LØGNPRESSENS MAKT

MÅ BRYTES!
I det liberale demokratiet vi lever i er det en såkalt frihet at en liten og skjult elite av mennesker med
kommersielle og til og med folkefiendtlige interesser kan eie nordisk media og der-i-gjennom styre
folkeviljen i den retning de ønsker.
Det er et faktum at disse mediamoguler, gjennom sine massive propagandamaskinerier, indoktrinerer
folket med blant annet flerkultur og andre subversive og folkefiendtlige idéstrømninger. Alt for å gavne
deres egne interesser. Deres makt må for all fremtid brytes, dersom vårt folk skal overleve.
Løgnmedia propaganderer for masseinnvandring og såkalt integrasjon, lyver og mørklegger informasjon om flerkulturens konsekvenser. I tillegg går de aktivt inn for å bekjempe enhver form for motstand
gjennom skitne metoder som uthengning, hjemmebesøk og skandalereportasjer. For å forvirre, oppløse og destabilisere propagerer de også for moral- og normoppløsende kulturmarxisme og andre
subversive idéstrømninger.
De etablerte mediene arbeider direkte fiendtlig mot folket, noe som gir katastrofale følger. Etnisk,
kulturelt og rasemessig. Folkefiendtlig propaganda vil under det kommende nasjonalsosialistiske styret,
være ulovlig og straffbart.
Den nordiske motstandsbevegelsen vil:
• Opprette lover mot folkefiendtlig propaganda. Gjøre det mulig for staten å ekspropriere media
som agerer eller har agert folkefiendtlig.
• Sikre at kun nordiske statsborgere får eie nordiske medier.
• Forby utenlandske medier og organisasjoner som sprer folkefiendtlig propaganda i Norden, og
klassifisere disse som fremmede agenter.
• Sanere nordisk media. Journalister og andre som har bidratt til å spre folkefiendtlig propaganda,
skal utestenges fra sitt arbeide og nøye granskes innen de med en statlig godkjennelse eventuelt
får arbeide videre innen journalistikk.
• Innlede en rettsprosess mot de som har vært særskilt aktive i den folkefiendtlige propagandaen.
Disse individer skal isoleres fra samfunnet.

Teksten ovenfor er hentet fra Den nordiske motstandsbevegelsens politiske manifest Vår vei – Ny
politikk for en ny tid. Hele manifestet kan leses på:

FRIHETSKAMP.NET

