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Formáli

Þessi flokksáætlun var samin á tíma nokkurra ofsafenginna mánaða á 
seinni hluta árs 2015. Hún var samin af fjórum mönnum, sem á þeim tíma 
stóðu fyrir ráðgjafanefnd hinnar Norrænu mótstöðuhreyfingar í Svíþjóð. 
Hverjum fulltrúa ráðgjafanefndarinnar var úthlutað sviði til rannsóknar 
sem að samsvaraði best þeirra sérþekkingu. Hvert rannsóknarsvið var 
síðan rætt af hópnum á fjölmörgum fundum. Verkefnið var leitt af Simon 
Lindberg, leiðtoga samtakanna.

Töluvert fleira fólk tók þátt í ferlinu. Þegar ráðgjafanefndin taldi flokks-
stefnuskrána vera tilbúna var hún send til ritskoðunar til einstakra svæðis-
leiðtoga, traustra meðlima samtakanna og til fleiri útvalinna flokksmeðli-
ma. Allir gáfu gagnrýnar athuganir og tillögur sem að ráðgjafanefndin 
tók mið af. Leiðtogar á ýmsum sviðum í Noregi og Finnlandi hafa einnig 
skoðað innihaldið og veitt innlegg.

Niðurstaðan var nákvæmlega mótuð flokksstefnuskrá þar sem bóksta-
flega hvert einasta orð hefur verið yfirfarið. Þetta er umfangsmikið verk þar 
sem bæði pólitískar vonir Norrænu mótstöðuhreyfingarinnar og heimssýn 
þjóðernisfélagshyggjunnar verða að veruleika.

Meðan á uppkastsferlinu stóð þá settum við upp markmið sem við vo-
nuðumst eftir að uppfylla. Fyrsta markmiðið var að skapa afdráttarlausa 
stefnuskrá þar sem við útskýrum mikið af því sem að við óskum eftir að 
ná fram með hnitmiðuðum og gagnorðum hætti. Við höfum keppst við 
að gera hverja setningu skýra en veita á sama tíma dýpri merkingu sem 
dregur fram undirliggjandi sýn okkar. Til að skýra skilaboðin frekar höfum 
við skipulagt stefnuskrána í níu megin punkta með viðeignandi undirkafla, 
á þá leið að þeir byrji með vandamáli sem er svarað með texta í kjölfarið 
og upptalningarpunkta.

Annað markmiðið var að tryggja það að við værum ekki að lofa of 
miklu. Við óskum ekki eftir því að vera tengdir við pólitíkusa sem að selja 
boðskap og loforð um framfarir til allra hópa samfélagsins. Þó það sé kal-
lað þjóðernisfélagshyggja, með sameiginlegum markmiðum þjóðarsam-
félagsins sem grunn, gæti það hljómað sem loforð um endurbætur á öllum 
sviðum fyrir alla hópa samfélagsins. Hins vegar, með eins miklum brey-
tingum og lýst er í þessari flokksstefnuskrá, er ástæða til þess að staldra 
við og íhuga það hverju við getum og getum ekki lofað. Á þeim sviðum 
sem að við höfum valið að lofa umtalsverðum breytingum, höfum við haft 
langar umræður um þá spurningu: „Er þetta í rauninni mögulegt að breyta 
þessu?” Í vafamálum, eins og um sex stunda vinnudaginn, höfum við valið 
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að orða það sem eitthvað sem við stefnum að og höfum metnað fyrir, en 
sem er háð öðrum þáttum.

Þriðja markmiðið var að þróa byltingarkennda og framsækna flokks-
skrá sem ávarpar hugtakið um „Ný stjórnmál fyrir nýjan tíma”. Við viljum 
benda á að við höfum forðast af ásettu ráði að líta aftur í söguna og 
við höfum aldrei tekið eftir öðrum flokksstefnuskrám. Við höfum vísvitandi 
forðast að taka upp varnar miðaðar stefnur með of miklum áherslum á 
öryggi, löggæslu og öðrum atriðum sem tilheyra hinni hefðbundnu sæn-
sku þjóðernishyggju og íhaldssinnaðri hugmyndafræði. Flokksstefnuskrá 
okkar færir fram framtíðarsýn. Hún markar afrakstur af tuttugu árum af 
sameiginlegum hugmyndum og reynslu Norrænu mótstöðuhreyfingarinn-
ar. Okkar áhersla hefur alltaf verið á núverandi áskoranir og áskoranir 
framtíðarinnar, og við höfum alltaf verið brautryðjendur frekar en fylgjen-
dur hefðbundinna leiða. Þetta hefur verið sérstaklega mikilvægt þar sem 
margir af þessum gömlu, reyndu leiðum hafa sýnt að þær eru úreltar, 
óaðlaðandi og í grunninn misheppnaðar

Hvernig stendur Vor vegur fyrir hugtakinu „ný pólitík fyrir nýjan tíma”? 
Heimssýn þjóðernisfélagshyggju sem liggur í grunninn á okkar stefnu, er 
í raun nýrri hugmyndafræði í langtíma sögulegu samhengi. Hún var sa-
min af einstaklingum eins og sænska stjórnmálamanninum Rudolf Kjellén 
í upphafi 20. aldar og var framkvæmd og þróuð í Þýskalandi áratugi 
síðar. Þetta gerir hana töluvert yngri en jafnaðarstefnu, frjálshyggju, eða 
jafnvel 18. aldar þjóðernishyggju sem margir af þjóðernissinnum okkar 
daga leita skjóls í. Frá okkar sjónarhorni hefur þjóðernisfélagshyggjan, 
sem sannaði sig á þeim stutta tíma er hún var við völd í Þýskalandi, verið 
eina mynd af ríkisstjórn sem verulega ógnaði hinum eyðileggjandi öflum 
sem stjórna heiminum. Frá 1945 til dagsins í dag hafa þessi sömu eyðil-
eggjandi öfl stöðugt framkvæmt pólitískt þjóðarmorð gegn norrænu fólki 
og innfæddum þjóðarbrotum í Evrópu. Þessi öfl sjá þjóðernisfélagshyggju 
sem aðal óvin þeirrar heimsýnar, vegna þess að hún leiðir fram áætlun 
þar sem kynþáttur okkar lifir af og hefur tekist að útvega nútíma pólitíska 
mynd sem að endurspeglar hin eilífu lögmál náttúrunnar.

Hins vegar aðgreinist vor vegur frá hinni Þýsku. Þjóðernisfélagshyg-
gja okkar er meira innblásin af Dananum Povl Riis-Knudsen og íhugunum 
hans á eftirstríðsárunum. Hann leit á þjóðernisfélagshyggju frá líffræðile-
gu sjónarhorni, sjáandi hana sem heildarlausn á þeim vanda er við sjáum 
í heiminum í dag. Á okkar tíma er það ekki ríkisstjórnum né félagskerfum 
sem er ógnað. Í staðin er það kynþátti okkar og öllu mannkyni sem að 
er ógnað af mannfyrirlítandi og sníkjudýrslegum öflum sem að stjórna og 
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framkvæma miskunnarlaus arðrán á náttúrunni og hennar íbúum – mön-
num jafnt sem dýrum. Þessar árásir sem í formi stórinnflutningi fólks og 
fjölmenningu, sem og umhverfisvandamálum sem að einblína á vistkerfi 
og líffræðilega fjölbreytni, eru þar af leiðandi sameiningartákn innan stef-
nu Norrænu mótstöðuhreyfingarinnar.

Í dag höfum við fullkomið pólitískt andrúmsloft til að færa fram nýja 
þjóðernisfélagshyggna stefnu sem einblínir á nauðsynleg mál okkar fólks. 
Það er ekkert leyndarmál fyrir nokkurn nema þá sem eru hvað dýpst inn-
rættir af áróðri, að mannkynið lifir ranglega, er óhamingjusamt og hefur 
villst af leið. „Lýðræði” dagsins í dag og allt sem það í sér felur, ber 
höfuð sitt hátt og fullyrðir að það geti ekki gert neitt rangt, þrátt fyrir að 
það sé þetta sama lýðræði sem beri ábyrgð á að skapa þau skilyrði sem 
við búum við í dag. Það er óumdeilanleg staðreynd að það er frjálslynt 
lýðræði sem hefur veitt okkur – á heimsvísu – endalaus stríð, bylgjur flót-
tamanna, umhverfiseyðileggingu og arðrán, ofnýtingu auðlinda og fólks, 
fjölmenningu og stórinnflutning á fólki. Enn fremur hefur það rutt leiðina fy-
rir þröngan hóp fjármálaelítu til að stjórna veröldinni og að halda þjóðum 
og fólki þeirra sem þrælum. Við erum sannfærðir um að á þeim tíma er allt 
kemur til alls, þegar fleira og fleira fólk fer að spyrja sjálft sig „Hvar erum 
við?” og „Hvert erum við að stefna?”, að heimssýn þjóðernisfélagshyggju 
mun hafa stærri áhrif en nokkur önnur náskyld hugmyndarfræði sem er 
takmörkuð við málefni innflytjenda og önnur einkenni niðurbrotsins.

Að fara með hugtakið „ný pólitík fyrir nýja tíma” skrefi lengra, kynnir 
flokksáætlunin landafræðistjórnmálalega lausn fyrir sameinað norrænt 
svæði. Við erum ekki að vísa í vakningu á gömlu sameiningunni undir 
sænskt æðra vald, heldur norrænnar þjóðar með jöfn réttindi alls nor-
ræns fólks; sameinuð og sjálfbær norræn þjóð sem  mun vera fær um 
að beita sér hernaðarlega, efnahagslega og menningarlega á þessum 
óvissutímum. Lítil og óvarin þjóð eins og Svíþjóð myndi fyrir víst þola 
mikla erfiðleika í beinni þjóðar yfirtöku. Þar af leiðandi verður markmið 
okkar að vera það að skapa sameinað og öflugt veldi í þessum margs-
kautaða heimi; sameinuð þjóðernisupprunaleg norræn þjóð er forsenda 
fyrir kynþátta- og menningarlegri lifun norræna fólksins.

Fyrir utan algera stöðvun á innflutningi fólks og brottflutningsstefnu, 
mun Norræna mótstöðuhreyfingin gera töluverðar breytingar á hernum, á 
vörnum umhverfisins og atvinnustefnu þar sem hver fær ríkisborgari/ein-
staklingur mun hafa vinnu. Norræna mótstöðuhreyfingin mun þjóðvæða 
peningainnviðina, afnema kerfið sem skapar þrældóm vaxta og segja 
sig úr núverandi fjármálaskipulagi heimsins í því skyni til að endurheimta 
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auðlindir Þjóðarinnar og ríkisborgara frá bankaelítunni. Þetta mun frel-
sa okkur frá hinum hnattrænu síónistum sem stjórna hinum vestræna hei-
mi, aðskilnaður sem verður svarað með mótstöðu og sem býður upp á 
útskýringu hvers vegna norrænt ríki verður að vera fært í að beita sér 
hernaðarlega sem og að öðlast bandamenn.

Þegar byltingarkenndar breytingar eru kynntar, sem og þær sem færðar 
eru fram í þessari flokksáætlun, liggur ekki nokkur vafi á því að andstæður 
áróður mun fylgja, segjandi þetta allt saman vera óskhyggju, og benda á 
og gagnrýna smáatriði án þess að takast á við stefnuskrána í heild sinni. 
Við vitum að marktækar stefnur valda breytingum, eins og þær er varða 
stöðvun innflutnings fólks eða frelsun frá núverandi fjármálakerfi heimsins 
sem að mun færa mikinn fjárhagslegan hagnað til norrænu þjóðarinnar, 
en mun í augum sumra virðast ómögulegt í framkvæmd. Þjóðhagfræðin-
gur sem að er alinn upp af kerfinu mun treglega og á mjög seinu stigi gera 
sér grein fyrir og viðurkenna að það eru aðrir valkostir en stefna eilífra 
hagvaxta – eitthvað sem í sjálfu sér er ómögulegt. Fylgjandi lýðræðis og 
mannréttinda myndi að sjálfsögðu segja að það sé ómögulegt að stöðva 
innflutnings fólks og senda úr landi þá sem hafa þegar orðið ríkisborga-
rar. Þessum staðhæfingum svörum við: það eru til aðrir virtir hagfræðin-
gar, utan þeirra klíku sem samþykktir eru af kerfinu. Og núverandi samko-
mulög og samningar sem tryggja stór fólks innflutninga og skipti á íbúum  
- sem að hafa verið samþykktir og undirritaðir af skósveinum núverandi 
kerfis – munu falla úr gildi þegar norræna þjóðin verður stofnuð.

Vor vegur er nú lagður fram í ítarlegri og víðtækri flokksáætlun og er 
bæði byltingarkenndur og metnaðarfullur. Við höfum tekið fyrsta skrefið í 
átt að nýrri landfræði-stjórnmálastefnu fyrir gjörvöllu norrænu þjóðina og 
kynnt nútímalegt og aðlagað form þjóðernisfélagshyggju sem við gætum 
kallað norræn-þjóðernisfélagshyggja. Okkar stefna mun héðan í frá vera 
þróuð með þessa áætlun að sniði.

Þessi flokksáætlun er ekki ætluð eingöngu fyrir Svíþjóð og sænska fól-
kið. Þvert á móti, þessi texti mun að lokum vera þýddur á hvert einasta við-
komandi norrænt tungumál sem og ensku. Við vitum að þessar áætlanir, 
með nokkrum staðbundnum breytingum, myndu vera mjög hentugar fyrir 
flestar þjóðir heimsins og gjörvallt mannkyn myndi vera töluvert farsælla 
ef fleira fólk myndi taka okkar hugsjónum opnum örmum.

Fredrik Vejdeland, 22. 11. 2015



– 6 –

1. Stöðva stórinnflutning á fólki til landsins undir eins og 
stuðla að brottför meirihluta fólks sem er ekki af norður-ev-
rópskum uppruna eins fljótt og mögulegt er. Fólk ætti að 
vera sent til heimalanda sinna eða annara staða þeim 
nálægt. Þetta skal gert eins mannúðlega og hægt er.

Það að kynþáttur okkar lifi af og frelsi er mikilvægasta markmið pólitískrar 
sóknar Norrænu mótstöðuhreyfingarinnar. Gegn þessu markmiði eru mar-
gar ógnir, þar á meðal sú mest ógnvekjandi og aðkallandi sem er stórinn-
flutningur fólks af öðrum kynþáttum til Norðurlandanna. Þetta, ásamt núve-
randi lágri fæðingartíðni norrænna kvenna í samanburði við innflytjendur, 
og þeirri staðreynd að aðfluttir innflytjendur eiga stundum afkvæmi með 
norrænum konum og mönnum, leiðir til fækkunar á upprunalegu norrænu 
fólki í tengslum við fólk sem ekki er af norrænum uppruna. Hin svo kal-
laða fjölmenning og stór innflutningur fólks er í raun efnisleg tilfærsla og 
þjóðarmorð á norræna fólkinu.

Sögulega hefur norrænt fólk búið aðskilið frá afskiptum utanaðkoman-
di kynþátta og hefur þar með varðveitt einstakt erfðamengi, menningu og 
skilning á þjóðfélagi og samfélagi. Einstaka eiginleika sem að greina ok-
kur frá öðrum kynþáttum er ekki aðeins að finna í líkamlegu útliti norræns 
fólks, heldur á sviðum er rista mikið dýpra. Eiginleikar sem og samstarf, 
hugvitssemi/innsæi, skipulagshæfni, skyldurækni, hollusta og fórnfýsi 
hafa verið samfélagslegar niðurstöður eftir þúsundir ára af kynþáttarle-
gum aðskilnað.

Stór innflutningur fólks er þung byrði á velferðarkerfinu, sem leiðir til 
aukinna glæpa og veldur menningarárekstrum. En þetta eru léttvæg van-
damál í samanburði við þá ógn að okkar fólk hætti að vera til. Innflytjen-
dastefna okkar snýst ekki um hatur eða kúgun, heldur um það að lifa af og 
það sem er fólki okkar fyrir bestu. Útrýming norræns fólks yrði óafturkræf.

Stöðvun á stórinnflutningi fólks
Milljónir útlendinga eru nú búsettir í Norðurlöndunum og fleiri flæða inn 
daglega. Í Svíþjóð hefur þetta leitt til fólksfjölgunar um nokkur prósent, 
aukning sem er eingöngu vegna innflutnings útlendinga. Rökræður um 
það hvort það sé stórinnflutningur fólks eður ei er ekki lengur viðeigandi.

Frá árinu 1975 hafa fjandsamleg öfl vísvitandi lagt blessun sína yfir 
innflutning fólks til Norðurlandana án íhugana um hvort  menning eða 
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kynþáttur norræns fólks lifi af. Árið 1975 var það ákveðið að gera Svíþjóð 
að fjölmenningarsamfélagi. Framkvæmd þessi var niðurstaða töluverðrar 
hagsmunagæslu og var hún án stuðnings fólksins, sem hylmt var yfir sem 
rökræða í fjölmiðlunum í Svíþjóð sem eru í eigu gyðinga.

Stórinnflutningur fólks er gífurlegt lýðfræðilegt vandamál og sumir sér-
fræðingar spá því að upprunalegir Svíar verði minnihluti í þeirra eigin 
landi eftir aðeins 10 til 15 ár. Við trúum því að smávægilegar takmarkanir 
á innflytjendur muni aðeins fresta vandamálinu.

Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Koma á stofn algerri stöðvun á alla innflytjendur sem ekki eru nor-
rænir. Þessu er beitt án undantekningar, að minnsta kosti þar til brott-
flutningi er lokið.

• Styrkja verulega landamæravörslu í Norðurlöndunum. Þetta er einnig 
nauðsynlegt til að koma í veg fyrir glæpi og mansal yfir landamærin.

       
Hefja brottflutning
Það er þjóðarheildin og erfðamengi norræns fólks sem verður að varðvei-
ta og tryggja að lifi af. Lítill hluti fólks af ólíkum kynþætti myndi almennt 
séð ekki valda miklum skaða. Hins vegar hefur stór innflutningur fólks 
þegar náð slíkum hlutföllum að það væri ómögulegt að endurheimta heil-
brigði Norðurlandana með því að stöðva einfaldlega innflutning fólks og 
leyfa útlendingum af öðrum kynþætti sem þegar eru innan landamæra 
Norðurlandanna að vera kyrrir. Brottflutningur meirihluta allra sem ekki 
eru af norður-evrópskum uppruna, eða af náskyldara fólki, skal hefjast um 
leið og innflutningur fólks hefur verið stöðvaður.

Ríkisstjórnin mun ráðstafa flutningi fyrir hvern og einn útlending til hans 
uppruna lands eða til lands þar sem friður ríkir og er viljugt til að taka á 
móti þeim. Undantekningar frá brottflutningsaðgerðum skulu aðeins eiga 
sér stað í einstökum málum, þar sem til dæmis bein heilsufarsleg hætta er 
af brottflutningi einstaklings, fyrir ættleidda, fyrir einstaklinga er eiga for-
eldra af ólíkum kynþáttum og þeirra sem eru fæddir í Norðurlöndunum og 
eiga enga ættingja eða eru ekki með nein tengsl við heimaland forfeðra 
sinna. Fólk sem að hefur verulega hjálpað norrænu fólki getur verið nefnt 
heiðursborgarar og er leyft að vera eftir. Allt það fólk sem ekki er af nor-
rænum uppruna og er leyft að vera í landinu mun aldrei ná nógu miklum 
fjölda til að ógna því að okkar fólk lifi af til langs tíma.

Brottflutningur erlends fólks mun einnig vera mjög jákvætt fyrir þau 
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lönd eða landsvæði sem þetta fólk rekur uppruna sinn. Hin gífurlega hæf-
ni, sem pólitíkusarnir staðhæfa að útlendingar færa, er á sama tíma þurr-
kuð upp frá þeirra upprunalegu löndum. Við gætum jafnvel sakað okkar 
svo kölluðu kosnu opinberu aðila um nýtt form af nýlendustefnu, þar sem 
þeir draga hæfni frá viðkvæmum löndum til að „auðga” okkar eigin. Þör-
fin fyrir heilaskurðlækna og verkfræðinga er miklu meiri í þessum löndum 
en í okkar eigin.

Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Koma upp ríkisstofnunum sem munu skilvirkt og með aðstoð nútíma 
erfðagreininga, leggja kynþáttalegt mat á allt það fólk sem hefur fen-
gið ríkisborgararétt eftir 1975 og þeirra afkomendur. Þeir sem komu 
fyrir 1975 geta misst ríkisborgararétt sinn ef að þau eru dæmd fyrir 
skaðsama starfsemi.

• Byrja tafarlausa endursendingu meirihluta fólks af erlendum kynþáttum 
sem staðsett er innan landamæra Norðurlandanna. Þetta skal gert af 
eins mikilli mannúð og hægt er til að koma í veg fyrir frekari erfiðleika 
en nauðsyn krefur.

Upprunalegir Norður-Evrópubúar eða náskylt fólk
Í okkar heimi eru til mismunandi kynþættir sem hafa ekki aðeins útlitslega 
heldur einnig mismunandi andlega eiginleika þar á meðal vitsmuni, eðli 
og persónuleikaeinkenni. Þetta er óneitanlegur sannleikur sem að sýnir sig 
bæði í vísindalegum rannsóknum sem og heilbrigðri skynsemi. Andstaða 
okkar gegn innflutningi fólks er aðallega byggð á kynþáttastefnu þar sem 
við óskum eftir að fá að varðveita okkar fólk. Markmið okkar er ekki fyrst 
og fremst að skapa algerlega hreinan norrænan kynþátt/kynstofn, hel-
dur að varðveita norrænt fólk eins og það er í dag, þar sem að norræn 
kynþáttagerð er ráðandi þáttur í norræna erfðamenginu.

Þar sem rannsóknir á kynþáttum hafa verið bannorð í öllum norrænum 
löndum síðan 1945, þjáumst við því miður af skorti á nútímalegum og 
réttum kynþáttahugtökum. Þetta leyfir kynþáttaafneiturum að halda áfram 
að breiða út lygar um það að það séu engir einstakir ólíkir kynþættir á 
meðal manna. Í raunveruleikanum er það í flestum tilvikum mjög augljóst 
hver er af norrænum eða náskyldum uppruna. Í óvissari tilvikum getum við 
notað nútíma erfðagreiningar til að ákvarða hvaða fólk sé að stórum hlu-
ta af norrænum kynþáttarlegum uppruna. Þeim sem leyft verður að vera 
í Norðurlöndunum eru ásamt öðrum, allir af norður-evrópskum uppruna, 



– 9 –

stór hluti af mið- og austur-evrópskum kynþáttum, hlutar af suður-evrópskum 
kynþáttum og fólk með norður-evrópskan uppruna sem nú er búsett annars 
staðar í heiminum. Í öðrum orðum, eigum við það að meirihluti innfæddra 
frá hinum svokallaða vestræna heimi yrði leyft að vera á Norðurlöndunum 
með fullan ríkisborgararétt, óháð því hvenær þau komu til landsins.

Erlend og innlend aðstoð
Skipting náttúruauðlinda í heiminum er ekki jöfn, né er loftslagsbreytingum 
og náttúruhamförum dreift jafnt. Að því tilskildu að það sé ekki á kostnað 
grundvallarþarfa okkar eigin fólks, höfum við jákvæða sýn á  norrænna 
aðstoðarstefnu erlendis, að því tilskildu að landið sem leitar eftir aðstoð 
fylgi ákveðnum siðferðisreglum. Til dæmis myndum við ekki hjálpa þeim 
löndum sem, út frá þeirra eigin kringumstæðum, beita ekki ábyrgri stefnu 
í umhverfismálum. Einnig viljum við ekki aðstoða þjóðir sem að meðvitað 
aðhafast með hætti sem er í mótsögn við grunngildi þjóðernisfélagshyg-
gju, eins og að stunda stjórnlausa fólksfjölgun eða kynspillingu.

Auk þess að veita mannúðarlega aðstoð á hamfarasvæðum getum við 
einnig aðstoðað diplómatískt eða í versta falli hernaðarlega í baráttu við 
heimsvaldasinnað ríki sem að heyja stríð gegn fullvalda þjóðum og valda 
flóttamannahörmungum um allan heim.

Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Tryggja grunnþarfir norræns fólks fyrst áður en við skuldbindum 
auðlindum okkar til annara landa.

• Fylgja ríkulegri/gjafmildri stefnu erlendar aðstoðar, eins fjárhagslega 
og mögulegt er, til landa er fylgja þeim siðareglum sem framtíðarríki 
okkar mun koma á fót.

• Veita hjálp/aðstoð með mannúðlegum aðgerðum á hamfarasvæðum 
og vinna gegn heimsvaldastefnu.

Framtíðar innflytjendastefna Norrænu þjóðarinnar
Um leið og stór innflutningur fólks hefur verið stöðvaður og brottvísunar-
ferlinu lokið, myndum við varfærnislega geta opnað landamæri norrænu 
þjóðarinnar. Á þeim tíma gæti stjórnaður innflutningur fólks verið leyfður 
fyrir nátengda þjóðernishópa. Hin frjálsa norræna þjóð gæti einnig veitt 
hæli fyrir skyldfólk um allan heim sem hafa verið ofsótt vegna kynþáttar 
þeirra eða stjórnmálaskoðana.



– 10 –

Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Leggja stund á ábyrga innflytjendastefnu sem hættir ekki á að skaða 
norrænu kynþáttasamsetningu okkar.

• Veita hæli til kynþáttalegs skyldfólks sem er ofsótt annars staðar í hei-
minum.
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2. Með öllum ráðum vinna að því að taka völdin af 
alþjóðlegum síónistum sem með valdi eða fjármunum 
stjórna stórum hluta heimsins.

Gjörvöllum alþjóðarfjármálainnviðunum er stjórnað af tiltölulega fáum 
einstaklingum. Þetta fólk er engan vegin kosið; völd þeirra ganga í erfðir 
og þau sjá til þess að þessu valdi sé haldið innan sama áhrifasvæðis hvað 
sem það kostar. Maður getur auðveldlega sagt að heiminum okkar sé 
stjórnað af huldum öflum sem að við höfum ekki kosið og hafa ekki okkar 
bestu hagsmuni í huga. Í besta falli líta þeir á okkur sem þræla í þeirra 
alheimsstjórn.

Síðan þessi sjálfskipaða elíta hefur fest stjórn á stórum hluta fjárstrey-
mis heimsins og sköpun inneignar til langs tíma, hafa þeir verið færir um 
að kaupa allt sem gefur þeim raunverulegt vald. Ein hlið á áhugasviðum 
þessara vægðalausu afla er sá að þau hafa, í mjög langan tíma, sölsað 
undir sig stjórn yfir umfangsmiklum hernaðar- og fjölmiðlaauðlindum. Nor-
ræna mótstöðuhreyfingin óskar eftir því að gera þessi örfáu sníkjudýr sem 
að lifa/nærast á mannkyninu gjörsamlega valdalaus. Þessi völd ber svo 
að færa til þingsins og leiðtoga viðkomandi landa.

Alþjóðlega síónistaelítan
Núverandi markmið alþjóðlegu síónistaelítunnar er ekki aðeins að efla 
Ísraelsríki, heldur einnig stuðla að langtíma óstöðuleika í öllum þjóðum 
sem að gætu ógnað þeirra valdauppbyggingu. Þetta inniheldur, ekki síst 
þjóðernislega samleitin lönd vestræna heimsins. Þar að leiðandi, vinna 
allir alþjóðasíónistar fyrir, ekki bara fjölmenningu eða stórinnflutningi á 
fólki, heldur einnig að öðrum félagslega sundrandi hugmyndafræðum 
eins og frjálshyggju og staðal-eyðandi kúltúr-marxisma.

Kynþáttahyggja gyðinga var mótuð fyrir nokkur þúsund árum í þeirra 
eigin trúarhandritum og lífsstíl. Frá fimm bókum Móses til gyðinga stjórn-
málamanna nútímans, rabbínar og hugmyndafræðingar sem og til dæmis 
Ariel Sharon, Ovadia Yosef og Barbara Spectre, gyðingum hefur verið 
lýst sem Guðs útvöldum, handhafar sérstaks réttar til að drottna yfir heimi-
num. Jafnvel þeir sem ekki eru gyðingar telja sig innan alþjóðlegu síónis-
taelítunnar, hvattir af trúarbrögðum þeirra eða sjálfselsku. Það skal bent á 
það að ekki eru allir gyðingar síónistar og til eru gyðingar sem að standa 
gegn valdakappsemi síónista.
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Langtímasýn
Að ná völdum frá núverandi elítu er ekki eitthvað sem gert er á einni nóttu. 
Mikilvægt skref í þessu ferli er að breiða út sannleikanum og upplýsa fólk 
um það sem er í gangi. Þetta er verkefni sem að Norræna mótstöðuhrey-
fingin hefur þegar hafið og mun með öllum tiltækum ráðum magna upp 
þegar við erum við völd.

Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Miðla upplýsingum innan norrænu þjóðarinnar þannig að allir íbúar-
nir hafi skýran skilning á hvernig síónistar vinna við það að skapa 
óstöðugleika og grafa undan og sundra samfélögum.

• Miðla upplýsingum um allan heim og afhjúpa ólöglega starfsemi síó-
nista í því skyni að fá fleiri þjóðir og ríkisstjórnir til að taka afstöðu.

• Stofnsetja aðra kosti til allra andstæðra innviða, fyrirtækja, mennin-
garstofnana o.s.fr.

• Banna skaðleg og leynileg samfélög sem taka þátt í aðgerðum til að 
grafa undan samfélaginu.

       
Að fara gegn alheimsstjórn þeirra
Í sögu nútímans hefur stríð verið háð gegn öllum þjóðum sem reynt hafa 
að standa gegn ráðandi alheimsstjórn. Þetta er, í versta falli, eitthvað sem 
að norræna þjóðin mun þurfa að reikna með. Þar af leiðandi munu okkar 
verk meðal annars fela í sér myndun bandalaga okkar við aðrar þjóðir 
og ríkisstjórnir sem eru viljugar til að brjótast úr hinni nútíma alþjóðarþræl-
kun. Margar aðrar þjóðir og ríkisstjórnir hafa tekið eftir og eru meðvitaðar 
um þetta óréttlæti og við erum sannfærðir um að við höfum bandamenn 
sem ekki hafa enn komið fram.

Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Mynda bandalag við þjóðir/ríkisstjórnir og aðra flokka sem að kunna 
að vera fús til að hjálpa við að velta alheimsstjórninni úr sessi.

• Tryggja að árásir gegn hinni nýju norrænu þjóð muni leiða til skjótrar 
og afdrifaríkra afleiðinga fyrir óvininn.  
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3. Skapa sjálfbært norrænt samfélag með sameiginlegum 
her, sameiginlegum gjaldmiðli og miðstýrðum banka, ein-
nig sameiginlegum landslögum. Þáttöku í Evrópusamban-
dinu og öðrum óvinveittum samtökum verður þegar í stað 
hætt.

Norræna svæðið samanstendur fyrst og fremst af Danmörku, Finnlandi, 
Íslandi, Noregi og Svíþjóð. Líkindi okkar í uppruna, menningu, tungumáli, 
innræti og landfræðilegri staðsetningu gera tilvaldar aðstæður fyrir áran-
gursríka sameiningu. Segja má að mismunurinn milli landana sé sambæri-
legur og munurinn milli tveggja nálægra héraða innanlands; þrátt fyrir að 
þjóðlistarhefðir greini héruð frá hvort öðru, verða hvorug fyrir neikvæðum 
áhrifum frá þessum mismuni. Það sama mun gilda um löndin í norrænu 
þjóðinni. Ef við erum ófærir til að sameinast undir sjálf-varðveitandi stjórn, 
munu Norðurlöndin og fólkið hennar hætta að vera til.

Sameinuð norræn þjóð mun tryggja sjálfstæði norræna fólksins og 
greiðir farveg fyrir því að kynþáttur þeirra og menning lifi af. Sameinaður 
norrænn her mun einnig vera fær um að standa stöðugur gegn fjandsam-
legum öflum í okkar heimi.

Sameinaðir erum við sterkir
Í dag eru lönd Svíþjóðar, Finnlands og Danmerkur öll meðlimir Evrópu-
sambandsins. Það þýðir að þessi lönd hafa fært ákvörðunartöku á mikil-
vægum málum frá þingum þeirra til óþekktra framapota og alþjóðarsinna 
í Brussel. Þar sem tilgangur Evrópusamandsins er að sökkva allri Evrópu 
inn í alheimsstjórn síónista, er það okkar skuldbinding að brjóta þetta 
vanhelga bandalag eins fljótt og auðið er.

Svíþjóð eitt og sér er of lítið til að standa sjálfstætt og óháð í veröld 
sem, að minnsta í nálægri framtíð, verða að beinni ógn á frelsi okkar 
fólks. Þess vegna sem það er nauðsynlegt fyrir okkur að sameinast hinu 
norræna fólkinu. Norræna mótstöðuhreyfingin miðar við að framkvæma 
okkar fyrirhöfn í öllum Norðurlöndunum til að koma af stað, nokkurn ve-
ginn samtímis, uppreisn fólksins.

Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Krefjast strax afturköllunar á aðild að Evrópusambandinu og öllum 



– 14 –

sambærilegum and-norrænum bandalögum.
• Sameina Norðurlöndin í eitt ríki, hin norræna þjóð.
• Tryggja það að sameinaða norræna þjóðin muni verða fær um að sjá 

fyrir sér hernaðarlega, efnahagslega og menningarlega.

Staðbundinn munur
Öll Norðurlöndin munu halda þeirra viðkomandi tungumálum. Hinir ein-
stöku eiginleikar og blæbrigði innan norrænna menningarsvæða skal 
varðveitt. Minnihlutahópar eins og Samar og Inúítar fá að halda þeirra 
menningu og uppruna. Svæðisbundin lög mega vera áfram en verða fest 
með sameiginlegri stjórnarskrá fyrir norrænu þjóðina.

Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Semja stjórnarskrá fyrir hina nýju norrænu þjóð.
• Hvetja til að svæðisbundnum málum verði beint til svæðisbundinnar 

lögsögu.
• Leggja áherslu á norræna menningu, sögu og einstaka svæðisbundin 

sérkenni.

Sjálfbær þjóð
Norræna mótstöðuhreyfingin er ekki í grundvallaratriðum á móti innflut-
ningi á vörum. Þvert á móti, sjáum við mikil tækifæri í vöruviðskipti við 
vinaþjóðir. Hins vegar, mun frjálsa norræna þjóðin vera nógu sjálfbær til 
að þurfa aldrei að reiða sig á umheiminn.

Norðurlöndin eru rík af náttúruauðlindum þar á meðal skógum, fr-
jósömum jarðvegi, námum, fiskveiðum, gasi, og olíu. Auðlindirnar sem 
við höfum aðgang að mun verða stjórnað vel. Á meðan við erum rík af 
náttúruauðlindum miðað við íbúa okkar, má byrði okkar á náttúruna al-
drei vera meiri en hún ræður við. norræna þjóðin mun framleiða meiri mat 
en íbúar hennar þurfa. Hvert umfram magn af mat gæti verið notað til við-
skipta við önnur lönd, verið flutt út eða geymt sem varaforði þjóðarinnar. 
Enn fremur mun norræna þjóðin búa yfir alhliða innlendri iðnaðarstöð sem 
er fær um að framleiða það sem að fólk okkar þarfnast. norræna þjóðin 
hefur auðlindirnar og getu til að sjá um sinn eigin stáliðnað, textíliðnað, 
bílaiðnað, rafrænan iðnað og fleira.

Norrænar vörur skulu vera þekktar fyrir framúrskarandi gæði þeirra 
og að vera framleiddar með tilliti til bæði náttúru og vinnuumhverfis. And-
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stætt því er þykir eðlilegt í dag, munu okkar vörur ekki hafa áætlaðan 
lágan líftíma fyrir hámarks efnahags gróða; okkar vörur verða í staðin 
framleiddar til að endast eins lengi og hægt er. Ásamt umfangsmiklum 
varahlutamarkaði, mun þessi hugmyndafræði vera til hagsbóta bæði fyrir 
neytendur og umhverfið. Upplýstir neytendur munu velja norrænt, vitandi 
það að varan er framleidd með siðferðislegum og umhverfisvænum hæt-
ti. Að setja upp mikilvægan og nauðsynlegan iðnað í norrænu þjóðinni 
hefur þá þann möguleika að fjarlægja burt atvinnuleysi fyrir fullt og allt.

Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Uppfylla og skara fram úr því markmiði að algerri sjálfbærni
• Viðhalda líflegum sveitum með framleiðslu á kjöti, grænmeti og korni.
• Innleiða toll gjald á allar innfluttar vörur sem að öðru leyti geta verið 

framleiddar innan norrænu þjóðarinnar.
• Skapa þróaðan og nútímalegan iðnaðargrunn sem að nær til allra 

þarfa fólks okkar.

Þjóðnýta fjárhagsinnviðina
Núverandi bankakerfi (brotaforðakerfi) heimilar einkareknum bönkum að 
stofna til lána; með öðrum orðum, að skapa peninga úr engu. Meirihluti 
peninga í umferð í fjármálakerfinu okkar eru búnir til með þessum hætti. 
Peningar í dag eru einungis tölur á tölvuskjá þar sem aðeins 3% af þeim 
eru til sem áþreifanlegur gjaldmiðill. Það eru engin raunveruleg verðmæti 
sem samsvara peningamagninu í umferð. Ríkisstjórninn, og fólkið sem 
mikilvægara er, hafa í raun enga stjórn yfir þessu kerfi. Öll þessi uppbyg-
ging veitir bankaelítunni flókna leið til að ræna lönd og einstaklinga af 
þeirra auðlindum. Ríkjandi fjárhagsskipan verður að vera í grundvallara-
triðum breytt.

Norræna þjóðin mun hafa sinn eiginn ríkisrekna seðlabanka sem að 
mun hafa einkarétt á að framleiða peninga sem ætlað er að fari í umferð. 
Peningurinn í umferð mun vera til jafns við samanlagða framleiðslugetu 
og vinnuframlag norrænu þjóðarinnar. Breyturnar sem að eru innifaldar í 
þessum útreikningum munu vera algerlega gagnsæjar fyrir fólk. Viðskipta-
samningum verður tafarlaust komið á við aðrar frjálsar þjóðir sem að hafa 
yfirgefið fjárhagskerfi síónista. norræna þjóðin mun ekki, sem er stundað í 
Svíþjóð nú á dögum, fá lánaða peninga til að borga fyrir velferð sína. Að 
lifa lífi skammsýns munaðar sem að mun skilja eftir skulduga þjóð fyrir börn 
okkar og barnabörn, er ekki í anda gildis okkar þjóðernisfélagshyggju.
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Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Yfirgefa núverandi fjárhagsskipan.
• Stofna ríkisrekinn seðlabanka sem hefur einkarétt á framleiðslu penin-

ga.

Niðurfelling vaxta
Þrældómur vegna vaxta er í grunninn óheilbrigður vegna þess að það felur 
í sér að taka frá þeim fátæku og gefa þeim ríku. Í framkvæmd verðlaunar 
þetta kerfi þá sem eiga stórar fjárhæðir með vaxtahagnaði á meðan það 
refsar þeim sem eiga litlar fjárhæðir með vaxtagjöldum. Enn verri er nú á 
tímum sú framkvæmd að leggja vaxtagreiðslur á venjulega borgara sem 
eru fastir við að borga háar vaxtaafborganir sem er verulegur hluti af 
mánaðarútgjöldum þeirra. Vextir eru aðferð sem notuð er af skaðlegum 
fjárhagsöflum til að stela frá fólkinu.

Í stað vaxta mun Norræna mótstöðuhreyfingin taka upp ákveðið vörslu-
gjald. Þeir sem að ákveða að halda umtalsverðu fjármagni frá umferð 
munu greiða gjald til ríkisstjórnarinnar. Þetta er gert til að örva viðskipti 
og framleiðslu sem að í staðinn örva heilbrigt og líflegt hagkerfi. Atriðin 
um það hvernig þetta verður gert skulu vera þróuð með notkun á raunví-
sindarannsóknum og munu vera sniðin að núverandi aðstæðum.

Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Afnema vexti.
• Innleiða vörslugjald fyrir þá sem að kjósa að halda verulegu magni af 

fjármagni frá dreifingu.
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4. Skapa öflugt ríki með mikilli þátttöku og áhrifum frá 
fólkinu. Áhrifastöður skulu skipaðar eftir hæfni og mark-
mið samfélagsins mun vera að vinna að velferð fólksins 
og áframhaldandi viðhaldi þess. Algjört málfrelsi mun 
vera í ríkinu.

Almennar væntingar ríkisstjórna í dag og þeirra verkefni snúast oft um að 
halda uppi lögum og reglu, innheimta skatta og, að einhverju leyti, hafa 
umsjón með því að samfélagið sé sanngjarnt og réttlátt. Í ljósi þjóðernis-
félagshyggjusjónarmiðs okkar, teljum við þessi ríkisstjórnarverkefni vera 
aukaatriði miðað við hið mun mikilvægara verkefni sem er að tryggja 
lifun og áframhaldandi þróun norræns fólks. Þetta skal vera algert og aðal 
markmið ríkisstjórnarinnar; þar sem ef kynþætti okkar er útrýmt skiptir lög 
og regla, sanngirni og nokkuð annað ekki lengur máli.

Algengur misskilningur, sem skapaður hefur verið með umfangsmiklum 
áróðri í marga áratugi, er sá að talsmenn heimssýnar þjóðernisfélagshyg-
gjunnar styðji einræði og séu andsnúnir lýðræði. Við erum tvímælalaust 
andstæðingar flests af því sem tengt hefur verið við lýðræði síðustu ára-
tugina, til dæmis stórinnflutnings fólks, femínisma og and-þjóðernishyg-
gju. Samt sem áður, í framtíðar samfélagi okkar, stjórnað af fólkinu, er 
rétturinn til borgaralegrar þátttöku, félagsfrelsis og málfrelsis allt saman 
grundvallarréttur sem tryggður er hverjum ríkisborgara.

Á Norðurlöndunum í dag, eru hinir aðskildu stjórnmálaflokkar einungis 
mismunandi hliðar á sama skildingi. Þegar það kemur að virkilega mikil-
vægum málefnum þá stuðla allir flokkar einungis að stefnu sem er fjand-
samleg norrænu fólki, stefnu sem komið hefur verið á fót af fjölmiðlum og 
bankakerfinu. Þetta er augljóslega skaðlegt því fólkið hefur, undir fölskum 
forsendum og pólitískum grímuleikjum, verið vélað til þess að trúa því að 
þeirra atkvæði fyrir nokkurn af þeim stofnsettu flokkum gætu haft einhver 
áhrif.

Í smærri málum, þar sem flokkarnir hafa raunverulega mismunandi 
skoðanir, veitir þingræðissniðið enga ánægju fyrir fólkið heldur þar sem 
stjórnmálaflokkarnir eru einungis málpípur einstakra hagsmunahópa 
í samfélaginu. Stjórnmálastefnan leiðir oft til tilgangslauss þvaðurs í 
staðinn fyrir að ná árangri í raunverulegri, jákvæðri breytingu fyrir fólkið. 
Framtíðarríkisstjórn Norrænu mótstöðuhreyfingarinnar er valdboðsríki, en 
ekki alræðisríki, og mun á áhrifaríkan hátt vinna með yfirumsjón víðtæks 
sjónarmiðs fyrir framför norræns fólks.
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Ríkisstjórninn er fólkið - fólkið, ríkisstjórninn
Ríkisstjórn verður að aðlaga sig og vera mynduð af kynþáttar- og men-
ningareinkennum þjóðarinnar. Vel verkandi ríkisstjórnarskipulag norrænu 
þjóðarinnar gæti ekki, t.d. hentað öðrum heimshlutum eins vel eins og t.d. 
Kína, Sómalíu eða Brasilíu. Árangur ríkisstjórnar ætti ekki að vera mæl-
dur fyrst og fremst með heildar landsframleiðslu, heldur hversu vel henni 
tekst að aðlagast og stilla sig af í því skyni að styðja velferð þjóðarinnar 
og að sitt eigið fólk lifi af. Ríkisstjórn okkar er nú í því ferli við að útrýma 
þjóðerni síns eigin fólks, sem er eins langt frá árangursríkri ríkisstjórn og 
getur orðið. Með berum orðum, ríkisstjórnin sem að við lifum undir í dag 
er glæpsamleg og algerlega vitskert í sínu rétta eðli.
 Ríkisstjórnin ætti ekki að vera endir, heldur leið. Hún veitir hagstæð 
skilyrði til sköpunar og varðveislu menningar, en skapar hana ekki sjálf. 
Tilvist æðra mannkyns verður ekki til við árangur ríkisstjórnarinnar hel-
dur með tilveru fólksins sem viðhalda stjórnvöldunum og gildum þess. 
Ríkisstjórn Norrænu mótstöðuhreyfingarinnar er ekki trygg sinni stétt, hún 
er trygg kynþætti. Hún stefnir ekki að því að bæta skilyrði þeirra ríku á 
kostnað þeirra fátæku, að hygla æskuna á kostnað aldraðra, að aðstoða 
menn á kostnað kvenna - eða öfugt -; hún stefnir að því sem fólkinu er fyrir 
bestu í heildina.

Ríkisborgararréttur
Aðeins ríkisborgarar hafa rétt til að kjósa í kosningum og taka þátt í stjór-
narháttum norrænu þjóðarinnar. Ríkisstofnanir og starfsemi munu ráða 
nánast eingöngu fólk sem að hefur ríkisborgararétt.

Einstaklingur munu verða ríkisborgari ef að báðir foreldrar eru nor-
rænir ríkisborgarar eða ef eitt foreldrið er norrænn ríkisborgari og hitt er 
af náskyldum kynþætti. Fólk af náskyldum kynþætti sem, í framtíðinni, er 
leyft að setjast að í norrænu þjóðinni mun verða veittur ríkisborgararéttur 
ef þau sverja hollustu við norrænu þjóðina.

Nokkrir einstaklingar af erlendum kynþáttum sem hafa skarað framúr 
í baráttunni til frelsis fyrir norrænu þjóðina gætu verið tilnefndir sem 
heiðursborgarar. Heiðursborgarar hafa sömu réttindi og venjulegur ríkisb-
orgarar. Heiðursborgarar hafa rétt til að setjast að endanlega í norrænu 
þjóðina með náinni fjölskyldu þeirra.

Fólk sem hefur staðfasta hollustu með erlendri þjóð og/eða hagsmu-
num þeirra sem andsnúnir eru norrænu þjóðinni, gæti verið svipt norræna 
ríkisborgararétti sínum.
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„Lýðræði” dagsins í dag
Viðhorf okkar gagnvart nútímahugtakinu „lýðræði” er háð vandkvæðum 
vegna þess að heimurinn er tengdur við núverandi úrkynjuðu, síónis-
ta-stýrðu kerfi vestræns heims og allt sem það kerfi hefur komið til með að 
standa nú fyrir. Þetta „lýðræði” er orðið að tákni sem að stendur fyrir allt 
það sem við viljum berjast gegn.

Hugtakið lýðræði og skilgreiningin á því hefur sögulega verið í stöðu-
gri breytingu. Í dag merkir hugtakið eitthvað sem að það gerði vissulega 
ekki fyrir 100 árum eða jafnvel fyrir 50 árum. Það ber einnig mismunandi 
merkingu í mismunandi löndum. Mjög fáir sem að lifðu fyrir um 100 árum 
síðan myndu styðja lýðræði ef að þeim væri til dæmis ljóst að það hefði 
í för með sér stórinnflutning útlendinga af öðrum kynþáttum og að okkar 
eigin fólki sé skipt út í okkar eigin löndum, eða að það myndi fela í sér rétt 
fyrir þá sem eru kynferðislega úrkynjaðir að halda hátíð sem líkist kynsval-
li á götum okkar og myndi ýta undir siðferðislegt niðurbrot.

Í  nútímanum, hefur hugtakinu lýðræði verið rænt af ráðandi völdum 
til notkunar í áróðri sem stuðlar að öllu og hverju sem það vill ná fram. 
Til dæmis er það talinn vera „lýðræðislegur réttur” fyrir samkynhneigða 
að giftast og ætleiða börn. Að andmæla þessu samkynhneigða fyrirbæ-
ri dagsins í dag jafnast á við að vera „and-lýðræðislegur”. Í heildina, 
áróður dagsins í dag hefur tilhneigingu til að mála allt það sem dregur í 
efa eða mótmælir  opinberi frásögn, sem and- eða ólýðræðislegt.

Það að vera stuðningsmaður svo kallaðs „lýðræðis” í heiminum í dag 
er í meginatriðum að sverja hollustu, hvort sem er meðvitað eða ómeðvi-
tað, til hinnar sjálfboðuðu síónistaelítu sem að stýrir hinum vestræna heimi 
og þjóðarmorðsstefnunum sem að hún stuðlar að og hrindir í framkvæmd. 
Ef að þetta er hin sanna skilgreining á lýðræðishugtakinu, þá erum við 
svarnir óvinir þess. En það þýðir ekki að við séum andsnúnir frelsi og 
stjórn fólksins, eða fyrir ríkisborgara að hafa lögleg réttindi, og réttindi til 
borgaralegar þátttöku. Hugmyndir okkar af sönnu lýðræði liggja verulega 
nær upprunalega hugtakinu, aðallega því lýðræðislega samfélagi sem að 
var stundað í Aþenu í fornöld, frekar en því sem spilltu stofnanirnar telja 
að sé lýðræði í dag.
       
Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Leitast við að endurlífga og endurheimta hugtakið lýðræði í hinni 
upprunalegu og réttu merkingu.
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Valdaarfur og konungsstjórn
Norræna mótstöðuhreyfingin vill veita öllum ríkisborgurum sem fæðast 

í framtíðinni í norrænu þjóðinni jöfn tækifæri og skyldur. Að leyfa valdi 
til að vera arfgengt hefur í gegnum söguna verið notað af ríkum og áhri-
faríkum fjölskyldum til að halda völdum. Bæði aðallinn og konungsfjöl-
skyldan, sem og eigendur stórfyrirtækja, hafa oft á tímum sýnt tregðu til 
að afsala völdum sínum til einhvers utan fjölskyldu sinnar, jafnvel þegar 
það hefði verið til hagsbóta fyrir fólk þjóðarinnar, vinnumanna eða sjálfs 
fyrirtækisins.

Þetta fyrirbæri er frumstætt, sjálfhverft og óáreiðanlegt vegna þess að, 
eins og sagan kennir okkur, að synir konunga og samsteypuleiðtoga deila 
ekki alltaf leiðtoga hæfni og siðferðislegum gildum feðra sinna. Þar af 
leiðandi, er það að leyfa valdi að erfast í grunnin rangt. Í framkvæmd, 
þýðir það að leyfa arf innan þjóðarinnar það að gera tilkall til hluta af 
auðlindum hennar sem eign einhvers fyrir samfelldnissakir í staðin fyrir 
umbunandi samkeppni og hags þjóðarinnar. Þessar fjölskyldur sem fæðst 
hafa í líf forréttinda hafa sýnt tregðu til að leyfa gríðarlegu magni sínu af 
eignum að verða til hagsbóta fyrir restina af þjóðinni, það er eitthvað sem 
við munum ekki samþykkja. Þetta ákveðna hugarfar eða hugsunar innan 
ætta, þar sem að sumar fjölskyldur álíta sína eigin ætt vera yfir aðrar 
hafna, stangast á við hugmyndina um samfélag þjóðarinnar og auðkenni 
sem að þjóðernisfélagshyggnir menn miða að.

Viðhorf okkar á valda-arfi skal ekki vera ruglað saman við erfðarétt 
eigna. Vitaskuld skal ríkisstjórnin ekki svipta fólki þeim rétti að erfa bón-
dabæ foreldra sinna, smærri fyrirtæki og venjuleg búsáhöld. Takmarkanir 
okkar á erðarétti eiga aðeins við varðandi þá er erfa völd og gífurlegt 
magn auðlinda á kostnað þjóðarinnar.

Í staðin leitumst við til að fínstilla leit okkar af hæfum leiðtoga. Við 
munum leitast eftir hæfileikum frá öllum stigum þjóðfélagsins og frá öllum 
bakgrunnum. Við munum gefa öllum borgurum það tækifæri til að rísa 
í allar stöður sjá til þess að hæfileikar þeirra séu nýttir öllum til góðs. 
Við munum einnig sjá til þess að íbúar norrænu þjóðarinnar séu tryggir 
ríkisstjórninni og uppruna sínum  og því að hver og einn skilji það að 
þessi hollusta sé grundvöllur þess að búa til framsækið og nútímalegt ríki.
       
Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Láta af valdi konungsdæmisins og efnahagslegum og efnislegum ávin-
ningi þess.
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• Tryggja að ríkisstarfsmenn séu alltaf valdir með hæfni í huga en ekki út 
af stöðu, fjölskyldu eða persónulegum tengslum (pólitískir aðalsmenn).

• Stuðla að menningu þar sem leiðtogar einkarekinna fyrirtækja for-
gangsraða hæfni og fólkinu í heild til góðs þegar setja á einstaklinga 
í valdastöðu.

Framtíðar stjórnskipulag
Við ætlum að byggja upp öfluga þjóð með sterka og hæfa forystu, þar 
sem leiðtogaforystan er pöruð saman við ábyrgð og skuldbindingu til að 
tryggja velferð og varðveislu fólksins. Þeir sem að eru í leiðtogastöðum 
munu einnig tryggja það að fólkið hafi ósvikinn rétt til borgaralegrar 
þátttöku og tryggja samfélag þar sem beint lýðræði er greinilegt.

Norræna mótstöðuhreyfingin, eftir ris til valda, mun setja upp al-nor-
ræna öldungadeild. Öldungadeildarþingmennirnir munu samanstanda af 
hæfum einstaklingum, handvöldum beint frá öllum stöðum samfélagsins 
þar á meðal borgaralegri stjórnsýslu, einkafyrirtækjum og fyrirtækjum, 
vísindastofnunum og frá norræna hernum. Öldungadeildarþingmennir-
nir verða kosnir af þeim einstaklingum sem hafa stöðugt skarað fram úr 
með gjörðum til gagns fyrir samfélagið og fólkinu til góðs. Öldungadeil-
darþingmennirnir verða ekki valdir af stjórnmálamönnum er sækja frama, 
sem að brýtur í bága við hollustu þeirra gagnvart eigin flokki, eins og við 
sjáum í dag.

Öldungadeildin mun þá vera falið að velja leiðtoga fyrir þjóðina í lo-
kuðum kosningum. Öldungadeildarþingmennirnir munu leita að persónu 
sem að hefur skarað fram úr í lífinu, sigrast á prófraunum, sýnt mikla 
staðfestu og sýnt sterka dómgreind við erfiðar aðstæður. Sá einstaklingur 
skal vera framúrskarandi persóna og sem talinn er óspillanlegur. Um leið 
og leiðtoginn er valinn munu þingmennirnir fá það verkefni að vinna sem 
ráðherrar og ráðgjafar fyrir þann kosna leiðtoga. Öldungardeildin mun 
einnig hafa það vald að ákæra leiðtogann eða einstaka öldungadeil-
darþingmann ef að aðstæður krefjast þess. Þegar öldungadeildarþing-
maður, vegna einhverra ástæðna, yfirgefur stöðu sína munu þeir öldun-
gadeildarþingmenn sem eftir verða velja hentugan staðgengil með sömu 
leiðbeiningum og notaðar voru fyrir þá er þeir sjálfir voru valdir.

Leiðtoganum, með hjálp öldungadeildarinnar, verður falin ákvarðana-
taka í öllum helstu málum sem að hafa áhrif á fólkið, landið og framtíð 
þjóðarinnar. Leiðtoganum er ætlað að framkvæma skjótar ákvarðanir og 
með skilvirkum hætti án óþarfa skrifræðis og með árangri sem að miðast 
við það sem fólkinu er fyrir bestu. Þessi einstaklingsákvarðanataka þýðir 
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mikla ábyrgð fyrir leiðtogann og munu þeir bera ábyrgð og samþykkja 
allar afleiðingar sem fylgja þessum ákvörðunum, hvort sem þær eru slæ-
mar eða góðar. Þetta stig skuldbindinga mun neyða leiðtoga til að taka 
sanna ábyrgð á sínum gjörðum, sem er algjörlega frábrugðið því sem að 
við höfum kynnst af þjóðhöfðingjum dagsins í dag.

Í hinni frjálsu og sameinuðu norrænu þjóð munum við koma á fót al-nor-
rænu þingi. Meðlimir þingsins, sem rísa frá heild norrænu þjóðarinnar, 
munu vera kosnir af fólkinu með stöðugum og staðbundnum kosningum. 
Fjölflokkakerfi verður óþarft. Þingið mun vera löggjafarþing, vinnandi 
fram pólitísk málefni og vera, sem slíkt, rödd fólksins í öldungadeildinni. 
Auk þess verður þinginu falið vald til að samþykkja val öldungadeilda-
rinnar á leiðtoga norrænu þjóðarinnar.

Kerfi sem svipað er beina lýðræðinu í Sviss mun vera sett á fót sem 
mun ábyrgjast að fólkið muni viðhalda pólitískum völdum með kosnin-
gum varðandi ákvarðanatöku. Þetta hjálpar fólkinu að virka sem mótvæ-
gi á vald öldungadeildarinnar og leiðtogans. Skulu ríkisborgarar safna 
nægum undirskriftum er varða bæði minniháttar og meiriháttar mál munu 
þeir ná fram kosningum um málið. Þar á meðal kosningum varðandi van-
traust á sitjandi norrænan leiðtoga.

Því getur hver dregið þá ályktun að það sem við í dag köllum grund-
vallar lýðræðisleg réttindi á enn við þótt að fjölflokkakerfið verði afnumið. 
Sem annan valkost frá fjölflokkakerfinu í dag, munu einstakir þingmenn, 
stofnanir og félagslegar hreyfingar bera þá ábyrgð að færa sjálfstætt 
fram pólitísk málefni.

Á tilteknum svæðum munu sömu forystu og ábyrgðar grunnreglur eiga 
við. Leiðtogi sveitarfélags eða borgarstjóri mun vera kosinn af fólkinu 
í því sveitarfélagi. Kjörinn leiðtogi sveitarfélagsins mun svo hafa þann 
valkost að geta tekið sjálfstæðar ákvarðanir varðandi mál í neyðartilvi-
kum er varðar fólk úr hans eigin sveitarfélagi. Samt sem áður mun mei-
rihluti ákvarðanatökunnar hljóta verulegrar aðstoðar kosninga þar sem 
íbúar geta tekið þátt í mikilvægum málefnum fyrir framtíð sveitarfélagsins.
       
Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Skipa al-norræna öldungadeild með hæfum einstaklingum sem stöðugt 
hafa aðgreint sig í sínu lífi í gjörðum sem eru fólkinu til góðs.

• Heimila öldungadeildinni að tilnefna leiðtoga fyrir norrænu þjóðina 
sem, með ráðleggingum frá öldungadeildinni, geta með áhrifaríkum 
hætti og án skriffinnskuþrass, tekið mikilvægar ákvarðanir er varða 
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málefni norræna fólksins.  
• Stofna kjörið al-norrænt þing með löggjafarvaldi og hæfni til starfa 

sem rödd fólksins fyrir  öldungadeildina og leiðtogann.
• Minnka fébætur stjórnmálamanna að skynsamara marki. Hvatning til 

þingmennsku eða öldungaráðsstarfs ætti að byggjast á sýn hugsjóna-
manns og kærleika til eigins fólks.

• Innleiða lýðræðislegt kerfi svipað beinu lýðræðinu eins og er í Sviss, 
með kosningum er varða ákvarðanatöku sem drifnar eru áfram af 
ríkisborgurunum.

• Sem frábrugðin kostur frá fjölflokkakerfinu í dag, verður einstaklingum 
á þingi, stofnunum og hreyfingum leyft að bera ábyrgð á að miðla 
sjálftætt fram pólitískum málefnum.

• Svipuðu kerfi skal hrint í framkvæmd á sveitarstjórnarstiginu, með 
kjörinn borgar eða bæjarstjóra og sveitarstjórnarkosningum.

       
Málfrelsi og borgarafrelsi
Ekkert ríki á jörðinni hefur algerlega ótakmarkað málfrelsi. Til dæmis má 
líta á lög sem banna hótanir gegn einstaklingum eða hópum sem takmör-
kun málfrelsis. Í „lýðræði” dagsins í dag hafa verið samin sérstök lög til 
verndar forréttindahópum (minnihlutahópum) og til að kúga okkar eigið 
fólk. Núverandi dæmi um þetta eru ákvæði um hvatningu til kynþáttaha-
turs (hatursorðræða) sem gerir það ómögulegt, eða að því minnsta veru-
lega takmarkað, fyrir einstaklinga til að efast um þá sem að eru við völd 
og fyrirætlanir þeirra.

Okkar nýja norræna þjóð mun búa yfir meira málfrelsi en það sem 
við upplifum í dag, en samt með framangreindum takmörkunum gegn 
því að t.d. að hafa í hótunum gegn einstaklingum eða hópi.   Hatur-
sorðræðulögum mun vera skipt út fyrir lögum gegn and-norrænum og 
niðurrifsáróðri og starfsemi. Þessar takmarkanir munu aðallega, samt sem 
áður, eiga við valdastofnanir eins og fjölmiðla og önnur skoðanamyn-
dandi samtök en ekki við einstaklinga. Félagafrelsi, frelsi til samkomu og 
rétturinn til að mótmæla og trúfrelsi munu vera áfram.
       
Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Afnema núverandi lög um hvatningu til kynþáttahaturs (hatursáróður).
• Innleiða lög gegn and-norrænum og niðurrifsáróðri og starfsemi.
• Varðveita félagafrelsi, frelsi fyrir samkomur, réttinn til að mótmæla og 

trúfrelsi í norrænu þjóðinni.
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5. Norrænir fjölmiðlar skulu vera í eigu ríkisborgara hinn-
ar nýju norrænu þjóðar. Innlendir sem og erlendir fjöl-
miðlar sem vinna gegn norrænu fólki verða bannaðir. Te-
kið verði á of miklu eignarhaldi ákveðinna einstaklinga á 
fjölmiðlum.
       
Í hinu frjálslynda „lýðræði“ sem að við búum við í dag, er það álitið svo-
kallað frelsi að fámenn og falin elíta með markaðs- og and-sænska hags-
muni, megi beinlínis eiga sænska fjölmiðla. Þetta „frelsi“ hefur fært þeim 
leiðir til að stýra hugsunum og skoðunum fólksins að hvaða leiðum sem 
að þeim þóknast. Nú á tímum hefur þessi elíta bókstaflega einokun á skri-
fuðu orði. Það er staðreynd að meirihluta „sænskra” fjölmiðla er stjórnað 
af síónistum með viðurkennt pólitískt og félagslegt tilefni og sem draga 
sitt vald frá valdamiklum fjölskylduböndum eins og Bonnier eða í geg-
num banka frá Bandaríkjunum. Á sama hátt, er það einnig staðreynd að 
þessir fjölmiðlastórlaxar nota gríðarlegt magn áróðurs til að innræta Svía 
með fjölmenningar- og annars konar niðurrifs og and-sænskum hugsunar-
mynstrum sem að allt er til ávinnings fyrir hag þeirra síónista. Valdi þeirra 
verður að vera afsalað að eilífu ef fólk okkar á að lifa af.
       
Lög gegn and-norrænum áróðri
Fjölmiðlar í Svíþjóð breiða út boðskap fyrir stór innflutningi innflytjen-
da og aðlögun. Þeir ljúga og halda eftir upplýsingum um afleiðingar af 
,,fjölmenningarhyggju”, og þeir afhjúpa opinberlega og gera þá Svía að 
blórabögglum sem að mótmæla eða gera tilraun til að skipuleggja sig 
gegn þjóðarmorðinu, sem glæpamenn. Ástandið er svipað á restinni af 
öllum Norðurlöndunum. Í tilraun til að rugla og grafa undan meðlimum 
samfélagsins, útbreiða fjölmiðlarnir menningar-marxisma með hugmyn-
dafræði sem leysir upp samfélagslegar hefðir og viðmið, sem og með 
öðrum niðurrifshugmyndafræðum. Í stuttu máli eru fjölmiðlar að vinna með 
fjandsamlegum hætti gegn fólkinu, sem leiðir til hörmulegra afleiðinga 
þjóðernislega, menningarlega og kynþáttalega. And-norrænn áróður 
mun undir stjórn þjóðernisfélagshyggju vera gerður ólöglegur.
       
Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Búa til lög gegn and-norrænum áróðri. Gera það mögulegt fyrir stjórn-
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völd að leggja bann á fjölmiðla í nýju norrænu þjóðinni sem að vinna 
eða hafa unnið gegn norræna fólkinu.

• Tryggja að aðeins norrænum ríkisborgurum sé leyft að eiga fjölmiðla 
í norræna ríkinu.

• Tryggja að hvaða fjölmiðlafyrirtæki og stofnanir sem ekki eru norræn 
og sem að dreifa and-norrænum áróðri innan norræna ríkisins geti 
verið flokkaðir sem erlendir útsendarar og bannaðir.

• Hreinsa upp fjölmiðladeildina. Þátttakendur blaðamanna sem hafa 
tekið þátt í hinum and-norræna áróðri munu vera vikið úr störfum og 
teknir til gagngerrar endurskoðunar áður en þeir fá samþykki stjórn-
valda til að snúa aftur að fréttamennsku.

• Höfða mál gegn þeim er hafa verið sérstaklega virkir við and-nor-
rænan áróður. Samfélaginu mun farnast betur ef að þessir einstaklin-
gar verða einangraðir frá fólkinu.

       
Gagnsæi og samvinna við ákvarðanatöku innan fjölmiðlanna
Þótt vald fjölmiðlanna sé umtalsvert meira en vald stjórnmálamanna, 
hafa þeir sem að eru við völd innan fjölmiðla engan veginn verið kos-
nir af fólkinu – né hafa fjölmiðlarnir eitthvert gagnsæi þegar kemur að 
ákvarðanatöku hjá þeim. Að mestu leiti, enginn innan fjölmiðlasviðsins 
hefur siðferðilega ábyrgð né eru þeir dregnir til ábyrgðar fyrir þeirra 
gjörðir þegar þeir eyðileggja líf fólks aðeins fyrir þær sakir að birta fy-
rirsagnir. Að auki hafa þeir ríku þá getu að kaupa fjölmiðla og geta þar 
af leiðandi aflað sér valds og stjórn yfir hugum fólks. Aðeins þeir sem 
að ljúga að sjálfum sér, eða öðrum, geta kallað þetta „lýðræði“. Norræ-
na mótstöðuhreyfingin mun tryggja að fólkinu verði veitt bæði gegnsæi 
varðandi fjölmiðla og tækifæri fyrir þeirra eigin fjölmiðil.

Við lítum ekki aðeins á fjölmiðla sem grandskoðara þeirra sem eru við 
völd, heldur að þeir séu sjálfir í þeirri aðstöðu að búa yfir umtalsverðu 
valdi. Þar með ætti gagnsæisstefna, eins og beitt er á ríkisstjórnina, einnig 
að eiga við fjölmiðlana. Þetta er sérstaklega nauðsynlegt þegar miðað 
er við innri virkni fjölmiðlana, með öðrum orðum hvernig ákvarðanir eru 
teknar, hver fjármagnar þær o.s.frv. Samt sem áður, mun gagnsæisstefnan 
ekki eiga við trúnaðar heimildir, uppljóstrarar verða að hafa þann rétt að 
njóta leyndar.

Það er nauðsynlegt að fjölmiðlar séu færir um að grandskoða þá sem 
eru við völd til þess að berjast gegn spillingu. Fjölmiðlar hafa engan rétt 
til þess að vera fjandsamlegir gagnvart fólki eða ríkisstjórninni, en ef til 
dæmis, sannað hefur verið án efa að öldungadeildarþingmaður sé spill-
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tur, hafa fjölmiðlar þann rétt að opinbera það fyrir fólkinu. Gjörðir sem 
þessar verða ekki litnar á sem and-norrænar. Þvert á móti, litið verður á 
þær sem al-norrænar þar sem afhjúpun slíkra mála mun hjálpa að vinna 
gegn og koma í veg fyrir spillingu og misbeitingu innan ríkisstjórnarinnar.
       
Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Dreifa hluta af upptækum fjölmiðlum til samvinnufyrirtækja og félaga. 
Með opinberum framlögum og styrkjum, stuðla að fjölbreyttum fjöl-
miðlum.

• Tryggja að meirihluti norræns fjölmiðils sé í opinberri eigu, það er 
að segja í eigu fólksins. Fjölmiðlar í opinberri eigu munu vinna fyrir 
fólkið. Atvinnufjölmiðlum er leyft að vinna frjálst svo framalega að 
þeir dreifi ekki fjandsamlegum, eða með nokkrum hætti niðurrifsle-
gum, áróðri gegn fólkinu.

• Fullvissa að gagnsæisstefna eigi einnig við fjölmiðla, með undantek-
ningu á trúnaðarupplýsingum. Hver einstakur ríkisborgari skal vera 
fær um að „endurskoða endurskoðandann”.
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6. Skapa nútímasamfélag í samræmi við lög náttúrunnar. 
Hörð lög skulu vera um dýravernd og byggð á siðferði 
umfram hagnað. Náttúruauðlindir skulu notast skynsam-
lega, með framtíðina að leiðarljósi. Frelsi til að ferðast til 
þeirra landsvæða, sem fólk kýs, skal virt.
       
Það sem algengt er öllum hugmyndafræðum og kerfum í stjórnarháttum 
í dag, er að grundvöllurinn fyrir ákvörðunum er byggður á þeim hug-
myndum sem að neita náttúrunni og sjá oftast mennina sem hafna yfir 
náttúruna. Bæði zfjölmenning“ og takmarkalaus nýting auðvaldsstef-
nunnar á auðlindum náttúrunnar brýtur í bága við skipulag náttúrunn-
ar og verður refsað miskunnarlaust þegar náttúran slær til baka. Gjal-
dið sem framtíðarkynslóðir munu þurfa að gjalda mun koma í formi 
eyðilagðs vistkerfis, offjölgunar og hungursneyðar, rýrnun náttúruauðlin-
da og fleira.

Sem þjóðernisfélagshyggjumenn, gerum við okkur grein fyrir því 
að manneskjur eru hluti af náttúrunni og verða þar af leiðandi að lifa 
samkvæmt lögmálum hennar. Norræna mótstöðuhreyfingin er eini 
pólitíski valkosturinn á Norðurlöndunum sem að með fullu hjarta er 
annt um náttúruna, þar á meðal líffræðilegri fjölbreytni mannkynsins. 
Gildi þjóðernisfélagshyggju sem forgöngumaður náttúrunnar mun að 
lokum breiðast um allan heim og skipta út með róttækum hætti þeim 
sníkjudýrshugsunarhætti sem að mannfólk hefur nú gagnvart náttúrunni. 
Án hugsunarháttar þjóðernisfélagshyggjumanna, þar sem mannfólkið er 
óaðskiljanlegur hluti af náttúrunni með þá ábyrgð að sjá um hana, mun 
mannkynið farast.

Sjálfbær jörð
Á öld frjálslynds lýðræðis, hefur mannkynið breyst í sníkjudýr, kreistandi út 
auðlindir jarðar, jafnandi skóga við jörðu og að öðru leyti meðhöndlandi 
náttúrunna með kæruleysislegum aðskilnaði, til að annaðhvort fóðra sinn 
eigin lífsstíl eða til að gera þá ríku enn ríkari. Norræna mótstöðuhreyfingi 
mun berjast á móti þessu með því að vera í fararbroddi umhverfismála 
sem þjóðernisfélagshyggja hefur ætíð barist fyrir. Með því að lifa eðlilega 
og hugsa til langs tíma, getum við skapað sjálfbæra jörð fyrir margar 
kynslóðir sem að eftir koma.
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Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Vera í fararbroddi á að framfylgja harðari lögum til umhverfismála.
• Fjárfesta í jarðvísindum og gerast leiðtogi í þróun og notkun á en-

durnýtanlegri orku sem er nothæf til að knýja heimili, bíla, iðnað, 
o.s.frv.

• Stuðla að breytingum á efnishyggju og eyðslusömu hugarfari sam-
félags okkar í vistfræðilega heilbrigt hugarfar.

• Vera í samvinnu á alþjóðavettvangi til að ná þessu á víðara sviði.
       
Málefni dýra
Norræna mótstöðuhreyfingin hefur lífræna sýn á heiminn okkar og er 
andvíg núverandi manneskjumiðuðu hugmyndunum um að dýr séu aðeins 
lægri verur sem að aðeins eru til að þjóna mönnum. Við lítum einnig á 
menn sem hluta af dýraríkinu, og sem æðri tegund. Menn hafa einstaka 
ábyrgð á að valda ekki neinu dýri óþarfri þjáningu og að viðhalda jafn-
vægi í náttúrunni.
       
Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Afnema helgislátrun, t.d. eins og kosher og halal.
• Auka refsingu á glæpum gegn dýrum.
• Banna sársaukafullar tilraunir á dýrum.
• Stuðla að heilbrigðri veiði og fiskveiðistefnu þar sem við tökum aðeins 

það sem við þurfum og aðlögum okkur að náttúrulegum lífstíl, en ekki 
öfugt.

• Auka vernd á innlendum tegundum í útrýmingarhættu þar sem stofninn 
fer minnkandi vegna mannlegra áhrifa.

• Viðhalda og styrkja dýraverndunarlög Svíþjóðar. Litið verður á núve-
randi löggilda lífræna staðla sem lægsta viðunandi stig. Strangari 
kröfur verða settar á varðandi húsdýrahald, þar á meðal gæludýr og 
villt dýr í vörslu.

• Tryggja það að börn beri virðingu fyrir og skilji náttúruna að unga 
aldri og að þau munu fá heildrænt viðhorf gagnvart náttúrunni. Börn 
munu þá annast náttúruna en ekki verða afætur hennar.
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Náttúrulegur lífstíll
Stærri borgir ættu aðallega að vera heimavöllur pólitískrar, fjárhagslegrar 
og hernaðarlegar elítu, að viðbættri verslun og iðnaði. Þegar á heildina 
er litið, eru stórar þéttbýlar borgir ekki heilbrigt búsetu umhverfi fyrir fólk 
þar sem þær úrkynja og einangra fólk frá bæði náttúrunni og öðrum, 
og þar af leiðandi veikja samfélagið. Norræna mótstöðuhreyfingin mun 
stuðla að og hvetja íbúa norrænu þjóðarinnar til að búa við slíkan hátt 
að þau hafi aðgang að náttúrunni og tækifæri til að rækta plöntur. Allar 
gerðir af einkareknum búskap veita visst stig af sjálfbærni sem er gagnlegt 
í neyðartilvikum.
       
Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Byggja húsnæðissvæði með víðáttumikið opið rými í útjaðri stórbor-
garsvæðis, og þar af leiðandi skapa betri lífsskilyrði sem og ódýrari 
valkosti til að komast til vinnu fyrir þá sem búa á landsbyggðinni en 
sækja vinnu í borgum.

• Stuðla að líflegri og sjálfbærri sveit. Styðja við smærri fyrirtæki sem 
staðsett eru í dreifbýli og draga úr miðstýringu stórs hluta af alman-
naþjónustu, ásamt menntun, heilbrigðisþjónustu, og menningar- og 
afþreyingaraðstöðu.

• Enda ofnýtingu á norrænum skógum. Í heilbrigðu samfélagi, ættu skó-
garnir og allar aðrar náttúruauðlindir ekki að vera notaðar sem óen-
danleg auðlind með einungis hámörkun hagnaðs að loka markmiði.

• Berjast gegn iðnvæðingu á landbúnaði og búfjárrækt. Strangt bann 
gegn erfðabreyttum matvælum, efnaáburði og setja reglugerðir um 
notkun skordýraeiturs.

• Stuðla að smá-landbúnaði. Því fleira fólk sem að getur séð fyrir sjálfum 
sér með mat, því betra.

       
Við eigum náttúruna saman
Við, fólkið í Norðurlöndunum, ættum að vera stolt af því að hafa rétt á 
almennu aðgengi í öllum Norðurlöndunum með Danmörku sem undantek-
ningu. Þessi réttur er einstakur og meirihluti fólks í öðrum löndum upplifa 
miklu meiri hömlur og takmarkanir varðandi aðgengi að landi. Þessi réttur 
að almennu aðgengi varpar ljósi á mikilvæga félagshyggju meginreglu, 
það að náttúran tilheyrir okkur. Einstaklingar munu að sjálfsögðu hafa rétt 
til að eiga land en þeir skulu aðallega líta á sjálfan sig sem umsjónarmenn 
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náttúrunnar en ekki eigendur.
Við munum endurskoða núverandi náttúruverndarlög og innleiða bre-

ytingar og viðbætur þar sem nauðsyn krefst til að vernda okkar umhverfi 
betur. Núverandi löggjöf verður til dæmis að vera skýr á það hvernig 
náttúran skuli vera varin fyrir viðskiptahagsmunum.
       
Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Varðveita rétt almennings til aðgengis að náttúrunni og innleiða það 
um alla norrænu þjóðina.

• Skilgreina rétt almennings til aðgengis sem bæði rétt og skuldbindin-
gu. Litið verður alvarlegum augum á skemmdir á skógum og gert er 
ráð fyrir að fólk tilkynni ummerki um skemmdir eða misþyrmingu á 
náttúrunni.

• Berjast hart gegn ólöglegri misþyrmingu og ofnýtingu viðskiptahags-
munaaðila á náttúrunni.

• Efla sterkari lög sem byggja á líffræðilegri og jarðfræðilegri fjölbre-
ytni.

• Gera ráðstafanir til að tryggja að sveitarfélög líti á umhverfisáhrif 
þegar viðskiptahagsmunir óska eftir að koma sér fyrir á náttúrulegum 
opnum svæðum. Allar marktækar breytingar á landslaginu munu kref-
jast samþykki og leyfi frá eftirlitsstofnunum náttúruverndarsamtaka.  

       
Líffræðileg fjölbreytni
Með því að viðurkenna það að mannkynið sé hluti af náttúrunni, verðum við 
einnig að gera okkur grein fyrir því að menn geta ekki verið undanþegnir 
lögmálum náttúrunnar vegna hliðsjónar af líffræðilegri fjölbreytni. Enginn 
sannur umhverfissinnaður flokkur getur stutt við „fjölmenningarhyggju“, 
þar sem þessi þjóðarmorðs hugmyndarfræði telst vera í algerri andstöðu 
við líffræðilega fjölbreytni og þróunarferli. Við hvetjum til veraldar frjálsra 
þjóða, þar sem að kynþættir búa aðskildir en í samstarfi við hvorn annan. 
Við hvetjum til heims þar sem hver kynþáttur þróast eftir og í eigin um-
hverfi. Stórinnflutningur fólks, „fjölmenningarstefna” og þvinguð samlögun 
verður að vera afnumin til að glæsileiki og fjölbreytileiki heimsins lifi af.

Norræna mótstöðuhreyfingin lítur innrás framandi tegunda, sem að 
með óeðlilegum hætti hefur komið sér fyrir í norrænni náttúru, mjög alvar-
legum augum vegna þess að það mun ógna innlendum stofnum, vistkerfi 
og líffræðilegri fjölbreytni.
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Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Standa ákveðin gegn og fjarlægja framandi tegundir sem hafa með 
óeðlilegum hætti komið sér fyrir í norrænni náttúru til að draga úr 
skaðlegum áhrifum á okkar innlenda gróðurfar og dýralíf.

• Berjast gegn „fjölmenningu“ og í staðin stuðla að líffræðilegum fjöl-
breytileika, jafnvel fyrir mannfólk.
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7. Skapa samfélag þjóðernisfélagshyggjumanna þar sem 
skipting auðlinda verður gerð með alla ríkisborgara í 
huga - hinna sterku sem og hinna veiku. Hver ríkisbor-
gari skal eiga möguleika á að ná markmiðum sínum að 
fullu. Velferðarkerfið mun skapa borgurum bæði réttindi 
og skyldur. Uppbyggingu samfélagsins verður stjórnað af 
ríkinu. Viðskipalífinu og nýsköpun skal vera veittur inn-
blástur af hálfu ríkisins.
       
Þjóðernisfélagshyggja, sem að Norræna mótstöðuhreyfingin stuðlar að, 
er gríðarlega frábrugðin hinni alþjóðlegu marxísku jafnaðarstefnu sem 
kommúnismi og sósíal-demókratismi standa fyrir og hafa fært fram í 
Norðurlöndunum. Okkar félagshyggja er þjóðernisleg og á rætur sínar 
að rekja til sameinaðs þjóðfélags en ekki í stéttaríg. Í samfélagi okkar 
munum við vera með hugsuði og hámenntað fólk sem og verkafólk, þá 
sem koma frá efnuðum fjölskyldum og þá er koma frá fátækari aðstæðum, 
elíta samfélagsins sem og þeir veiku og varnarlausu. Og allir munu vinna 
að heildar markmiðum fólksins.

Sameinað þjóðfélag verður að skipta út efnishyggju og einstaklings-
hyggju sem er ríkjandi meðal fólks í dag. „Hvað er best fyrir mig“ fr-
jálshyggjunnar og „Hvað er best fyrir samfélagshóp minn“ marxismans 
verður að skipta út fyrir „Það sem er best fyrir fólkið“. Allir hafa eitthvert 
hlutverk fólkinu til góða. Samfélag án vélvirkja og bænda væri jafn gagn-
slaust og samfélag án verkfræðinga og hagfræðinga.

Þjóðernisfélagshyggja snýst ekki um að lækka alla á sama lágmarks-
stig í nafni jöfnuðar og sanngirni, heldur snýst hún frekar um það að 
viðurkenna að fólk er mismunandi og færa sér í nyt einstaka getu hvers 
einstaklings með besta mögulega hætti. Í stuttu máli má segja að Norræ-
na mótstöðuhreyfingin leitast við það að ná byltingarkenndri breytingu 
á hugsunarhætti fólksins okkar með því að breyta nokkrum atriðum, sem 
geta þegar þau eru sett saman, náð þessu markmiði. Forsendan fyrir því 
að setja á stofn þetta sameinað þjóðfélag er að rífa fyrst niður fjölþjóða-
samfélagið sem við höfum í dag, sem blöndun kynþátta og menningarhei-
ma í sjálfu sér, skapar smærri þjóðfélagshópa, hver með sína hagsmuni.
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Atvinnustefna
Allir hafa bæði rétt og skyldur varðandi atvinnu. Atvinna er svo miklu 
meira en bara að afla fjár, þar sem hún uppfyllir félagslegar þarfir ein-
staklingsins og veitir tilfinningu sjálfsvirðis sem nýtur samfélagsþegn. En-
ginn full hraustur einstaklingur skal vera fær um að lifa á vinnu annara. 
Það er skylda ríkisstjórnarinnar að tryggja það að enginn sé aðgerðal-
aus, og að veita menntun og endurþjálfun sem þarf til að halda einstak-
lingum í launuðu starfi. Til dæmis, ef að verkamaður í verksmiðju slasast á 
öxlini, mun sá einstaklingur vera endurþjálfaður fyrir starf sem að hentar 
betur heldur en að láta af störfum og fá örorkulífeyri. Sama á við einhvern 
háttsettan stjórnenda sem þjáist af andlegu niðurbroti. Einstaklingur með 
líkamlega takmörkun, eða einstaklingur með andlega takmörkun, mun 
halda vinnu sem að þau eru fær um að meðhöndla. Þeir sem að með al-
gerum viljaskort eða vegna gífurlegrar leti vilja ekki vinna munu ekki hafa 
neinn aðgang að öryggisneti félagsvelferðarinnar.

Þessi nálgun, þar sem allir leggja sitt af mörkum í sambland við 
tækniþróun mun gera okkur kleift að vera með styttri vinnudaga. Styttri 
vinnudagar þýða að einstaklingar munu hafa meiri frítíma til að taka þátt 
í félagsstarfi, eyða tíma með fjölskyldunni, skapa menningu o.s.frv. Þar 
með mun þetta auka velferð fólksins sem og gagnast samfélaginu í heild.

Með báðar hliðar við borðið, þarf að ná samkomulagi milli starfsman-
na og atvinnurekanda er varðar lagarétt þeirra og skyldur, öfugt við að 
hafa samningamiðlun í gegn um ákveðin einstök stéttarfélög og samtök 
atvinnurekenda. Hagur fólksins í heild sinni verður að vera að leiðarljósi, 
ekki hvað er best fyrir einstakan hóp. Kjörnir fulltrúar á hverjum vinnustað 
munu vinna með stjórn fyrirtækisins til að ná fram sem bestu mögulegri 
samheldni innan vinnustaðarins. Ríkisstofnun verður sett upp til að styðja 
við réttindi bæði starfsmanna og atvinnurekenda og mun grípa inn í þe-
gar hagsmunaárekstrar koma upp. Réttindi starfsmanna verða víðtæk og 
varin.
       
Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Veita öllu heilsuhraustu fólki arðsama vinnu.
• Setja á stofn ráðningarskrifstofu með eingöngu þá ábyrgð finna þá 

vinnu sem passar best fyrir hvern og einn.
• Tryggja sköpun á sveigjanlegu kerfi til að heimila menntun eða en-

durþjálfun einstaklinga eins og nauðsynlegt er, fyrir þeirra þarfir eða 
þarfir samfélagsins.
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• Fjarlægja atvinnuleysisbætur af þeim sem algjörlega vilja ekki vinna.
• Lögleiða réttindi og skyldur fyrir bæði atvinnurekendur og starfsmenn 

í stað þess að leyfa stéttarfélögum og samtökum atvinnurekenda að 
semja um einstaka skilmála og skilyrði.  

• Setja á stofn ríkisstofnun sem að ábyrgist samvinnu milli starfsmanna 
og atvinnurekenda, hafa á sama tíma eftirlit með réttindi þeirra og 
skyldur.

• Leitast við að innleiða sex klukkustunda vinnudag.
       
Öryggisnet félagsvelferðar og almenn velferð
Á sama hátt og ríkisstjórninn hefur ábyrgð á að veita störfum til þeirra sem 
eru heilsuhraustir, þá hefur hún einnig þá ábyrgð að annast þá sem að 
eru það ekki. Þeir sem eru veikir eða slasaðir að því marki að þeir geta 
ekkert unnið verða að fá þann stuðning sem að þeir þurfa frá samfélaginu 
til að vera færir um að lifa mannsæmandi og virðulegu lífi. Öryggisnet 
félagsvelferðar verður að gilda jafnt fyrir alla án tillits til tekna. Það ætti 
aldrei að þróast í stéttaríg. Töluverð fjárhagsáætlun mun verða úthlutað til 
að tryggja að líkamshreysti og íþróttaáætlanir, sem og heilsu og félags-
velferð séu öll í hæsta mögulega gæðaflokki.
       
Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Veita öllum ríkisborgurum sem að eru ekki færir um að vinna eða 
hljóta þjálfun, hvort sem er til stutts eða langs tíma, þann rétt á félags-
aðstoð til að tryggja að þeir hafi jöfn lífsgæði í samanburði við þá 
sem eru vinnandi.

• Tryggja fría heilsugæslu og tannlæknaþjónustu fyrir alla ríkisborgara. 
Reglubundnar heilsufarsskoðanir munu vera fáanlegar til að fyrirbyg-
gja veikindi tímanlega.

• Sjá til þess að afþreyingar- og íþróttastarfsemi sem talin er gagnleg 
almennri lýðheilsu, undirstöðuatriði samfélagsins, eða menntun, sé á 
þeirri leið að verða á ákveðnum tímapunkti frítt í meginatriðum, fyrir 
þá með lægstu tekjurnar.

       
Almannahagsmunir
Ákveðnar atvinnugreinar þrífast án efa á samkeppni og frjálsum markaði, 
en það eru aðrar atvinnugreinar sem hægt er að telja séu í þágu almen-
nings. Í þessum atvinnugreinum þá má hagnaður aldrei verða mikilvægari 
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en gæði, siðfræði og mannlegir þættir. Ríkisstjórn er hefur það verkefni að 
þjóna sínu fólki   hefur gjörbreytt stig ábyrgðar á langtíma áætlanagerð 
en einkafyrirtæki með háa kröfu á hagnaði. Til dæmis, ríkisrekinn banki 
gæti boðið upp á vaxtalaus lán, ríkisrekinn fjölmiðill gæti verið laus við 
auglýsingar og ríkisrekið strætisvagnakerfi gæti starfað í dreifbýli sem ein-
karekin fyrirtæki myndu telja óhagstætt. Enn fremur, þá ábyrgist eignar-
hald ríkisstjórnar yfir viss svið almannahagsmuna að heilbrigðisþjónusta, 
menntun og félagsvelferð sé jafnt í boði fyrir alla, og mun aldrei þróast í 
stéttaríg þar sem þeir efnameiri hafa aðgang að betri þjónustu.
       
Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Leyfa ríkinu að endurheimta stjórn á sviðum almannahagsmuna frá 
hagnaðarleitandi fjárfestum.

       
Einkafyrirtæki
Þótt stjórnvöld tryggi í flestum atriðum langtímahugsun og ábyrgð, þá 
væri það meira til góðs fyrir þjóðina ef að þau taki ekki þátt í vissum atvi-
nugreinum en í staðin stuðli að frjálsum einkafyrirtækjum. Norræna mót-
stöðuhreyfingin vill að það sé sterkur andi einkafyrirtækja og nýsköpunar 
í norrænu þjóðinni og að þaðan sé eins mikil framleiðsla og verslun og 
mögulegt er innan Norðurlandanna. Smá og staðbundin fyrirtæki munu 
vera hvött með því að veita hagstæð skilyrði.
       
Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Kynna gjaldskrá á vörum sem innfluttar eru utan norrænu þjóðarinnar 
sem annars gætu verið framleiddar í norrænu þjóðinni.

• Niðurgreiða lífrænar, staðbundnar og umhverfisvænar vörur.
• Gera það auðveldara fyrir lítil og staðbundin fyrirtæki til að keppa 

við stærri fyrirtæki með skattaafslætti og öðrum fjármála ráðstöfunum.
• Refsa fyrirtækjum fjárhagslega sem kjósa að flytja framleiðslu sína 

utan landamæra norrænu þjóðarinnar
• Sjá til þess að sambandið og sveitarfélög velji og kaupi ávallt frá 

staðbundnum, heilbrigðum norrænum fyrirtækjum.
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Rannsóknir, andi nýsköpunar, menningar og listsköpun
Rannsóknir, nýsköpun, list og verk hámenningar eru hlutir sem að sögule-
ga aðgreint norræna kynþáttinn frá öðrum. Án árangurs okkar og annars 
Vestræns fólks og hugvitssemi á þessu sviði, hefðu framfarir mannkyns 
staðnað fyrir mörgum öldum síðan. norræna þjóðin skal gleðjast yfir og 
nýta sér þessa sköpun og stuðla að og hlúa að henni í framtíðinni.

Í gegnum söguna, hafa hinir miklu uppfinningamenn, landkönnuðir, 
listamenn, rithöfundar, skáld og tónskáld fyrst og fremst ekki verið hvattir 
áfram af hagnaði, heldur frekar af löngun til að gera heiminn að betri 
stað, bæta líf annarra og hækka stig meðvitundar. Við verðum að finna 
leið okkar aftur til þess anda í því skyni að taka framförum á ný innan 
þessara sviða.
       
Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Setja til hliðar stóra styrki til rannsókna sem tengjast bættri lýðheilsu, 
umhverfismálum, varnarmálum, og rannsóknum á afbrotafræði í því 
skyni að koma í veg fyrir glæpi. Hvatt verður til rannsókna sem gefa 
meiri skilning á alheiminum og lögum náttúrunnar.

• Gefa út námsstyrki og styrki til einstaklinga sem, af eigin frumkvæði, 
aðstoða við framgang rannsókna á svæðum fyrir hag almennings.

• Þróa rannsóknar- og nýsköpunarmiðstöðvar þar sem stjórnvöld, 
háskólar og einkafyrirtæki taka höndum saman til að mennta og ska-
pa umhverfi þar sem einkafyrirtæki og vel gefnir borgarar geta tekið 
þátt í að keyra fram þróun.

• Veita tryggar tekjur frá ríkinu til efnilegra myndlistarmanna, rithöfun-
da, tónskálda, tónlistarmanna, kvikmyndagerðarmanna og annarra 
sem starfa í menningarlistum.

       
Skólar og menntun
Almenna námsáætlunin fyrir skóla í dag, sérstaklega á fyrstu árunum, er 
orðin of víðtæk, nær yfir mikið af óþarfa upplýsingum en skortir um leið 
sérstaklega mikilvæga þekkingu. Margt sem er kennt í skólum gleymist 
með tímanum þegar barn verður fullorðið, að ógleymdu öllu af því er 
kennt en verður ekki að gagni í gegnum ævi fjölda fólks. Þeir sem gætu 
notið góðs af kennslu í sérstökum svæðum geta lært þessa hluti með aldri-
num með einstaklingsmiðaðri og sérsniðinni mennta áætlun.

Eitt af markmiðum skólans verður að vera að veita námsmönnum 
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grunnmenntun og mikilvæga grunnþekkingu, en það sem er næstum jafn 
mikilvægt er hlutverk skólans sem uppbygging á karakter. Skólar þurfa 
að hlúa að yngri kynslóðinni með þeim grundvallarreglum þjóðfélags og 
sjálfsmyndar og leggja grunn að lífi á fullorðinsárunum í þjóðernisfélags-
hyggnu samfélagi. Námsmenn veða að læra að vera ákveðnir, ábyrgðar-
fullir og viljasterkir með mikinn skilning á náttúrunni og hennar lögmálum.

Fólkið okkar ver tíma sínum í auknum mæli í kyrrstöðu og kraftleysi. Frá 
unga aldri eru sjónvörp og tölvur orðin stór hluti af frítíma fólks. Skólar 
verða að sporna gegn þessu með því að veita meiri tíma í líkamlega 
menntun, útivist og vettvangsrannsóknir.

Skólar í dag hafa orðið gagnslausar stofnanir þar sem að kennarar eru 
orðnir gjörsneyddir yfirvaldi þar sem nemendum er leyft að hafa hlutdeild 
í að ákveða hvernig kennslan er byggð upp. Það leiðir ekki aðeins að 
óviðunandi skólaumhverfi, heldur skapar það hroðvirknislega og sjálfsel-
ska einstaklinga sem að skorta karakter. Agi verður að vera endurvakinn 
aftur í kennslustofunni og vald kennarans verður að vera styrkt. Í samræ-
mi við þetta óskum við eftir að endursetja umsjón með einkunnum fyrir 
hegðun frá fyrsta bekk til að hjálpa við að móta nemendur í einstaklinga 
sem að hlíta almennum reglum, eru góðir bekkjafélagar, eru nærverandi 
með virkum hætti og samvinnuþýðir. Agi og hegðunareinkannir í skólum 
munu draga úr streitunni sem að tengd er skólum sem að er forsenda fyrir 
því að nemendur séu færir að ná fram þeirra möguleika að fullu.

Allir nemendur verða að fá þau úrræði og stuðning sem þeir þurfa, 
í samræmi við þeirra eigin einstaklingsgetu, til að heimila þróun þeirra. 
Bæði þeir nemendur sem eiga í erfiðleikum og þeir sem að eru einstakle-
ga hæfileikaríkir, verða að fá að þróast og ná framförum, í samræmi við 
þarfir sínar, með réttri leiðsögn.

Til að geta virkilega veitt aðstoð til þeirra nemenda sem eiga í erfiðlei-
kum en samtímis veitt leiðsögn til þeirra sem að eru hæfileikaríkir, munum 
við setja hópa í bekki sem byggja á kunnáttufærni og þekkingu sem byrjar 
í grunnskóla. Upphaflegu hóparnir gætu eðlilega verið aðlagaðir miðað 
við framtíðarframmistöðu nemenda. Tilvik af svokölluðu einelti mun vera 
dregið úr verulega í þjóðfélagi sem byggt er á þjóðlegu samfélagi og 
auðkenni. Hæfileikaríkari nemendum mun vera kennt það að þeir hafi 
aukna ábyrgð til að vera auðmjúkir gagnvart þeim sem eru með minni 
námsgetu.

Sem hluti af þjóðlegu samfélagi og hugmyndarfræði auðkennis, skal 
valfrjáls verkavinnuáætlun vera kynnt í kjölfar herþjónustu einstaklingsins. 
Þetta þýðir að hver og einn mun eyða að minnsta kosti sex mánuðum 
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sem starfsnemi í verkavinnustöðu, til dæmis vegagerð, námugröft, skógar-
högg, landbúnað, o.s.frv. Ásetningurinn er að kenna öllu fólki, án tillits til 
félagslegrar stöðu eða stéttar, hvernig það er að vinna með höndunum. 
Þessi verkavinnuáætlun mun vera forsenda fyrir samþykki í alla háskóla 
og framhaldskóla sem og krafa fyrir mögulega atvinnuveitendur innan 
hvers konar þjónustu ríkisins. Þeir sem að vinna í skrifstofuumhverfi verða 
að hafa bæði skilning og virðingu fyrir líkamlegum kröfum og erfiðleika 
þeirra sem eru í  verkamannastöðu. Verkavinnuáætlunin mun hjálpa við 
að berjast gegn þeirri stéttar fyrirlitningu sem að við sjáum í dag milli 
verkamanna og þeirra er vinna skrifstofustörf.
       
Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Skipta út „lýðræðis“ innrætingu í skólanum með þjóðernisfélagshygg-
num gildum þar sem persónuþróun, þjóðarsamfélag og auðkenni og 
mikil virðing fyrir náttúrunni og hennar lögmálum eru innleidd á allra 
fyrstu árunum.

• Ráðstafa skólatíma fyrir líkamlega menntun og menntun utandyra. Þes-
sir tímar munu koma í staðinn fyrir tíma sem stór hluti nemenda mun 
ekki hljóta neina gagnsemi af í lífinu.

• Innleiða bekkjahópa er byggja á kunnáttustigi og þekkingu
• Innleiða aftur hegðunar einkunnir frá fyrsta bekk og efla vald kenna-

rans.
• Nota nemendaráðgjafa til að tryggja það að menntun nemenda á 

gagnfræðiskólastigi sé meira sjálfsmiðuð, einstaklingsbundin og at-
vinnumiðuð.

• Innleiða valfrjálsa verkavinnuáætlun með minnst sex mánaða lengd. 
Allir einstaklingar verða að ljúka sinni þjónustu til að fá aðgang að 
framhaldskólum landsins og háskólum sem og að vera gjaldgengir til 
vinnu í þjónustu hins opinbera.

       
Fjölskyldustefna og hlutverk kvenna
Frjálshyggjulýðræðið í dag breiðir út hugarfar starfsframa þar sem bæði 
menn og konur hagræða sínum frama með því að fórna öðrum nauðsyn-
legum þáttum lífs síns. Fyrir konur sérstaklega, barneignum og fjölskyldu 
er fórnað. Margar konur sem að vilja vera heima með börnum sínum 
eru þvingaðar aftur til vinnustaðar síns of fljótt. Aðrar eiga engin börn 
þar sem þeim finnst þær vera neyddar til að velja á milli fjölskyldulífs og 
starfsframa.
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Augljóslega erum við ekki talsmenn fyrir því að hlekkja konur við eldavéli-
na, né stuðlum við að einhvers konar feðraveldis kerfi þar sem að litið er 
á konur sem einhverskonar ógn við menn. Ekkert gæti verið fjarri sannlei-
kanum þar sem að við erum jafn andsnúin þessari gerð af karlarembingi 
eins og við erum gegn femínisma. Femínismi virkar á sama hátt og kar-
larembingur, þ.e.a.s. etur mönnum og konum gegn hvort öðru öfugt við 
það sem náttúran hafði upphaflega ætlað: fyrir þau að styðja við hvert 
annað/stuðning þeirra hvort við annað. Bæði karlarembingur og femí-
nismi eru ekki aðeins ógn við þjóðarsamfélagið, þau hafa einnig leitt til 
minnkandi geðheilbrigði kvenna.

Sýn okkar varðandi konur er ekki innblásin af einhverskonar eyðimer-
kurtrúarbragði, heldur er hún dregin beint frá hinni náttúrulegu og jöfnu 
sýn okkar norrænu forfeðra. Í samræmi við þessi hefðbundnu norrænu 
sjónarmið, skal náttúrulega hlutverk konunnar sem ábyrgðaraðili fyrir ei-
ningu og velferð fjölskyldueiningarinnar vera staðhæft. Það segir sig sjálft 
að konur skulu vera færar um að hafa atvinnu, en bæði samfélagið og 
fjölmiðlar verða að gera það fullljóst að vera á vinnumarkaðnum er ekki 
skylda skuli hún ákveða að kjósa í staðinn fjölskyldu sína. Það er ekkert 
rangt við það að vera upprennandi góð móðir stórrar fjölskyldu í staðinn 
fyrir að eltast við starfsframa utan heimilisins. Norræna konan verður að 
vera virt - hugtak sem engin önnur samtíma hreyfing stuðlar að – og staða 
móðurhlutverksins verður að vera aukin.

Margar atvinnugreinar í Norðurlöndunum í dag kjósa ekki besta man-
ninn eða konuna til að sinna ákveðnu starfi. Í staðin fylgja þau fáránlegri 
kenningu um jafnrétti þar sem að niðurstaðan verður sú að minna af hæfu 
fólki er ráðið í því skyni til að uppfylla ákveðinn lágmarkskvóta. það 
þarf ekki að taka það fram að þessari framkvæmd skal hætt. Það eru 
starfsgreinar sem henta betur konum og aðrar sem að eru almennt séð 
hentugri körlum. Engri konu skal, t.d., verða neitað því tækifæri að gerast 
slökkviliðsmaður eða nokkrum karlmanni neitað að gerast sjúkraliði; ef að 
þau eru valin, verður það að vera vegna þess að þau hentuðu starfinu 
betur og sá sem mætir best kröfunum óháð kyni. Jöfn laun fyrir sömu vinnu 
skulu einnig gilda. 

Menningar-marxismi, þar sem að femínistar leika aðalhlutverk, hefur 
yfirleitt leitt að fjandsamlegu viðhorfi gagnvart hefðbundinni fjölskyldu 
og samfélagi. Þeir sem vilja valda ágreiningi milli kynjanna hafa notað 
vandamál samkynhneigðar sem verkfæri til að eyða hinum svo kallaða 
„gagnkynhneigða-staðal“, með öðrum orðum, náttúrulegri skikkan allra 
heilbrigðra samfélaga. Hinn áhrifamikli þrýstihópur samkynhneigðra he-
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fur gert samkynhneigð að eðlilegum hlut, og jafnvel í mörgum tilvikum 
eftirsóknarvert þegar rætt er innan umræðurammans sem er ríkjandi innan 
fjölmiðla okkar og menningu í dag. Dæmi myndi fela í sér pólitíska full-
trúa fólksins sem taka þátt í „hinsegin göngu“ eða gera samkynhneigða 
að lagalegum, tæknilegum flokki eins og aðskilið þjóðerni. Það skal hafa 
í huga að t.d. upprunalegir Svíar og gagnkynhneigðir eru ekki lagale-
ga álitnir með þessum hætti. Heilbrigð og vel virk fjölskylda, miðað við 
það sem er eðlilegt og best fyrir barnið, samanstendur að sjálfsögðu af 
karli og konu. Þessi grundvallar, náttúrulega meginregla verður að fylla 
opinbera umræðu um fjölskyldur. Giftingar og ættleiðingar eru stranglega 
áskildar þessum náttúrulega hópi. Hins vegar, sjáum við enga þörf fyrir 
að sækja samkynhneigða til saka, svo lengi sem þeir gera ekki í gegnum 
orðræðu og aðgerðir, svívirðilega sýn á þeirra óeðlilegu afstöðu.
       
Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Upphefja hlutverk konunnar í samfélaginu með því að vera sérstakle-
ga ábyrg fyrir einingu og velferð fjölskyldunnar án þess að leiða til 
þess að þvinga konur út af vinnumarkaðnum.

• Tvöfalda lengd fæðingarorlofs og auka lægstu stig bóta um 100% af 
því sem að kona mun afla þegar hún snýr aftur til vinnu. Allir dagar 
fæðingarorlofs skulu vera framseljanlegir til móðurinnar svo að hún 
geti verið með barninu allan þann tíma, ef hún óskar þess.

• Bjóða upp á fría barnagæslu eins og þörf krefur. Leikskólar munu 
leggja áherslu á útivist að enn hærra marki en skólar.

• Auka barnabætur sem og fjárhagslegan stuðning fyrir fleiri börn sem 
mun hjálpa til að styðja við stærri fjölskyldur  

• Banna kvótakerfið sem byggir á kyni, uppruna eða kynhneigð.
• Stuðla að og upphefja náttúrulegu fjölskylduhugsjónina milli karls og 

konu. Banna giftingar samkynhneigðra og ættleiðingar þeirra.
• Gera ólöglegan þrýstihóp samkynhneigðra og annars konar áróður 

er beinist gegn eðlilegri fjölskyldueiningu.
• Leggja bann á óskammfeilna samkynhneigð innan almannarýminu.
       
Eftirlaun
Í dag neyðist fjöldi eldra fólks til að vinna þrátt fyrir að vera veikt og 
veikburða. Þegar það fer svo loks á eftirlaun þurfa þau að takast á við 
þá stöðugu baráttu að sjá til þess að efnahagur þeirra haldist á floti. 
Í mörgum tilfellum t.d. í Svíþjóð í dag, hafa innflytjendur, atvinnulausir 
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útlendingar af öðrum kynþáttum betri persónulegan hag en þau sem að 
hafa lifað og unnið alla sína æfi í þessu landi. Að einn daginn verði skipt 
út á þínum vinnustað þegar þú verður aldraður eða veikur er gefið mál. 
Á hvaða aldri sem að þetta mun gerast er algjörlega einstaklingsbundið 
og fer að miklu leyti hvernig hver hefur lifað sínu lífi. Á þeim tímapunkti, 
sama hvaða aldri hver er, verður ellilífeyrir hin mikilvægasti partur af þin-
ni fjárhagslegu framtíð, og einstaklingar skulu ekki finnast þeir vera háðir 
séreignarsparnaði til að vera færir um að ná endum saman í ellinni.

Ríkisborgararéttur mun þurfa að vera gjaldgengur fyrir innlendan lí-
feyri. Til að fá fullan ellilífeyri þá þarf hver að búa innan landamæra 
norrænu þjóðarinnar.

Við munum einnig koma á fót eftirlaunastofnun í eigu ríkisins, aðskil-
da frá samtökum sem að ekki eru rekin í hagnaðarskyni, þar sem ef-
tirlaunaþegar geta unnið áfram og lagt sitt af mörkum til samfélagsins. 
Vinnan mun vera á sjálfboðaliðagrundvelli og við afslöppuð skilyrði, og 
munum við leyfa öldruðu fólki að finnast það vera gagnlegt, að blanda 
geði við annað fólk og að leyfa samfélaginu að gagnast á þeirra ríku 
reynslu og þekkingu. Til að stuðla að samskiptum milli aldraðra og hinna 
yngri, mun eftirlaunastofnunin skipuleggja sameiginlega starfsemi með 
skólum og leikskólum. Að hitta og að eiga samskipti á þennan hátt mun 
stuðla að aukinni félagslegri samheldni, gleði og tilfinningu fyrir þjóðlegu 
samfélagi fyrir bæði unga og þá er eldri eru.
       
Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Auka innlendan lífeyri með það að markmiði að séreignarsparnaður 
verði ónauðsynlegur. Íbúafjöldi fátæks fólks sem hætt er að vinna mun 
vera óþekkt meðal kynslóða framtíðarinnar.

• Setja á stofn ríkisrekna eftirlaunastofnun þar sem að þeir er hættir eru 
að vinna geta valið að vinna fyrir samfélagið á sjálfboðaliðagrund-
velli.

       
Skattastefna
Í dag þá lítur margt fólk á ríkisstjórnina sem illa, sem eitthvað til að forðast 
eins og mögulegt er, og líta á alla gerðir skatta sem hreinan þjófnað. Þe-
gar skattpeningar okkar eru notaðir til að fármagna stór innflutning fólks, 
borga fyrir gjöld frá Evrópusambandinu og há laun stjórnmálamanna, 
þá er það eðlilegt að fólk vilji ekki leggja sitt af mörkum. Hins vegar, 
í sýn Norrænu mótstöðuhreyfingarinnar, er ríkisstjórnin óaðskiljanlegur 
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hluti af innlenda samfélaginu og sjálfsmynd þess. Ríkisstjórn hinnar nýju 
norrænu þjóð mun starfa sem framlengdur armur fólksins, þar sem mark-
mið ríkisstjórnarinnar er fyrst og fremst að stuðla að og stunda velferð 
og varðveislu þjóðar sinnar. Að stela og blekkja mun fyrir ríkið þar af 
leiðandi vera sambærilegt því að stela eða blekkja sjálfan sig, sína eigin 
fölskyldu og sína eigin þjóð. Þar af leiðandi, mun ekki vera litið á það sem 
eitthvað rangt eða undarlegt, að leggja sitt af mörkum til velferðar fólksins 
með því að borga skatta til þjóðernisfélagshyggnar ríkisstjórnar, -frekar 
öfugt. Að sjálfsögðu mun skatthlutfallið í landinu ekki vera ónauðsynlega 
hátt, þar sem að ríkisstjórnin hefur engan áhuga á hagnaði. Skatthlutfallið 
mun í staðin vera í nánum tengslum við útgjöld stjórnvalda. Þegar nor-
ræna þjóðin er aftengd frá núverandi fjármálakerfi sem hefur rænt okkur 
árum saman munum við vera fær um að vera með lægri skatta en það 
sem við erum með í dag.
       
Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Stjórna fjármálum á þann hátt að meðalmanneskja mun sjá ávinnin-
ginn af því að borga skatta.

• Lækka skatta, á sama tíma og félagslegt húsnæði, almenn velferð og 
félagslegt öryggisnet styrkist.
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8. Taka upp herskyldu og stækka herinn. Allir sem hafa 
lokið norrænni herskyldu munu halda vopnum sínum og 
búnaði. Hver borgari á að vera tilbúinn að hjálpa til við að 
verja þjóðina gegn innlendum sem og erlendum óvinum.
       
Það segir sig sjálft að þjóð verður að vera fær um að verja sig gegn 
erlendum ógnum. Þetta verður enn greinilegra þegar við lítum á nærlig-
gjandi heim og gerum okkur grein fyrir því hvaða gríðarlegu erfiðleikar 
og barátta er þar, og leyfum okkur að geta okkur til um hvernig hlutirnir 
geta versnað í framtíðinni.

Auðlindir jarðarinnar eru ekki óendanlegar og fyrr eða síðar munu 
gráðugar og ósiðlegar þjóðir, ríkisstjórnir og aðrir hagsmunaaðilar kref-
jast með valdi auðlinda frá þeim sem ekki geta varið sig. Slík stríð hafa 
þegar verið háð og munu, að öllum líkindum, verða algengari í framtíðin-
ni.

Þessi útkoma er óhjákvæmileg í heimi minnkandi olíuframboðs og ko-
mandi offjölgun fólks. Þekktir sérfræðingar hafa gefið út viðvaranir árum 
saman að heimurinn stefni í átt að hugsanlegum endalokum olíuframleiðs-
lu. Á sjöunda áratugnum voru um það bil þrír milljarðir manna á jörðin-
ni og aðeins 50 árum seinna hefur þessi tala meira en tvöfaldast. Með 
öðrum orðum, þá er framtíðin dökk fyrir þjóðir sem að geta ekki varið fólk 
sitt og eignir hernaðarlega.

Öflug norræn þjóð gegn erlendri ógn
Sjálfstæðar þjóðir sem að teljast til Norðurlandanna í dag eru hernaðar-
lega veikburða. Svo veikburða að í raun gætu stærstu veldi heimsins her-
tekið okkur auðveldlega. Þótt að núverandi herir Norðurlandana myndu 
sameina krafta sína, munu þeir aldrei komast nálægt því að geta keppt 
við hernaðarmátt Bandaríkjanna eða landa innan Evrópusambandsins. 
Þjóðernisfélagshyggin norræn þjóð mun einnig horfast í augu við aðra 
áskorun sem má ekki með nokkrum hætti líta fram hjá. Völdin sem ríkja í 
heiminum í dag eru sömu hatursfullu völdin og tókst að sigra Þýskaland 
árið 1945 í gegnum alþjóðlegt hernaðarbandalag. Við getum ekki útilo-
kað þann möguleika að þessi síónísku hernaðarveldi munu leitast við að 
kveða niður allar tilraunir á þjóðernisfélagshygginni uppreisn, sérstaklega 
ef þeir gera sér grein fyrir því að okkur skortir leiðir til að verja okkur 
hernaðarlega.

Við verðum þar af leiðandi að senda skýr skilaboð til hins offjölgaða 
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og í sumum tilvikum fjandsamlega heims, þar sem sameinuð norræn þjóð 
er að fullu reiðubúin til að beita öllum mögulegum ráðum til að verja sín 
landamæri. Við verðum ekki bara að gera þetta ljóst fyrir umheiminum, 
heldur einnig fyrir íbúum norrænu þjóðarinnar. Við munu ekki einfaldle-
ga gefa út yfirlýsingar sem að fullyrða „Við erum vel undirbúin“, heldur 
munum við fræða og sameina fólkið til að vilja verja þjóð sína og þar af 
leiðandi tryggja það að við höfum þá hernaðarlegu getu sem er nauðsyn-
leg til að verja okkur.

Norræna þjóðin verður einnig að hafa hernaðarlega getu til sóknar 
til að geta haft afskipti af næsta svæði okkar eins og nauðsyn krefur og/
eða hafa þá getu til að hjálpa vinaþjóðum sem er af náskyldu þjóðerni 
gegn sameiginlegum óvini. Þessari sóknargetu er ekki ætlað að vera no-
tuð lauslega; heldur í óvenjulegum tilvikum, og ekki að ástæðulausu, hana 
er hægt að nota sem fyrirbyggjandi ráðstöfun gegn ógnum sem að geta 
að lokum haft áhrif á fólk norrænu þjóðarinnar.

Til að ná þessu, mun norræna þjóðin krefjast standandi hers sem er 
mannaður af sem best þjálfuðum atvinnuhermönnum og yfirmönnum, og 
besta búnaði sem að landið getur framleitt. Muni erlend ógn rísa upp, 
munu þessir faglegu hermenn starfa sem leiðtogar og yfirmenn varaher-
liðsins.

Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Endurskipa innlenda herskyldu og lengja tímann að minnsta kosti til 
tveggja ára.

• Efla og nútímavæða allar greinar heraflans.
• Leyfa konum að hafa styttri grunn herþjálfun, með tækifæri til að gangast 

sjálfviljugar undir sömu þjónustutíma og menn.
• Eftir að hafa lokið herþjónustu, tryggja það að bæði karlar og konur 

séu stöðugt endurmenntuð og uppfærð í sinni herþjálfun. Þetta mun 
viðhalda getu þjóðarinnar til að vera fær um að verja norrænu þjóðina.

• Setja á stofn hernaðarlega getu til sókna sem, ef nauðsyn krefst, getur 
snarlega haft afskipti af okkar nærliggjandi svæði.

• Staðla hugmyndina af því að vera hermaður og hvetja til starfsframa 
innan hersins.

• Skapa tækifæri fyrir unga drengi og stúlkur til að kynna sér herinn á 
unga aldri með heimsóknum í herbúðir.

• Veita öllum norrænum rannsóknastofnunum töluvert meiri styrki til her-
naðartengdra rannsókna og þróunar.
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Einn maður, einn riffill
Norræna mótstöðuhreyfingin mun tryggja það að allir menn og konur 
sem lokið hafa sinni herskyldu fyrir þjóðina muni geyma og viðhalda vop-
num sínum í borgaralegu lífi. Heilbrigðir íbúar ættu ekki að þurfa að óttast 
sína leiðtoga, rétt eins og heilbrigður leiðtogi ætti ekki að þurfa að óttast 
sitt fólk. Innan norrænu þjóðarinnar, mun vera mikið traust milli fólksins og 
þeirra stjórnvalda. Vopnaðir íbúar norrænu þjóðarinnar mun ekki aðeins 
leyfa leiðtogum þeirra að sofa værar, heldur öruggar. Hver og allir munu 
vita það að óvinir norrænu þjóðarinnar munu fyrst þurfa að takast á við 
fólk sem er reiðubúið að verja sína þjóð með sínum eigin vopnum.

Í Bandaríkjunum, eru skotárásir eða stundum einskær fjöldamorð, 
hversdagsleg og gagnrýnendur halda því fram að orsökin megi rekja til 
frjálslyndra byssueignarlaga landsins. Þetta er engu að síður gölluð grei-
ning. Heilbrigðir og einsleitir norrænir íbúar geta ekki, í algeri hreinskil-
ni, verið bornir saman við fjölmenningarhluta Norður-Ameríku með sínar 
himin háu glæpatíðni. Betri Samanburður yrði frekar Sviss, land sem he-
fur einnig mjög frjálslynd byssueignarlög, en mun lægri glæpatíðni. Hins 
vegar, Sviss, þrátt fyrir tiltölulega stöðugt ástand þess í dag, verður talist 
óstöðugt í samanburði við framtíðarríkið sem við munum skapa.
       
Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Tryggja að allir sem lokið hafa innlendri herskyldu sinni muni geyma 
og halda vopnum sínum í borgaralegu lífi. Ef að einstaklingur reynist 
ábyrgðarlaus með sitt vopn, verður réttur hans að því afsalaður.

• Leyfa borgurum þann lagalega rétt að æfa sjálfsvörn á sínum hei-
milum, jafnvel þótt það feli í sér beitingu á þeirra þjónusturifflum.

       
Þjóðvarnarliðið - Almannavarnir og varnarmál
Framtíðar norræna þjóðin verður að vera miklu hæfari en hún er í dag í 
að takast á við mismunandi gerðir af hamförum, eins og skógarelda og 
sjó og umhverfisslys. Vel starfandi neyðarþjónustur eru ómissandi til að ná 
þessu. Við verðum að tryggja að hópar eins og slökkviliðið og landhel-
gisgæslan hafi aðgang að því fjármagni sem þörf er á. Þessum úrræðum 
gætu einnig verið beitt á hamfarasvæðum sem að staðsett eru erlendis, 
væri þess óskað af þeim aðilum er þurfa.
Séu hörmungarnar sérstaklega umfangsmiklar, gæti bæði menntað herlið 
og varalið verið sent á vettvang til að styðja við það starfslið er þegar er 
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fyrir.
Standandi verkefni þjóðvarnarliðsins er að mennta stöðugt ríkisborga-

ra í neyðarstjórnun, þar á meðal í grundvallar skyndihjálp, endurlífgun og 
grundvallar brunavarnaáætlun.

Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Styrkja þjóðvarnarliðið okkar.
• Hafa getu til að virkja herlið okkar til að aðstoða við neyðaraðstoð.
• Vera tilbúin til að aðstoða aðrar þjóðir komi til töluverða stórslysa.
• Fræða stöðugt þegna okkar í neyðarstjórnun.
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9. Skapa ríki byggt á réttlæti og heiðarleika þar sem allir 
borgarar eru jafnir fyrir lögum. Menntaðir lögfræðingar 
skulu vinna í lagakerfinu. Réttur fólksins skal skipaður til 
að taka á málum sem varða alvarleg svik gegn þjóðinni.
       
„Við verðum að verja lýðræði“ er frasi sem allir pólitíkusar og fjölmiðla-
menn tryggir stofnuninni spýja ítrekað út úr sér á bæði góðum og slæmum 
tímum. Í rauninni þá er Svíþjóð ekki lýðræði heldur frekar lýðræðislegt ein-
ræði – falskt lýðræði þar sem frjálsar skoðanir eru opinber stefna, en þar 
sem í raun gildir kúgun ríkjandi skoðana sem beitt er gegn þeim sem ögra 
kenningum og hugmyndum valdhafa. Við búum í kerfi þar sem ríkisborga-
rar eru ekki álitnir og dæmdir á jafningjagrundvelli fyrir lögum, þar sem 
lagaleg óvissa ríkir, og þar sem ríkisborgarar geta orðið berskjaldaðir og 
gerðir að blórabögglum, félagslega brennimerktir og misst vinnuna skuli 
þeir ekki styðja „fjölmenningu“, hinni pólitískt hagræddu áætlun um að 
„allir séu jafnir“ og aðra and-norræna strauma. Norræna mótstöðuhrey-
fingin mun stofnsetja stjórnarskrárbundið ríki sem upphaflega er samsett 
eftir sinni stjórnarskrá. Með stofnun dómstóls fólksins, munum við núllstilla 
vald svikulla einstaklinga sem hafa kúgað þá sem að skoruðu á kenningar 
og hugmyndir þeirra sem eru við völd og þeirra sem hafa svikið þjóð sína.

Þegar það kemur að glæpum í samfélaginu, hefur okkar núverandi 
kerfi sem á að hafa stjórn á þessum glæpum marga galla. Síafbrot á til-
teknum refsilagabrotum eru mörg, þar sem fangelsi í dag eru í raun ekkert 
annað en þjálfunarbúðir til sköpunar atvinnuglæpamanna. Þeir fátæku 
og þeir sem eru sniðgengnir af samfélaginu, sjá fá tækifæri til að verða 
sér til viðurværis án þess að brjóta lögin. Lausnin við þessu vandamáli er 
þjóðarsamfélagið og auðkennin sem að við ætlum okkur að skapa, fram-
farir í forvarnaaðgerðum gegn glæpastarfsemi, og sjá til þess að fangel-
sin okkar noti skilvirkar áætlanir til endurhæfinga. Við erum meðvituð um 
hagsmunaárekstra sem liggja á milli stjórnvalda og fórnarlamba glæpa; 
sá síðarnefndi lítur oft á atburðinn sem eitthvað persónulegt og leitar þar 
með hefnda, á meðan þarf ríkisstjórnin að skoða málið með miklu víðara 
sjónarhorni og nýta úrræði og dómgreind öllum til góðs í samfélaginu.
       
Jafnræði fyrir lögum
Í lýðræðislegu einræði dagsins í dag, eru útlendingar annara kynþátta, 
sem og trúarlegir og samkynhneigðir minnihlutahópar (auk tvíkynhneigðir 
og trans fólk o.s.fr.),  meðhöndlaðir sem verðugri fyrir vernd en aðrir bor-
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garar; þó að skýrt komi fram í stjórnarskrá að allir séu jafnir og verðskul-
di sömu vernd fyrir lögum. Þetta er eitt af helstu undirstöðum stjórnkerfis 
okkar. Upprunalegt norrænt fólk, sérstaklega þeir er berjast fyrir því að 
fólkið lifi af og sem að tjá gagnrýni gegn stórinnflutningi innflytjenda, fá 
óhóflega harða refsingu. Stjórnarskrárbundna ríkið og lög þess eru þar af 
leiðandi fjarlægur borði sanns réttlætis, þar sem löglegur ófyrirsjáanleiki 
ríkir í málarekstri dag. Hin fráleitu lög um áróður til kynþáttahaturs (hatur-
sorðræða), sem er í rauninni kynþáttalegt athæfi sem beint miðar að nor-
rænu fólki, veitir sérstaka vernd á hörundsára minnihlutahópa og verða 
að vera afnumin á þeim forsendum að þau stangast gegn stjórnarskránni. 
Norræna mótstöðuhreyfingin miðar að því að endurvirkja meginreglur 
stjórnarskrár ríkisins um jafnrétti fyrir lögum.
       
Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Tryggja að allir borgarar - óháð uppruna, pólitískrar skoðana eða 
trúarskoðana – hafi málfrelsi, rétt til að sækja samkomur og réttlát rét-
tarhöld í dómi á jafnréttisgrundvelli. Allir borgarar í frjálsri norrænni 
þjóð verða álitnir jafnir fyrir lögum.

• Banna mismunun og kvóta á vinnustöðum, svokallaðar „sértækar að-
gerðir“.

• Afturkalla gildandi lög gegn hatursáróðri. Lög sem banna hótanir, 
brot, meiðyrði o.s.frv. geta verið sett til að gilda um alla ríkisborgara 
jafnt.

       
Óhlutdrægar stjórnsýslustofnanir og dómstólar
Í Svíþjóð, er hið aldagamla undirstöðuatriði hlutlægni, bundið í stjórnar-
skrá, sem krefst þess að stjórnsýslustofnanir taki tillit til jafnréttis fyrir lögum 
og hlutlægni og óhlutdrægni til stuðnings þessara laga. Samt sem áður, 
eru stjórnsýslustofnanir sem brjóta stjórnarskrána aldrei lögsóttar þegar 
þær taka opinbera pólitíska afstöðu á málum eins og fjölmenningarhyg-
gju og auknum fjölda innflytjenda, eða þegar þær styðja og taka þátt í 
pólitískri kröfugöngu samkynhneigðra (auk tvíkynhneigðir og trans fólk 
o.s.fr.) eins og „Pride“ eða svokallaða hinsegin daga.

Á sama hátt eru stjórnsýslustofnanir að brjóta stjórnaskrána, dómstólar 
eru ekki lengur óháðir þar sem þeir ráða til sín stjórnmálamenn til að 
starfa sem dómarar. Sérhver borgari verður að vera sannfærður um að 
dómskerfið framkvæmi sanngjörn réttarhöld og að  stjórnsýslustofnanir 
framfylgi ekki einfaldlega þeirra eigin pólitísku afstöðu.
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Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Stofna stjórnarskrárvarið ríki þar sem löggjafarvaldið er aðskilið frá 
framkvæmdavaldinu. Með öðrum orðum, lög eru sett af opinberle-
ga kjörnu alþingi, en þessi lög eru síðan framkvæmd af óháðum 
dómstólum og ríkisstofnunum án afskipta annarra yfirvalda.

• Í samræmi við meginreglur stjórnskipulega ríkisins, skal afnema núve-
randi sett dómara kerfi. Aðeins menntaðir lögfræðingar, ekki stjórn-
málamenn, mega dæma í dómstólum okkar.

• Tryggja að ríkisstofnanir taki ekki pólitíska afstöðu í sínum stjórnar-
háttum. Opinberum starfsmanni, eða þess vegna allri stofnuninni, er 
ekki leyft að taka pólitíska afstöðu, bera einkennisklæðnað eða sýna 
neitt sem gefur til kynna að viðkomandi sé aðili að opinberri stofnun. 
Opinber starfsmaður má að sjálfsögðu taka persónulega pólitíska af-
stöðu ef það er ljóst að hún er tekin sem sjálfstæður einstaklingur, en 
ekki sem fulltrúi stofnunar.

• Tryggja að ríkisstofnanir og aðrar opinberar stofnanir taki ekki af-
stöðu um pólitísk málefni nema það hafi verið gert fullljóst að þetta 
álit sé innan umdæmis þeirrar stofnunar eða félags. Félög sem eru 
undanþegin þessu eru þau sem eru sérstaklega ábyrg fyrir menntun, 
til dæmis skólar, þar sem starfshættir verða byggðir á þjóðernisfélags-
hyggnum gildum.

       
Lög gegn and-norrænu viðhorfi og starfsemi
Norræna mótstöðuhreyfingin er blákaldur varnarmaður lýðræði fólksins, 
en ekki frjálshyggju-lýðræðis. Hin frjálsa norræna þjóð mun verja málfrel-
si einstaklingsins, jafnframt gera það full ljóst að frelsi eru ekki skilyrðis-
laus, og verða afturkölluð ef að þau eru misnotuð til að stunda starfsemi 
gegn norrænu fólki. Með skýrum samanburði við þetta, verður sameigin-
lega fólkið og frelsi þeirra, fullveldið, og réttur til að lifa af metið fram yfir 
frelsi einstaklingsins. Þetta er vegna þess að við getum ekki leyft frjálsri 
norrænni þjóð með hennar víðtæka málfrelsi og rétt til samkomu, að vera 
misnotuð af fjandsamlegum öflum sem vinna að falli norræns fólks.

And-norræn starfsemi og kynningar verða að vera bannaðar, og í al-
varlegum tilvikum, verður að vera harðlega refsað fyrir þær. Mest kref-
jandi tilfellið af þess konar landráði verður kært til Norðurlanda dómstól 
fólksins. Þessi nýstofnaði dómstóll mun einnig taka á málum varðandi 
landráð og svikurum við þjóðina þar sem þessir glæpir fela í sér brot gegn 



– 50 –

bæði landi og þjóð. Glæpum er varða svik gegn norrænu fólki, þjóðinni 
og landráð mun vera tekið mjög alvarlega.
       
Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Í samræmi við gerð laga sem banna áróður sem er and-norrænn, 
sjá til þess að skipulag til þess að fremja þjóðarmorð gegn norrænu 
fólki sé gert ólöglegt. Þetta þýðir að félög sem eru virk í að stuðla að 
stórinnflutningi innflytjenda, blöndun og annars konar formi af þjóðar-
morði gætu verið sótt til saka.

• Stofna dómstól fólksins, sem tekur á alvarlegri tilfellum af landráði. 
Allir þeir sem nú eru í valdastöðu - eða með umtalsverð áhrif í sam-
félaginu - sem hafa varið, framkvæmt eða tekið þátt í ákvarðanatöku 
á áframhaldandi þjóðarmorði á norrænu fólki, verða dæmdir fyrir 
þessum dómi, ásamt þeim munu gera það sama í framtíðinni. Þeir sem 
eru dæmdir eftir dómstóli fólksins og taldir ófærir til endurhæfingar 
munu missa ríkisborgararétt sinn.

• Taka landráð og svik gegn þjóðinni alvarlega. Þeir sem að, með erlen-
dum stuðningi eða ólöglegum aðferðum, reyna að setja landið undir 
bindandi samkomulag við erlent vald eru að að fremja glæp gegn 
öryggi þjóðarinnar og munu verða refsað í samræmi við það. Gjörðir 
þeirra sem gegna stöðu yfirvalds og taka þátt í leynilegum fundum þar 
sem ákvarðanir eru teknar með erlenda hagsmuni í huga án innsýn 
almennings eða vitund hans, verður talið landráð.

       
Glæpur og refsing
Norræna mótstöðuhreyfingin áttar sig á að til að draga með áhrifaríkum 
hætti úr glæpum í samfélaginu þurfa aðrir þættir en bara lengd fangelsis-
dóma og fjöldi lögreglumanna á götum að vera teknir með í reikninginn. 
Því óréttlátari sem dreifing auðlinda samfélagsins er og stærra sem bilið 
er á milli stétta, því meiri verður aukningin á glæpastarfsemi.

Það er ekki málinu óviðkomandi að alþjóðlega elítan vill í raun búa til 
óeirðir og glæpastarfsemi í samfélaginu í því skyni til að nota það sem 
skýli til að, án opinberra mótmæla, auka mátt stóra-bróðurs eftirlits ríkisins 
sem er að myndast um heim allan í auknum mæli. Hins vegar, býr garður 
sem skortir eftirlit ekki til glæpamann. Það eru ekki alltaf tækifærin sem 
skapa þjófinn, heldur frekar siðferðið og andi samfélagsins. Glæpsamlegt 
ríki stuðlar að glæpsamlegum einstaklingum.

Í heilbrigðu og velmegandi samfélagi, þar sem þjóðlegt samfélag og 
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auðkenni þykir eðlilegt, og stór innflutningur innflytjenda er ekki til, munu 
glæpir minnka. Enginn mun stela frá fjölskyldu sinni eða valda ringulreið 
á eigin heimili. Í ríki með umtalsvert auðkenni þjóðarinnar, er fólk framlen-
ging af eigin fjölskyldu manns sjálfs og norræna þjóðin þar með framlen-
ging af heimili manns.

Að eyða glæpum til fulls er hins vegar barnaleg framtíðarsýn og þar 
með verðum við að vera með stefnu er varðar glæpi. Þjóðernisfélagshyg-
gja þýðir ekki endilega það að vera með harðari refsingar, en við trúum 
því að vissir glæpir gefi tilefni til harðari refsingar. Til dæmis glæpur þar 
sem fórnalambið er andlega eða líkamlega veikt og þar af leiðandi ófært 
um að verja sig gegn árásarmanninum, eins og í tilviki glæpa gegn bör-
num, öldruðum eða dýrum. Í viðbót við afbrot af þessu tagi og framan-
greindum landráðum, ættu alvarleg kynferðis- og fíkniefnabrot einnig að 
leiða til harðari dóma.

Það er ábyrgðarlaust af ríkisstjórninni að sleppa „skrímsli“ aftur inn 
í samfélagið. Hins vegar er það einnig ómannúðlegt fyrir stjórnvöld að 
halda einstaklingum læstum inni restina af lífi sínu. Raðmorðingjar, bar-
naníðingar sem hafa framið grimmdarverk, eiturlyfjasalar sem hafa dreift 
banvænu eitri til hundruða manna o.s.frv., hafa að okkar mati fyrirgert 
rétti sínum og frelsi til að lifa. Þrátt fyrir að dauðarefsing sé óafturkræft, 
verðum við að vera fær um að framkvæma hana þegar takast á við sér-
staklega miskunnarlausa og ofbeldisfulla glæpi. Ef að sönnunargögn sem 
sett eru fram eru sannfærandi umfram allan vafa, ættu glæpir að vera 
refsiverðir með dauða. Til að koma í veg fyrir að dauðarefsingar séu 
misnotaðar eða notaðar með duttlungafullum hætti, verður norræna öl-
dungadeildin að meta og samþykkja hvern dauðarefsingardóm áður en 
hann er framkvæmdur.

Betrunardeildir í dag eru að mörgu leyti mistök, þar sem það að vera 
fangelsaður er meira í ætt við geymslu en raunverulega endurhæfingu. 
Við munum ekki dæma fyrrum fanga til að vera alltaf utanvega í samféla-
ginu, en í staðinn sjá til þess að betrunardeildir endurhæfi fanga að því 
marki að þegar þeir afpláni sinn dóm muni þeir fá heiðarlegt tækifæri til 
að hefja nýtt líf.

Þeir sem að afplána fangelsisdóm munu vinna hörðum höndum til að 
bæta fyrir glæpi sína; en þeir munu einnig vita það að þegar þeim er 
sleppt verður einhver staður til að fara á, að atvinna og húsnæði mun 
bíða eftir þeim og að allar skuldir eða neikvæðar lánasögur sem þeir 
höfðu munu vera minnkaðar ef ekki niðurfelldar, byggt á þeirra vinnu sem 
framkvæmd hefur verið við afplánun þeirra. Þeir sem hafa afplánað sinn 
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dóm verða einnig að hafa fengið læknisaðstoð, menntað sig og fengið 
mikilvæga lexíu fyrir framtíðina. Þeim mun einnig hafa verið komið í skil-
ning hvað þjóðarsamfélag og auðkenni þýðir. Þetta mun draga úr áhættu 
á síbrotamönnum og þar með gagnast samfélaginu í heild.

Við viðurkennum mikilvægi á frekari afbrotafræðirannsóknum til að 
bæði koma í veg fyrir glæpi og veita andlega heilbrigðisþjónustu með 
þeim úrræðum til þeirra er þurfa. Auk þess teljum við að mjög stór hluti 
af betrunarstofnunum ættu að krefjast vinnuskyldu utan aðstöðunnar frá 
sínum föngum. Atvinnugreinar í landbúnaði og við skóganytjar, gætu veitt 
vinnu fyrir fangana á meðan þeir afplána sína refsivist. Með þessum hæt-
ti, gætu fangar sem vinna fyrir utan aðsetur betrunarstofnunar orðið að 
gagni fyrir bæði sig og samfélagið í heild.

Norræna mótstöðuhreyfingin mun:

• Skapa samfélag með traustum gildum og þjóðernisvitund, sem mun 
síðan leiða til lægri glæpatíðni.

• Vernda persónuupplýsingar í stað þess að búa til eftirlitssamfélag.
• Auka viðurlög gegn glæpum sem framdir eru gagnvart börnum, öl-

druðum og dýrum, og fyrir alvarlega kynferðis og eiturlyfjatengda 
glæpi.

• Innleiða dauðarefsingu sem verður aðeins beitt í þeim tilvikum sem 
sérstaklega miskunnarlausir og alvarlegir glæpum hafa verið framdir, 
og þar sem sönnunin er talin vera hafin yfir allan vafa.

• Gefa þeim sem hafa afplánað sinn dóm tækifæri á nýju lífi, frjálst frá 
skuldum og neikvæðri innheimtusögu og með þekkingu, þjálfun og 
viðhorfi sem þarf til að takast á við trygga vinnu.

• Auka fjöldann af opnum fangelsum með vinnuskyldu fyrir fanga.
• Leggja áherslu á afbrotafræðirannsóknir til þess að koma í veg fyrir 

glæpi.
• Gefa geðheilbrigðisstofnunum þau úrræði sem að þau þurfa til að 

þau geti sannarlega meðhöndlað sjúklinga sína í stað þess að ávísa 
einfaldlega á þá þunglyndislyf.
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Eftirmáli     
Á þeim tíma sem þetta er skrifað, hafa vikulega flætt inn tugþúsundir út-
lendingar af öðrum kynþáttum til Norðurlandanna, sem í nánustu framtíð 
mun leiða til gríðarlegra afleiðinga fyrir okkar fólk. Það kunna að vera 
ýmsir sem á þessum örvæntingarfullu tímum finnst að tími okkar og aðföng 
ættu að vera sett til annarra nota en að skilgreina og skrifa flokksáætlun. 
Þessir hugsanlegu gagnrýnendur hafa samt sem áður algerlega rangt fyrir 
sér.

Á undanförnum áratugum hefur meirihluti fólks, sem ákveðið hefur að 
gerast virkt í norrænum þjóðernissinnuðum hreyfingum, verið reiðir ungir 
menn. Á undanförnum árum - sérstaklega á undanförnum mánuðum - he-
fur það orðið ljóst að áhugi á hugmyndum okkar hefur aukist og náð til 
meira úrvals af fólki, þar sem fleiri og fleiri „venjulegir“ einstaklingar eru 
að leita til okkar. Meðalaldur umsækjenda að félagsaðild er að aukast og 
hlutfall kvenna fer vaxandi. Við erum ekki að fá færri umsóknir frá ungum 
mönnum miðað við áður, bara miklu fleiri umsóknir í heild; og fjölgunin 
samanstendur ekki eingöngu af fleiri ungum mönnum.

Þessi aukning á einstaklingum sem að leita til okkar af fólki af víðara 
sviði er nauðsynleg ef við eigum að ná árangri í málstað okkar og san-
narlega komast leiða okkar. Ég er sannfærður um að þetta rit mun vera 
mikilvægur þáttur í að ná markmiðum okkar. Mikið af þessu „venjulega“ 
fólki glímir við neikvæð áhrif áróðursins um goðsögnina „Nasisma“, og 
mun þar af leiðandi vefengja hvern þann sem ver þessar hugsjónir. Í þes-
su riti, óháð persónulegum fordómum, getur hver og einn greinilega séð í 
svörtu og hvítu og án ritskoðunar, hverju við viljum raunverulega ná fram.

Eftir viðræður við þúsundir manna á götum og torgum víðs vegar í 
Svíþjóð, er ég fullkomlega sannfærður um að almenningur sé jákvæður 
gagnvart þeim pólitísku hugmyndum sem gefin eru út í þessu riti. Þessi lið-
fyrir-lið áætlun, þar sem við kynnum Voran veg, er sérlega mikilvæg og á 
hárréttum tíma.

Það hefur verið áhugaverður - og á tímabilum erilsamur - tími að semja 
þessa stefnuskrá, þar sem það felur í sér nokkur hundruð eða jafnvel 
þúsundir vinnustunda. Margar hánætur fylltar með fyrirspurnum, um-
ræðum og skrifum hafa verið nauðsynlegar. Engu að síður hefur það vel 
verið erfiðisins virði, því það sem þú ert nú með í höndum þínum er eitt-
hvað miklu meira en venjuleg flokksáætlun – það stendur fyrir nýja pólitík 
fyrir nýja tíma – Þjóðernisfélagshyggja á 21. öldinni.

Við sem höfum skrifað þetta rit erum þess vel meðvituð að hvert einasta 
smáatriði hefur ekki verið skýrt og að lesandinn kann að sitja uppi með 
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spurningar. Það var ekki ætlun okkar að skoða nákvæmlega hvert einasta 
smáatriði, heldur að nálgast málefnið með breiðari stroku. Í framtíðinni, 
með þeim grunni sem hefur verið lagður í þessa flokksáætlun, munum 
við vera fær um að gefa út viðbætt rit og pólitískt efni sem geta ávarpað 
spurningar með því að leggja áherslu  á erfið mál og veita lausnir þar 
sem þörf er á.

Við gerum okkur einnig grein fyrir því að hver sem les þessa stefnuskrá 
gæti ekki verið sammála hverjum einasta lið sem að hefur verið nefndur. 
Það hefur jafnvel verið skoðanamunur á nokkrum minni háttar atriðum 
meðal þeirra sem hafa unnið að þessari flokksstefnuskrá. Það er algjör-
lega ekkert rangt við þennan skoðanamun, í raun er það bæði heilbrigt 
og alveg eðlilegt að fólk hafi mismunandi skoðanir á mismunandi málum. 
Það er vissulega hið sama sem á við þegar kemur að öllum ritum um hug-
myndafræði. Það eru líklega fullt af lýðræðishyggnum mönnum sem ekki 
styðja hvert einasta orð sem ritað er í flokksstefnuskrá þeirra eins mikið og 
það voru fullt af Þjóðverjum sem voru ekki 100% sammála því sem sagt 
var innan NSDAP (Þjóðernisfélagshyggni þýski verkamannaflokkurinn). 
Það væri eingöngu sjálfhverft að leyfa minniháttar ágreininga eins og 
þessi atriði að verka sem afsökun til að taka ekki þátt í baráttunni. Ef að 
þú styður flest af því sem skrifað er í þessari stefnuskrá, og ef þú styður 
það að fólkið okkar lifi af og að frelsi þess sé einhvers virði, þá ættir þú 
líka að taka þátt í okkar málstað. Þessi atriði má ræða frjálslega í hinni 
nýju norrænu þjóð, þegar mest áríðandi ógnum hefur verið afstýrt, og við 
höfum frelsað okkar fólk frá síónisma og sent heim þá útlendinga sem ekki 
eiga heima hér.

Norræna mótstöðuhreyfingin eru einu samtökin á Norðurlöndunum 
sem eru reiðubúin fyrir áskoranir framtíðarinnar. Pólitísk markmið okkar, 
með að skrifa þessa flokksstefnuskrá, eru nú greinilega sett á stofn. Það 
sem við þurfum núna er að fleiri konur og karlar séu tilbúin til að gera sinn 
hlut til að færa okkar málstað sigur. Þetta er þar sem þú, lesandi góður, 
kemur inn. Ef að þú ert ekki þegar hluti af Norrænu mótstöðuhreyfingunni, 
þá skaltu sjá til þess að ganga til liðs við okkur. Gerðu það í dag, því á 
morgun gæti verið að engin Norðurlönd séu eftir til að frelsa.
       
Simon Lindberg, 2015-11-22




