceres i et 
samfund baseret på folkefællesskab. De mere begavede elever må lære, 
at de har et ekstra ansvar overfor de øvrige.

Som led i folkefællesskabstanken bør også en frivillig arbejdstjeneste 
indføres efter værnepligten er gennemført. I denne skal mænd og kvinder 
arbejde hårdt i minimum seks måneder i folkets tjeneste. Dette kan være 
opgaver som at bygge veje, arbejde i skoven, jordbrugsarbejde og så 
videre. Hensigten med dette er blandt andet at give alle, uafhængig af 
baggrund, viden om hvordan det er at udføre hårdt fysisk arbejde. At 
have gennemført arbejdstjeneste bliver kravet for at kunne søge optagelse 
på landets videregående uddannelser og universiteter, samt kravet for 
at blive statsansat. Den som arbejder intellektuelt må have forståelse og 
respekt for andre menneskers opgaver og levevilkår. Arbejdstjenesten vil 
modarbejde den klasseforagt som i dag findes mellem håndens og ho-
vedets arbejdere.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Skifte skolens ’demokratiske’ indoktrinering ud med et nationalsocia-
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listisk værdigrundlag, hvor karakterdannelse, folkefællesskabstanken 
og stor respekt for naturen og dens love implementeres fra en tidlig 
alder.

• Lægge flere undervisningstimer i idræt og frilufts-
liv, samt lægge flere undervisningstimer ude i det fri. 
Indføre en opdeling efter kundskabsniveau allerede i folkeskolens 7. 
klasse.

• Genindføre ordenskarakterer allerede fra 1. klasse, og styrke lærer-
nes autoritet.

• Sørge for at uddannelsen allerede efter folkeskolen bliver mere fag- 
og individorienteret ved at øge arbejdspraktik og kontakt med studi-
evejleder.

• Indføre en frivillig arbejdstjeneste på minimum seks måneder med 
hårdt fysisk arbejde. For at få adgang til landets videregående ud-
dannelser og universiteter, samt for at blive statsansat, er gennemført 
arbejdstjeneste et krav.

Familiepolitik  
Det liberale demokrati i dag propaganderer for et overdrevet stort fokus 
på karriere, hvorved mænd såvel som kvinder tvinges til store ofre. I kvin-
dernes tilfælde gælder det om at give afkald på både børn og familie. 
Mange kvinder, som ønsker at være hjemme med sine børn, tvinges me-
get tidligt ud på arbejdsmarkedet. Andre får slet ikke børn, da de føler de 
må vælge mellem enten familie eller karriere.

Dette overdrevne fokus på karriere, på bekostning af familie og børn, 
har sit udspring, blandt andet, i kulturmarxismen, som gennem feminis-
men propaganderer for kamp mellem kønnene og påtvungen, såkaldt, 
ligestilling. En unaturlig og folkefjendtlig idéstrømning, som truer folkefæl-
lesskabet og forsøger at splitte nationen.

Modstandsbevægelsen har et naturligt syn på kønnene, og vil give 
både kvinden og manden frihed og mulighed for selv at vælge hvad de 
ønsker – om det så er et traditionelt familieliv, karriere, eller en kombinati-
on. Staten i det nye Norden skal naturligvis lægge op til, og opmuntre til, 
at nordiske mænd og kvinder stifter familie og får børn. Den traditionelle 
familie skal ophøjes, i både ord og handling, som det ideelle og naturli-
ge, og selve fundamentet under et sundt og rask samfund. Dette er specielt 
vigtigt eftersom kernefamilien har været udsat for omfattende tilsværtning 
gennem de sidste årtier. Moderrollens status i samfundet skal styrkes. At 
være en hjemmegående mor skal anses for værende mindst ligeså værdi-
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fuldt og vigtigt som andre traditionelle erhverv.
Den ovenfor nævnte køns- og ligestillingskamp har også fået fodfæste 

indenfor erhvervslivet. Dette har resulteret i en form for anti-meritokrati, 
hvor man negligerer de mest egnede til jobbet og kvoterer arbejdstagere 
efter hvilket køn de har, hvilken seksuel orientering eller hvilken etnicitet de 
har. Alt sammen for at opnå en unaturlig og påtvungen ’mangfoldighed’ 
og ’ligestilling’. Denne praksis skal øjeblikkeligt ophøre.
Et andet våben i kulturmarxismens folke- og familiefjendtlige arsenal er 
homolobbyen og dens kamp for, blandt andet, at knuse den såkaldte 
”heteronorm” – det vil sige den naturlige struktur i ethvert sundt og rask 
samfund. I kraft af den efterhånden svært indflydelsesrige homolobby er 
homoseksualitet efterhånden blevet relativt normaliseret i samfundet, og 
betragtes i mange tilfælde som noget attraktivt i debatklimaet i både kul-
turen og medierne. Et eksempel på dette er, at både politikere, såvel som 
kulturpersonligheder, deltager i offentlige ’pride-festivaler’. Andre eksem-
pler kan ses ved lovændringer, som nu tillader såkaldte ægteskaber for 
homoseksuelle, eller retten for homoseksuelle til at adoptere børn. Mod-
standsbevægelsen mener at kun en mand og en kvinde kan indgå ægte-
skab og stifte familie, og at adoption skal være forbeholdt den naturlige 
familiekonstellation.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Opmuntre og lægge op til at nordiske mænd og kvinder stifter familie 
og får børn. Dette hjælpes på vej gennem blandt andet økonomiske 
støtteordninger og skattefradrag for flerbørnsfamilier.

• Fremhæve og ophøje den traditionelle familie (kernefamilien), som det 
ideelle og naturlige.

• Styrke moderrolles status i samfundet. Rollen som hjemmegående mor 
skal anses som værende lige så værdifuld som et traditionelt arbejde.

• Tilbyde gratis børnehave ved behov. Børnehaverne skal i langt højere 
grad end nu fokusere på udendørsaktiviteter.

• Forbyde kvoteringer baseret på køn, etnicitet eller seksuel orientering.
• Forbyde homoseksuelle ægteskaber og adoption for homoseksuelle.
• Kriminalisere homolobbyen og anden folkefjendtlig propaganda som 

aktivt modarbejder og forsøger at bekæmpe den naturlige orden.
• Forbyde homoseksualitet i det offentlige rum.
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Pension 
I vores samfund i dag tvinges mange ældre til at arbejde, selvom de er 
både syge og svage, og når de til sidst går på pension starter en evig 
kamp for at få økonomien til at slå til. I mange tilfælde har arbejdsløse, 
såkaldte flygtninge, en langt bedre økonomi end de som har slidt og slæbt 
hele livet i Danmark.

At vi skal tage hånd om vores ældre og kunne give dem en værdig 
og anstændig alderdom – er en selvfølge. På hvilket tidspunkt personer 
skal kunne gå på pension, bliver individuelt og afhænger af både virke, 
sundhed og andre faktorer. En folkepension skal indføres som gør privat 
pensionsopsparing unødvendig.

For at kunne få folkepension kræves det at man er statsborger i Nor-
den. For fuld pension kræves det at man er bosat i Norden.

Vi vil tillige etablere en statslig pensionsorganisation, hvor de som er 
gået på pension kan arbejde og gøre en indsats for samfundet. Ordnin-
gen skal være frivillig, og vil udover at give de ældre en mulighed for at 
arbejde for folket, også have et socialt aspekt, ved at de kommer ud af 
hjemmet og får mulighed for at tilbringe tid med andre mennesker.

Pensionsorganisationen vil også arbejde for at føre de ældre og de 
yngre generationer sammen, ved at arrangere aktiviteter hvor disse kan 
mødes. Dette er for at styrke sammenholdet i nationen, livsglæden og 
folkefællesskabet blandt både gamle og unge – samt for at kunne give 
de ældre mulighed for at videregive noget af deres opsamlede kundskab, 
erfaring og visdom til de yngre generationer. En naturlig konsekvens af 
dette vil være en øget respekt for ældre mennesker, blandt de yngre.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Indføre en folkepension som gør privat pensionsopsparing unødven-
dig. Ordet ’ministerpension’ vil være ukendt i det nye Norden.

• Etablere en statslig pensionsorganisation, hvor de ældre kan arbejde 
for samfundet på frivillig basis.

Skattepolitik 
I samfundet i dag har mange et udpræget negativt syn på staten, og på 
det at betale skat til staten. Dette er ganske forståeligt, når man tænker på 
hvad de nuværende politikere prioriterer og bruger ressourcer og skatte-
kroner på. I Den Nordiske Modstandsbevægelses vision er staten dog en 
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vigtig del af folkefællesskabstanken. Staten i det nye Norden er en del af 
dette folkefællesskab, og arbejder først og fremmest for folkets overlevel-
se, udvikling og velfærd. At undlade at betale skat i det nye Norden vil 
være ligestillet med at stjæle fra sig selv, sin egen familie og sit eget folk.

Skattesatserne i det nye Norden vil ikke være unødvendig høje, da 
staten ikke har nogen egeninteresse i at maksimere profit. Skattesatserne 
vil blive placeret i relation til statens udgifter. Da det nye Norden vil være 
frikoblet fra det nuværende finansielle system som har plyndret os i meget 
lang tid, vil vi kunne have et sammenlagt langt lavere skattetryk end hvad 
vi har i dag.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Forvalte den nordiske stat sådan, at statsborgere har et positivt syn på 
det at betale skat.

• Sænke skatten, samtidig med at almennyttige formål, velfærd og det 
sociale sikkerhedsnet styrkes.
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8 
Indføre værnepligt for alle i hele Norden og udvide mili-
tæret. Enhver som har aftjent sin værnepligt beholder sit 
våben og sin udrustning. Enhver statsborger skal kunne 
bidrage til at forsvare nationen mod ydre såvel som 
indre fjender.

At en stat skal kunne forsvare sig selv, sit folk og sine interesser mod både 
ydre såvel som indre trusler – er en selvfølge. Behovet for et velfungeren-
de forsvar understreges yderligere når man betragter vores omverden og 
ser hvilke enorme problemer der hersker, og man spekulerer på hvordan 
situationen i fremtiden kan blive forværret yderligere.
Jordens ressourcer er ikke uendelige, og før eller siden vil grådige stater 
og andre interesser forsøge at frarøve stater som ikke kan forsvare sig 
disse ressourcer. Sådanne krige og konflikter raser allerede, og de vil 
utvivlsomt fortsætte i fremtiden.

Dette er desværre en uundgåelig udvikling i verden i dag, især set i 
lyset af den faldende adgang til olie og den eksplosive befolkningstilvækst 
i store dele af verden. Det kan her være værd at nævne, at befolkningsan-
tallet på planeten i 1960’erne var på cirka 3 milliarder mennesker, og er 
siden fordoblet. Det kan også nævnes, at man i flere år har advaret mod 
at olieproduktionen har nået sit maksimum. Fremtiden ser med andre ord 
mørk ud for en stat som ikke kan forsvare sine interesser.

Et stærkt Norden mod fremmede trusler 
De enkelte nordiske lande er i dag svage. Så svage, at stormagter nemt 
ville kunne besætte os militært. Selv om de nordiske lande slog sig sammen 
i dag ville deres krigspotentiale ikke kunne måle sig med hverken USA 
eller EU.

Det nationalsocialistiske Norden står overfor endnu en udfordring som 
også må tages i betragtning. De kræfter som i dag styrer verden, er de 
samme fjendtlige kræfter, som gennem en verdensomspændende alliance 
besejrede Tyskland i 1945. Det er naivt at tro at disse kræfter ikke ville 
forsøge at knuse en nationalsocialistisk rejsning med våbenmagt, hvis de 
anså den som forsvarsløs.

Vi må altså med al tydelighed vise en overbefolket verden, og delvis 
fjendtlig omverden, at et forenet Norden, med fuld kraft, er forberedt på, 
med alle tilgængelige midler, at forsvare sine grænser. Vi må ikke bare 
tydeliggøre dette for vores omverden, men også for Nordens folk. Vi kan 
med andre ord ikke blot tale om at være beredt. Vi må samle folket, for at 
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sikre, at vi har den militære kapacitet til at kunne forsvare os.
Norden må også have en offensiv kapacitet, for at, om nødvendigt, 

med kort varsel, at kunne bistå militært i vores nærområder eller hjælpe 
andre venligtsindede stater mod fælles fjender. Den offensive kapacitet 
skal kun tages i brug hvis der er et godt grundlag for det, og da kun 
præventivt mod trusler som på sigt kan ramme Nordens befolkning.

For at dette kan blive muligt kræves det at vi har en stående hær med 
fuldtidssoldater og officerer, udstyret med den bedste udrustning riget kan 
fremskaffe. Disse soldater kan, ved alvorlige trusselssituationer, udgøre 
kernen af officerer når de værnepligtige reserver kaldes ind.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Indføre værnepligt på 2 års varighed for alle i hele Norden.
• Styrke og modernisere det militære forsvar.
• Give kvinder en grundlæggende militæruddannelse af kortere varig-

hed, men med mulighed for frivilligt at gennemgå samme værnepligt 
som mænd.

• Sørge for at både mænd og kvinder påmindes og opdateres i deres 
evne til at forsvare Norden efter endt værnepligt.

• Opbygge en offensiv kapacitet for at, om nødvendigt, at kunne bistå 
militært i vores nærområder.

• Normalisere idéen om soldaterlivet og opmuntre til militærkarriere.
• Tilbyde unge mennesker en mulighed for at stifte bekendtskab med 

forsvaret i en tidlig alder, gennem blandt andet studiebesøg og andet, 
så de på denne måde lære om, og får respekt for, soldaterlivet.

• Afsætte rigelige midler til militær forskning og udvikling.

Én mand, ét gevær 
Den Nordiske Modstandsbevægelse vil sørge for, at de mænd og kvin-
der som har aftjent deres værnepligt kan beholde og tage vare på deres 
våben, også i det civile liv. En sund befolkning skal ikke behøve at frygte 
sine magthavere, og sunde magthavere burde ikke frygte folket. Alle og 
enhver vil vide, at fjender af Norden vil blive mødt af et folk som står klar 
til at forsvare deres land med egne våben.

Med USA som eksempel hører man ofte, at det er den liberale våbe-
nlov som er skyld i både skudepisoder og skoleskyderier. Dette er dog 
en meget skæv og ikke mindst fejlagtig analyse. En sund og homogen 
nordisk befolkning kan ikke under nogen omstændigheder sammenlignes 
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med de flerkulturelle dele af USA, som plages af skyhøj kriminalitets- og 
drabsstatistik. En bedre sammenligning ville være Schweiz, som også har 
en liberal våbenlov, men betydeligt lavere kriminalitet. Men også Schweiz 
er en dårlig sammenligning, når man tænker på hvilken stat Modstands-
bevægelsen ønsker at skabe.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Sørge for at enhver som har aftjent sin værnepligt for lov til at forvalte 
sit tjenestevåben i det civile liv. Denne ret inddrages naturligvis hvis 
våbenet ikke håndteres på forsvarlig måde.

• Give statsborgere ret til at bruge våbenet i nødværge til forsvar af 
eget hjem.

Det civile forsvar 
Ved forskellige former for katastrofer – som eksempelvis søulykker, skov-
brande eller miljøulykker – må det nye norden kunne håndtere sådanne 
kriser langt bedre end i dag. Et velfungerende civilforsvar er en forudsæt-
ning for dette. Civilforsvaret skal tildeles nødvendige ressourcer og skal 
kunne sættes ind i krisesituationer, også udenfor Nordens grænser. Er en 
katastrofe ekstra omfattende, skal uddannede militærstyrker, samt værne-
pligtige, kunne sættes ind som støtte.

Formidling af livsvigtig viden om ulykkeshåndtering til folket skal også 
være en af civilforsvarets opgaver. Dette kan blandt andet bestå af kur-
ser i førstehjælp, hjertemassage og kunstigt åndedræt, brandslukning og 
andet.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Udbygge civilforsvaret.
• Have kapacitet til at kunne mobilisere vore militære styrker til katastro-

fehjælp.
• Være forberedt til at kunne bistå vores omverden hvis en omfattende 

katastrofe indtræffer.
• Kontinuerligt uddanne medborgere i ulykkeshåndtering.
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9 Etablere en retsstat hvor alle statsborgere er lige for lo-
ven. Uddannede jurister skal arbejde i domstolene. En 
folkedomstol skal oprettes for at strafforfølge alvorlige 
tilfælde af folkeforræderi.

»Vi må forsvare demokratiet«, er ofte noget man hører fra systemtro po-
litikere og journalister. I virkeligheden råder der dog ikke demokrati i 
Norden. Der eksisterer en formel og teoretisk ytringsfrihed, men i praksis 
råder der en diktatorisk meningsundertrykkelse som rammer samtlige som 
vover at udfordre magtens doktriner. Vi lever i et system hvor statsborger-
ne er ulige for loven, hvor stor retsusikkerhed råder og hvor statsborgere 
bliver hængt ud, socialt stigmatiseret eller kan miste deres job hvis de ikke 
støtter op om »multikultur«, »alle menneskers ligeværd« og andre folke-
fjendtlige idéstrømninger.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil indføre en retsstat, som den 
oprindeligt blev formuleret i grundloven, og gennem en folkedomstol ne-
utralisere de folkeforrædere som har udøvet meningsundertrykkelse mod 
statsborgere og forrådt deres eget folk.

Hvad angår den øvrige kriminalitet i samfundet, begås der mange 
fejl af nutidens system. Statistikken over gengangerkriminalitet er høj, da 
mange fængsler i praksis lægger fundamentet for livslange kriminelle kar-
rierer. De som er fattige og udstødte af samfundet, har få muligheder for 
at komme ud af deres situation, uden at begå kriminalitet. Løsningen på 
problemet ligger i det folkefællesskab vi ønsker at skabe, samt kriminali-
tetsforebyggende tiltag og god rehabilitering i vores fængsler.

Lighed for loven 
I dagens »demokrati« råder der ikke lighed for loven, da blandt andet 
såkaldte minoritetsgrupper, som indvandrere og seksuelt afvigende perso-
ner, anses for at have et større beskyttelsesbehov end andre. Dette til trods 
for, at lighed for loven er et grundkrav for en retsstat. Etniske nordboere, 
og specielt de som kæmper for deres folks overlevelse eller udtrykker kritik 
af masseindvandringen, straffes hårdere end andre. Retsstaten er dermed 
sat ud af kraft og juridisk vilkårlighed gennemsyrer retsprocesserne.

Straffelovens paragraf 266b, den såkaldte racismeparagraf, hvoraf 
de første dele af bestemmelsen stammer fra 1939, hvor dens formål var 
at beskytte de danske jøder, og senere i 1971, hvor ordet »race« blev 
indskrevet, og siden i 1987, hvor den blev udvidet med seksuel oriente-
ring, fungerer rent praktisk som en racelov, som benyttes til at beskytte 
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»minoriteter« og for at undertrykke det danske folk og enhver nationalis-
tisk opposition. Den Nordiske Modstandsbevægelse er af den opfattelse, 
at en sådan lovbestemmelse øjeblikkeligt må afskaffes, og vil genindføre 
retsstatens princip om lighed for loven.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Sikre at alle statsborgere – uafhængig af deres oprindelse, politiske 
eller religiøse opfattelser – på lige vilkår har ret til ytrings-, menings- 
og forsamlingsfrihed og en retfærdig behandling i domstolen. Alle 
statsborgere i det frie Norden skal betragtes som lige for loven.

• Forbyde diskriminering og kvotering på arbejdspladsen.
• Afskaffe racismeparagraffen. Love som forbyder trusler, ærekrænkel-

ser og lignende, kan indføres i stedet.

Bureauer og domstole 
I Danmark er bureauer, politi og anklagemyndigheder underlagt objekti-
vitetspligt. Dette betyder at deres myndighed skal udøves med saglighed, 
objektivitet og lighed for loven. Til trods for dette bliver individuelle eller 
kollektive brud på objektivitetspligten aldrig tiltalt. Eksempler på sådanne 
brud kan blandt andet være, at de gennem deres magtpositioner åbent ta-
ger stilling til multikulturalisme og masseindvandring, eller at de deltager 
i kulturmarxistiske arrangementer som »pride-parader«.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Skabe en retsstat efter magtfordelingsprincippet, hvor magtudøvelsen 
er fordelt på tre uafhængige myndigheder: den lovgivende, den udø-
vende og den dømmende.

• I henhold til retsstatens principper kun tillade uddannede jurister i Nor-
dens domstole.

• Sikre at myndigheder ikke misbruger deres magtpositioner til politiske 
formål. Offentlige embeds- eller tjenestemænd må hverken individuelt 
eller kollektivt lade politisk overbevisning have indflydelse på udøvel-
sen af deres arbejde.

• Sikre at myndigheder og statslige organisationer ikke tager stilling i 
politiske spørgsmål, hvis ikke det tydeligt fremgår, at dette indgår i de-
res virksomhedsområde. Undtaget her er eksempelvis organisationer 
med specielt ansvar for uddannelsen af folket, som skolevæsnet, hvis 
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virksomhed vil hvile på et nationalsocialistisk værdigrundlag.

Love mod folkefjendtlighed 
Den Nordiske Modstandsbevægelse er fortaler for ægte folkestyre, og 
ikke et liberalt demokrati. Det frie Norden vil værne om individets ret til 
ytringsfrihed, men samtidigt understrege, at denne frihed ikke må misbru-
ges til at bedrive folkefjendtlig virksomhed. Ved en interessekonflikt vil 
folkets frihed, suverænitet og ret til overlevelse, veje tungere end individets 
frihed. Vi vil med andre ord ikke tillade at det frie Norden, med dets om-
fattende ytrings- og forsamlingsfrihed, misbruges af fjendtlige kræfter som 
arbejder for folkets undergang.

Folkefjendtlighed skal forbydes og straffes hårdt. Sager om alvorlige til-
fælde af folkeforræderi skal føres i en ny domstol – Nordens folkedomstol. 
Denne folkedomstol vil også overtage sager om høj- lands- og krigsforræ-
deri, da dette angår riget såvel som folket.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• I forbindelsen med oprettelsen af loven mod folkefjendtlig propagan-
da, også sikre, at organisering af folkemord på det nordiske folk kri-
minaliseres. Dette betyder at sammenslutninger som aktivt arbejder 
for masseindvandring, raceblanding og andre former for folkemord 
vil blive tiltalt.

• Oprette en folkedomstol som tager sig af de alvorlige tilfælde af folke-
forræderi. Samtlige personer som gennem deres indflydelse og magt-
positioner har arbejdet for at fremme det pågående folkemord på 
Nordens folk, vil blive undersøgt af denne domstol. De som dømmes 
af folkedomstolen, og anses for ikke at kunne rehabiliteres, vil også 
miste deres statsborgerskab.

• Tage høj- og landsforræderisager alvorligt. De som med udenlandsk 
bistand, eller med andre lovstridige midler, forsøger at underlægge 
landet en fremmed magt, begår en forbrydelse mod rigets sikkerhed 
og vil blive straffet derefter. Tilfælde hvor magthavere deltager på 
hemmelige møder, hvor beslutninger tages med fremmede interessen-
ter og uden folkeligt indsyn eller viden herom, er at betragte som 
højforræderi.
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Forbrydelse og straf 
Den Nordiske Modstandsbevægelse indser, at meget af arbejdet med at 
reducere kriminalitet i samfundet er forbundet med helt andre ting end 
strafferammer og antal af politifolk på gaden. Jo mere uretfærdig fordelin-
gen af samfundets ressourcer er, og jo større klasseforskel der er, jo mere 
vil kriminaliteten vokse.

Det bør også nævnes, at den globale magtelite faktisk ønsker at skabe 
uro og kriminalitet i samfundet, for at kunne bruge dette som begrundelse 
for skabelsen at et overvågningssamfund. En park som ikke er overvåget, 
skaber dog ikke et kriminelt individ. Samfundets moral og ånd skaber 
kriminaliteten. En kriminel stat skaber kriminelle individer.
I et sundt og rask samfund, hvor folkefællesskabet råder og masseind-
vandring ikke eksisterer, vil kriminaliteten reduceres. Man stjæler ikke fra 
sin egen familie og skaber ikke uorden i sit eget hjem. I en stat med ud-
præget folkefællesskab, er folket en forlængelse af ens egen familie, og 
Norden ens hjem.

At udrydde kriminalitet totalt er dog en naiv vision, og derfor er krimi-
nalpolitik en nødvendighed. Nationalsocialismen indebærer ikke nødven-
digvis hårdere straffe generelt, men vi anerkender at visse typer af krimi-
nalitet bør straffes hårdere end hvad er tilfældet i dag. Et eksempel på en 
sådan type kriminalitet er tilfælde, hvor offeret er gerningsmanden fysisk 
eller mentalt underlegen. Noget som altid er tilfældet når forbrydelsen er 
begået mod børn, dyr eller ældre mennesker. Desuden bør også seksual- 
og narkotikakriminalitet straffes hårdere.

Det er uansvarligt af en stat at slippe »monstre« løs i samfundet. Det er 
også inhumant af en stat at holde nogen indespærret hele livet. Seriemor-
dere, pædofile som har begået overgreb, narkopushere som har distribu-
eret dødelig gift til hundredevis af mennesker osv., har opbrugt deres ret 
og frihed til at leve. Selvom dødsstraf er irreversibelt, må vi kunne benytte 
dødsstraf ved tilfælde af særlig hensynsløse og grove forbrydelser. Når 
det er bevist udenfor enhver tvivl, bør forbrydelser kunne straffes med 
døden. En dom som indebærer dødsstraf skal godkendes af det nordiske 
senat før den håndhæves.

Kriminalforsorgen i dag er i mange tilfælde mislykket, da det at sidde 
i fængsel handler mere om opbevaring end rehabilitering. Fængslerne 
skal ikke være steder hvor de dømte bliver fremmedgjord yderligere fra 
samfundet, men i stedet være steder hvor individet rehabiliteres og gives 
muligheden for en ny chance i livet, den dag han eller hun løslades efter 
udstået straf. 
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Den som afsoner en fængselsstraf skal arbejde hårdt under afsoningen, 
men skal også vide, at når han eller hun løslades, så vil der være en vej at 
gå, et job at tage og et hjem vil stå til disposition, og at eventuel gæld er 
afbetalt under afsoningen og at betalingsforsømmelser er slettet. De som 
har afsonet deres straf, har også fået terapeutisk hjælp, fået muligheden 
for at tage en uddannelse, samt at lære færdigheder som kan bruges i 
fremtiden, og ikke mindst, er blevet skolet i folkefællesskabstanken. Dette 
vil naturligvis reducere risikoen for tilbagefald og således gavne samfun-
det.

Vi anerkender at der skal lægges vægt på kriminologisk forskning for 
at kunne forebygge forbrydelser, og at det psykiatriske sundhedsvæsen 
skal have de ressourcer som kræves. Vi vil have flere åbne institutioner 
med arbejdspligt, gerne i landbrug og naturpleje, hvor fangerne reelt kan 
gøre nytte for både sig selv og for samfundet.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

• Skabe et samfund præget af sunde værdier og folkefællesskab som vil 
resultere i reduceret kriminalitet.

• Værne om personlig integritet i stedet for af skabe et overvågnings-
samfund.

• Skærpe strafferammen for forbrydelser begået mod børn, dyr og æl-
dre, samt for grove seksual- og narkotikaforbrydelser.

• Indføre dødsstraf ved særligt alvorlige, hensynsløse og grove forbry-
delser, hvor skylden anses for at være bevist udover enhver rimelig 
tvivl.

• Give de, som har afsonet deres straf, muligheden for et nyt liv, fri 
for gæld og registrerede betalingsforsømmelser, og færdigheder til at 
kunne udføre et ventende arbejde.

• Øge andelen af åbne institutioner med arbejdspligt.
• Lægge stor vægt på kriminologisk forskning for at forebygge krimina-

litet.
• Give det psykiatriske sundhedsvæsen de nødvendige ressourcer.
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Information om Den Nordiske Modstandsbevægelse

Den Nordiske Modstandsbevægelse er en revolutionær nationalsocialis-
tisk kamporganisation som er aktiv i Danmark, Sverige, Norge, Finland 
og Island. Organisationen fører dens budskab frem gennem blandt an-
det folkeoplysning, traditionel gadeaktivisme, torvemøder, demonstratio-
ner og andre mere utraditionelle aktioner. I Sverige har organisationen 
grundlagt en parlamentarisk gren, som i 2018 for første gang stillede op 
til valg. 

Det måske vigtigste og mest værdifulde værktøj for folkeoplysningen, 
er organisationens hjemmesider. Disse er:

    • Nordfront.dk (Danmark)
    • Nordfront.se (Sverige)
    • Frihetskamp.net / Motstandsbevegelsen.org (Norge)
    • Vastarinta.com (Finland)
    • Nordurvigi.is (Island)

Den Nordiske Modstandsbevægelse gennemfører også en række aktivite-
ter rettet mod medlemmerne. Disse kan være alt fra store nationale samlin-
ger til foredrag, studiekredse og træningsdage. Der lægges desuden stor 
vægt på kammeratskab i organisationen, og der arrangeres derfor ofte 
sociale aktiviteter som skovture, hytteture og andet. 

For at lære mere om Den Nordiske Modstandsbevægelse og national-
socialismen, eller for at søge om medlemskab, besøg da vores hjemmesi-
de Nordfront.dk. 
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