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Det landet som våre forfedre har kjempet, svettet og ofret sine liv for holder på å rase sammen. Det
folk som gjennom historien har blitt forsvart med en enorm offervilje og mot, står nå overfor sin
undergang og kan bli utryddet totalt om bare noen få tiår. Det er din passivitet som gjør det mulig.
Hvorfor gjør du ingenting?
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Deres døtre, mødre og søstre voldtas og fornedres på åpen gate. Deres sønner, fedre og brødre mishandles og bespottes daglig. Narkotikaen spres til våre barn. Innvandrergjengene tar over våre byer.
Det er du som lar det skje. Hvorfor agerer du ikke?

Deres døtre, mødre og søstre voldtas og fornedres på åpen gate. Deres sønner, fedre og brødre mishandles og bespottes daglig. Narkotikaen spres til våre barn. Innvandrergjengene tar over våre byer.
Det er du som lar det skje. Hvorfor agerer du ikke?

De korrupte politikerne er en av aktørene i spillet. Media mørklegger virkeligheten, da de utgjør en
del av angrepet. Kjendiser og forretningsfolk applauderer undergangen, for å maksimere sin profitt.
Det er opp til deg å sette en grense. Hvorfor gjør du det ikke?
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Over hele verden ler folk av dere. Den feminiserte norske såkalte mannen som uten motstand lar seg
overkjøre, og den hjernevaskede norske såkalte kvinnen som åpner favnen for sin egen utryddelse.
Du kan reise deg. Når er nok faktisk nok?
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Denne kaotiske tilstanden kommer ikke til å forandre seg av seg selv. Politiet og militæret beskytter
ikke befolkningen, da de selv utgjør en del av systemet. Stemmeseddelen vil ikke gjøre noen forskjell.
Det trengs en revolusjon. Gjør noe med saken!
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En nasjonalsosialistisk sone er opprettet i dette området. Dette innebærer at Den
nordiske motstandsbevegelsen er etablert her. Så, hva venter du på? Gå med i
kampen og kjemp for vårt folks overlevelse og frihet sammen med oss!
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