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Huomautus:
Tämän oppaan neuvot, säännöt ja ohjeet ovat sovellettavissa vain siinä tapauksessa,
että Vastarintaliike voi toimia laillisesti niiden periaatteiden mukaan, jotka koskevat
ilmaisu- ja yhdistymisoikeutta. Mikäli olosuhteet muuttuvat sellaisiksi, ettemme voi
enää toimia laillisesti, ovat toimintamme edellytykset täysin erilaiset.
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ESISANAT
Vastarintaliike edellyttää aktivisteilta, jäseniltä ja aktiivisilta tukijoiltaan kunniakasta
käytöstä niin aktivismissa kuin arkielämässä. Emme ole niinkään kiinnostuneita ihmisten menneisyydestä vaan siitä, kuinka he elävät ja toimivat siitä päivästä lähtien,
kun he liittyvät toimintaamme. Arvostamiamme luonteenpiirteitä ovat muun muassa rehellisyys, rohkeus, lojaalius ja kurinalaisuus.
Vastarintaliike ei ole tavanomainen poliittinen järjestö. Se on taistelujärjestö, joka
tähtää vallankumoukseen. Sen aktivisteja, jäseniä ja tukijoita sitoo yhteinen maailmankatsomus ja luottamus. Aktivistin elämä ei ole aina turvallista tai mukavaa – se
voi edellyttää riskinottoa ja uhrimieltä. Siksi aktivistit muodostavat järjestömme keihäänkärjen. Aktivistien ympärille rakennamme kuitenkin kokonaista vastarintayhteiskuntaa, jossa myös esimerkiksi kulttuurilla, ystävillä, perheillä ja yritystoiminnalla
on merkittävä rooli.
Toimintaamme osallistuvien tulee tiedostaa poliittiseen taisteluun liittyvät riskit.
Mikäli riskit tai henkinen paine kasvavat aktivistin, jäsenen tai tukijan kannalta liian
suuriksi, tulee hänen ottaa lähimpään johtajaan yhteyttä ja kertoa ongelmistaan
avoimesti. Kenenkään ei tule väkisin sitoutua sellaiseen, johon hänellä ei ole voimavaroja. Vastarintaliike huolehtii jäsenistään, mutta järjestön tärkein tehtävä on lopulta vallankumouksellinen poliittinen toiminta. Toimintaan sitoutuvien on ymmärrettävä, että meille yhteisön etu ohittaa yksilön edun. Pelissä on koko pohjoismaisen
kansan tulevaisuus ja selviytyminen.
Seuraavat vuodet tulevat olemaan raskaita, mutta äärimmäisen tärkeitä. Kannustamme jäseniämme olemaan idealistisia ja rakastamaan niin taistelua kuin vastoinkäymisiä. Elämme tällä hetkellä orjina valtiossa, jonka monikansalliset pankit ovat
alistaneet poliittisesti ja jonka verenperimän pakotettu monikulttuurisuus on pilaamassa. Elämme pohjoismaiden historian kriittisimmällä hetkellä!
Olkaamme siis iloisia siitä, että saamme elää ainutlaatuisena aikana! Älä lannistu
vastoinkäymisistä, vaikka menettäisit esimerkiksi työsi tai vapautesi poliittisen toiminnan vuoksi. Olet osa suurempaa historiallista kehityskulkua – juuri sinä voit vapauttaa Pohjolan ja turvata kansamme tulevaisuuden!
Pohjoismainen Vastarintaliike.
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POHJOISMAINEN VASTARINTALIIKE
Pohjoismainen Vastarintaliike on kansallissosialistinen järjestö, jonka tavoitteena on
poliittinen vallankumous Pohjoismaissa. Tahdomme muodostaa yhteispohjoismaisen vastavoiman suurvaltapolitiikalle ja näin turvata poliittisen itsemääräämisoikeutemme, Pohjolan sotilaallisen riippumattomuuden ja taloudellisen omavaraisuuden.
Pohjoismaista Vastarintaliikettä johtaa valtuusto, jossa on kaksi jäsentä kustakin
jäsenmaasta. Edustamme kaikki yhtä ja samaa järjestöä, jolla on samat arvot ja päämäärät. Toimintatavat vaihtelevat riippuen kunkin maan poliittisesta ympäristöstä
sekä paikallisjärjestöjen resursseista.
Lyhyen aikavälin tavoitteemme on perustaa aktivistiryhmiä eri puolille Suomea
kouluttaaksemme mahdollisimman laadukkaan ja toimintakykyisen joukon isänmaallisia kansalaisvaikuttajia. Lisäksi tahdomme vaikuttaa maan poliittiseen ilmapiiriin julkisella eliittiä painostavalla toiminnalla, kuten esimerkiksi Lapuan liike teki
1930-luvulla.
Pitkän aikavälin tavoitteemme on rakentaa Suomeen kansallismielinen rinnakkaisyhteiskunta (vastarintayhteiskunta), joka pystyy lopulta korvaamaan itsenäisyytemme myyneen hallituksen. Nykyinen yhteiskuntajärjestelmä korvataan kokonaan
uudella.
Vastarintaliike koostuu paikallisista aktivistiryhmistä, joilla on omat ryhmänjohtajat. Kansallisella tasolla Suomen asioista päättää Vastarintaliikkeen valtuusto. Mikäli
tahdot liittyä järjestön toimintaan, mutta kotikaupungissasi ei ole aktivistiryhmää,
ota yhteyttä sinua lähimpänä sijaitsevaan ryhmään. Selvitä, kuinka voit itse perustaa
aktivistiryhmän kotikaupunkiisi!
Vastarintaliike voi toimia parlamentaarisesti, mutta tärkein poliittinen taistelu
käydään kaduilla. Olisi naiivia uskoa, että ylikansallinen eliitti hyväksyisi rauhanomaisesti vaatimuksemme. Olemme jo nähneet, kuinka länsimainen yhteisö on hyökännyt valkoista Etelä-Afrikkaa, nationalistista Serbiaa sekä maahanmuuttovastaista
puoluetta äänestänyttä Itävaltaa vastaan.
Vastarintaliike eroaakin muista kansallismielisistä järjestöistä siten, ettemme luota sinisilmäisesti eliitin hyväntahtoisuuteen. Kerromme kaikille rehellisesti, että edessä voi olla fyysinen taistelu itsenäisyydestä, minkä vuoksi jokaisen on varauduttava
kestämään kovaakin painetta.
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TOIMINTAA VOI TUKEA MONELLA TAVALLA
Vastarintaliikkeen toimintaan voi osallistua aktivistina, jäsenenä tai tukijäsenenä. Järjestämme myös ulkopuolisille avoimia tapahtumia. Aktivistiksi tai jäseneksi haluavien täytyy osoittaa kelpoisuutensa kokelasaikana.
Näkyvin aktivismimme tehdään Suomen kaduilla, mutta tämä on vain pieni osa
Vastarintaliikkeen kokonaisuutta. Järjestämme sen lisäksi muun muassa poliittista
koulutusta sekä kulttuuri- ja urheilutapahtumia. Tavoitteenamme on kouluttaa radikaaleja, älykkäitä ja poliittiseen kamppailuun sitoutuneita suomalaisia, jotka kykenevät vaikuttamaan maamme tulevaisuuteen ratkaisevasti.
Suomessa on suuri määrä kansallismielisiä, jotka eivät esimerkiksi terveydentilansa tai työnsä vuoksi voi osallistua suoraan aktivismiin. Jokainen voi kuitenkin liittyä
tukijäseneksi ja tehdä näin oman osuutensa. Vastuu Suomesta kuuluu kaikille!
Monet Vastarintaliikkeen nykyisistä jäsenistä ja aktivisteista ovat aloittaneet tukijäseninä. Tukijäsenet saavat osallistua toimintaamme niin aktiivisesti kuin haluavat,
mutta heillä on aktivisteja ja jäseniä vähemmän velvollisuuksia ja vastuualueita. Tukijäsenyys on loistava tapa tutustua järjestökulttuuriimme ja selvittää, kuinka aktiivisesti tahtoo tulevaisuudessa toimia Vastarintaliikkeessä. Radikaali kansallismielinen
järjestö ei voi menestyä ilman laajaa tukijoiden verkostoa.
Jäseneltä ei vaadita yhtä näkyvää ja säännöllistä toimintaa kuin aktivistilta. Jos
tahdot auttaa Vastarintaliikettä jollain muulla tavalla kuin säännöllisellä katutoiminnalla, voit hakea jäseneksi.
Aktivisteilta vaaditaan puolestaan lujaa henkilökohtaista sitoutumista säännölliseen toimintaan. Aktivistien tulee kestää myös henkistä ja fyysistä painetta taipumatta.

KANSALLISSOSIALISTINA ELÄMINEN
Kansallissosialismi on kokonaisvaltainen maailmankatsomus, joka edellyttää sitoutumista niin ajatusten kuin toiminnan puolella. Se on luonnonläheinen ja tieteellinen
maailmankatsomus, joka tähtää kehitykseen sekä yksilön että kansakunnan tasolla.
Kansallissosialisti käy päivittäin kamppailua omia heikkouksiaan vastaan tehdäkseen
koko yhteisöstään vahvemman.
Kansallissosialisti näkee itsensä yhtenä renkaana esi-isien ja tulevien sukupolvien
ketjussa. Hän on ylpeä edeltäjiensä saavutuksista, mutta tietää, että lopulta hän joutuu itse omalla toiminnallaan lunastamaan paikkansa yhteiskunnassa ja historiassa.
Kansallissosialismi on siis hyvin käytännönläheinen maailmankuva, joka edellyttää kannattajaltaan kunniakasta arkista elämää. Kansallissosialisti ei ole valehtelija,
9
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huijari, narkomaani, hedonisti, pelkuri tai laiska. Hän elää kuten opettaa eikä vaadi
muilta mitään sellaista, jota hän ei vaatisi myös itseltään.
Kansallissosialistin ei tule jäädä oman sosiaalisen kuplan vangiksi ja elää vain
samanmielisten ”sisäpiiriläisten” keskuudessa. Kansallissosialisti edustaa aatettaan
tavallisten suomalaisten parissa työpaikalla, koulussa ja harrastuksissa. Hän ilmentää maailmankuvaansa käyttäytymällä ystävällisesti, kunnioittavasti, luotettavasti ja
tasapainoisesti. Esimerkillään hän vaikuttaa siihen, millainen muiden ihmisten mielikuva kansallissosialismista on.

KULTTUURI JA RAPPIOKULTTUURI
Länsimaat ovat viime vuosikymmenten aikana tuhonneet kulttuuriperintönsä ja
kääntäneet perustavat arvot päälaelleen. Valtamedian, koulujärjestelmän ja muiden
yleistä mielipidettä muokkaavien instituutioiden markkinoimat arvot ovat johtamassa valkoisten hitaaseen kansanmurhaan. Siksi kansallissosialistit tuntevat vaistonvaraisesti vastenmielisyyttä ”poliittisesti korrektia” massakulttuuria kohtaan.
Vastarintaliike käy kulttuuritaistelua eliitin markkinoimia arvoja vastaan. Kannustamme kansallismielisiä luomaan omaa tervettä ruohonjuuritason kulttuuria ja houkuttelemaan tätä kautta myös uusia ihmisiä vallankumouksellisen politiikan pariin.
Kannustamme tukijoitamme järjestämään kansallismielisiä tapahtumia, joissa valtavirrasta vieraantuneet voivat inspiroitua, vaihtaa ajatuksiaan ja verkostoitua.
Erityisesti lapset ja nuoret ovat haavoittuvaisia massakulttuurin aivopesun edessä. Aktiiviemme ja tukijoidemme tulee tiedostaa kaupallisen rappiokulttuurin vaarat
ja toimia arkisilla valinnoilla niitä vastaan. Kulutuspäätöksillä voi esimerkiksi varmistaa sen, ettei rahoita Hollywoodin eurooppalaisvastaista sanomaa. Sen sijaan tuki
kannattaa suunnata niille kaupoille, levy-yhtiöille ja muille kulttuuritoimijoille, jotka
tuottavat arvoiltaan tervettä ja inspiroivaa sisältöä.
YKSINKERTAISEMPI JA LUONNONLÄHEISEMPI ELÄMÄ
Vastuullinen kuluttaminen ulottuu tietysti laajemmallekin kuin vain kulttuurimaail10
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maan. Boikotoi kaupassa käydessäsi ympäristöä ja työvoimaa riistäviä yhtiöitä. Kun
kulutamme, maksamme aina myös tahtomattamme veroa vihamieliselle hallitukselle, joka tekee kaikkensa kansamme jatkuvuuden tuhoamiseksi. Kansallissosialistin ei
tarvitse olla ”downshiftaaja”, mutta hänen tulee olla tiedostava kuluttaja.
Nykyään yhä useammat yritykset yrittävät tavoitella kilpailuetua julistautumalla ”rasisminvastaisiksi”. On myös yhtiöitä, jotka investoivat merkittäviä määriä rahaa
juutalaiseen rikollisvaltio Israeliin (Israelissa valmistetut tuotteet tunnistaa 729-alkuisista EAN-koodeista). Niitä tulee luonnollisesti pyrkiä boikotoimaan ja niitä vastaan
voi myös järjestää erilaisia kampanjoita.
Sen sijaan isänmaallisina profiloituneita yrittäjiä kannattaa tukea. Keskitä ostoksesi niin, että tuet mahdollisimman tehokkaasti kansallismielistä toimintaa arkisilla
valinnoillasi.
Syö suomalaisissa ravintoloissa maahanmuuttajapitserioiden ja McDonald’sien
sijaan. Välttele Coca Colan kaltaisia kulttuuri-imperialistisia brändejä. Osoita olemuksellasi, että olet ylpeä, itsenäinen suomalainen!
Kansallissosialisteina vastustamme myös ehdottomasti ympäristöä riistävää liiketoimintaa. Vältämme tukemasta yhtiöitä, jotka ovat tunnettuja esimerkiksi saastuttamisesta ja eläinkokeista. Kannustamme omavaraisuuteen sekä lähituotannon ja
luonnollisten raaka-aineiden tukemiseen. Valmista ruokasi kykysi mukaan mahdollisimman lähellä tuotetuista ja luonnonmukaisista aineksista.
On kaikin puolin palkitsevampaa ja kunniakkaampaa valmistaa itse oma ruoka
yhdessä perheen tai ystävien kanssa kuin myrkyttää oma keho eineksillä. Kannustamme ylipäätään yksinkertaiseen elämään, jossa omaa persoonaa kehitetään muilla
tavoin kuin kuluttamalla.
EHDOTON EI HUUMEILLE
Toisinaan kansallismieliset perustelevat alkoholinkäyttöä toteamalla, että se on ”osa
kulttuuriamme”. Asia ei kuitenkaan ole niin yksiselitteinen. Kaikki kulttuurimme ominaisuudet eivät ole automaattisesti hyviä, terveitä tai kunniallisia.
Olipa suomalaisten historiallinen suhde alkoholiin millainen tahansa, kansallissosialisti ei juo itseään säännöllisesti humalaan. Alkoholi tuhoaa ihmisen aivot ja elimistön. Humalahakuisen juomisen sijaan kansallismielisten tulisi käyttää rahansa ja
vapaa-aikansa ennen kaikkea poliittiseen ja kulttuurilliseen taisteluun. Emme kiellä
aktivisteiltamme alkoholinkäyttöä, mutta edellytämme kohtuutta ja pidämme täysraittiutta hyveenä. Aktivismiin ei saa missään olosuhteissa osallistua päihtyneenä.
Suhtautumisemme huumeisiin – myös kannabiksen huumekäyttöön – on yksiselitteinen: ne on kielletty kokonaan aktivisteilta ja jäseniltä. Huumeet voivat poliittisen vihollisen käsissä olla todellinen joukkotuhoase; ei ole ihmekään, että israelilaiset ovat kauan hallinneet Euroopan ekstaasikauppaa. Valtamedia ja viihdeteollisuus
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nostavat jatkuvasti nuorison esikuviksi huumeiden ”viihdekäyttäjiä”, mikä kertoo paljon mediaoligarkkien arvomaailmasta.
Mikäli aktivistille tai jäsenelle määrätään esimerkiksi masennuslääkkeitä, arvioi
järjestö hänen kykynsä jatkaa silloisessa roolissaan tapauskohtaisesti. Lääkkeiden
väärinkäyttöön järjestöllä on luonnollisesti nollatoleranssi.
TERVE SIELU TERVEESSÄ RUUMISSA
Sairauksien, lääkkeiden ja masennuksen leimaaman onton länsimaisen kulutuskulttuurin tilalle tahdomme rakentaa luonnollisen ja terveen kulttuurin.
Kun uusi henkilö liittyy toimintaamme, saattavat hänen elämäntapansa olla rappiolla. Vastarintayhteisön tehtävä on opastaa uusia kansallismielisiä etsimään ilon ja
onnistumisen tunteita esimerkiksi luonnosta ja urheilusta. Urheilulla on myös erittäin käytännöllinen tehtävä: se valmistaa meitä vallankumouksellisiin aikoihin, jolloin kansallissosialistien täytyy olla rautaisessa kunnossa.
Järjestö kieltää aktivistejaan ja jäseniään ankarasti käyttämästä kasvuhormoneja.
Sen sijaan kannustamme monipuoliseen kasvispainotteiseen ruokavalioon ja aktiiviseen liikuntaan.
12
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Kansallismielisten tulee tiedostaa, että osa urheilulajeista on käytännöllisempiä
kuin toiset. Esimerkiksi tennis ja jalkapallo ovat hyvää liikuntaa, mutta eivät silti ihanteellisia aktivistin kannalta. Aktivistit tahtovat olla kestäviä, vahvoja, nopeita, räjähtäviä ja itsepuolustuskykyisiä. Parhaita lajeja tätä varten ovat lenkkeily, kahvakuula,
kehonpainoharjoittelu, nyrkkeily, realistiset itsepuolustuslajit, uiminen ja suunnistus.
ELÄMÄ AKTIVISTINA
Vaikka omaa kansallissosialistista vakaumusta ei tarvitse mainostaa jatkuvasti, ei
aktivistin tule myöskään valehdella mielipiteistään kysyttäessä. Aktivisti uskaltaa
haastaa ympäristön porvarilliset arvot ja olla erilainen. Mikäli aktivistin täytyy tehdä
valinta esimerkiksi tietyn työpaikan ja taistelun välillä, valitsee hän taistelun. Uusia
työpaikkoja tulee kyllä, minkä lisäksi vastarintayhteisö tukee omiaan!
Aktivisti ei siis voi olla materialisti, jolle korkeat tulot ovat itseisarvo. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei aktivisti voisi olla kunnianhimoinen opiskelija, yrittäjä tai
työntekijä, kunhan hänellä on myös resursseja täyttää velvollisuutensa taistelua kohtaan.
Kannustamme aktivisteja opiskelemaan ja hankkimaan asiantuntemusta eri yhteiskunnan aloilta. Tämä on yksi merkityksellinen tapa tehdä järjestöstä monipuolisempi ja tehokkaampi. Ennen toista maailmansotaa Suomen yliopistoissa vaikutti
esimerkiksi Akateeminen Karjala-Seura, joka kykeni asemansa ja toimintaympäristönsä ansiosta vaikuttamaan laajasti vaikutusvaltaisten suomalaisten asenteisiin. Jatka siis opiskelua myös järjestöön liittymisen jälkeen!
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AKTIVISTIEN PERUSSÄÄNTÖJÄ
Vaikene. Ole luottamuksen arvoinen – älä levitä järjestöön liittyviä tietoja ulkopuolisille. Tämä koskee myös sukulaisia, viranomaisia ja mediaa. Ulkopuolisille voi kertoa
järjestöstä sen, mitä kerromme avoimissa julkaisuissamme (Kansallinen Vastarinta,
Frihetskamp ja Nordfront). Kaikki muu on lähtökohtaisesti turvallisuusluokiteltua
tietoa, jonka paljastaminen on kiellettyä kaikissa olosuhteissa. Mikäli et ole varma
siitä, saako jostain asiasta puhua julkisesti, ota yhteyttä lähimpään ryhmänjohtajaan.
Ole lojaali. Sinun tulee olla uskollinen Vastarintaliikkeelle ja tovereillesi. Tämä koskee
myös parisuhdetta; emme hyväksy puolison pettämiseen syyllistyneitä aktivisteiksi
emmekä jäseniksi.
Ole nöyrä. Sinun tulee olla nöyrä tovereitasi ja myös muita ihmisiä kohtaan, muunrotuiset mukaan lukien, mikäli ei ole hyvää syytä käyttäytyä toisin. Ryhmästä saamaasi
voimaa ei tule käyttää väärin henkilökohtaisiin tarkoituksiin.
Ole toverillinen. Sinun tulee osoittaa hyvää toverihenkeä. Älä koskaan puno juonia
tai levitä huhuja tovereistasi. Harva asia on yhtä vahingollista järjestölle kuin juonittelu. Sinun tulee kohdella kaikkia aktivisteja – niin alempia kuin ylempiä – kunnioituksella.
Ole kurinalainen. Hyväksy hierarkia, sopeudu ja ole täsmällinen. Toimiva järjestö on
mahdollinen vain, jos jokainen hyväksyy rajansa toimintavapaudessa. Jokaisen on
tehtävä tarvittavansa, jotta taistelukoneisto toimii hyvin. Pyri suorittamaan tehtäväsi
aina mahdollisimman laadukkaasti.
Puhu totta. Älä koskaan valehtele tovereillesi. Jos sinun täytyy salata tietoa, ole hiljaa sen sijaan, että valehtelisit. Viholliselle voit tietysti valehdella, mikäli on pakko:
”Kauniisti puhu, mutta petosta mieti ja palkitse valheella vilppi” (Eddan jumalrunojen
säkeistö ”Korkean runossa” valheellisesti puhuvista vihollisista).
Urheile. Sinun täytyy urheilla. Tovereidesi tulee luottaa siihen, että pystyt auttamaan
heitä, kun he joutuvat pulaan.
Ole edustava. Halusimme tai emme, olemme Vastarintaliikkeen ja maailmankatsomuksemme käveleviä mainoksia 24/7. Siksi likaiset vaatteet, epävarma kehonkieli
sekä esimerkiksi kaula- ja kasvotatuointien ottaminen ovat haitaksi koko liikkeen
julkisuuskuvalle. Pukeudu siististi, käyttäydy kohteliaasti, hymyile ja herätä luottamusta. (Jos joku haluaa tatuoida järjestön symbolin, tulee siihen kysyä ensin lupa.)
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KAKSOISJÄSENYYS
Vastarintaliikkeen aktivisteilta ja jäseniltä on kielletty kaksoisjäsenyys muissa kansallismielisissä puolueissa ja järjestöissä. Kaksoisjäsenyyskielto ei sen sijaan koske esimerkiksi ammatillista järjestäytymistä.
Mikäli kuulut siis tällä hetkellä toiseen järjestöön, on sinun erottava siitä ennen
Vastarintaliikkeeseen liittymistä. Täydellisen luottamuksen saavuttamiseksi meidän
on näet oltava varmoja siitä, että kaikki ovat lojaaleja vain yhdelle liikkeelle.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivät Vastarintaliikkeen aktiivit voisi tehdä yhteistyötä muiden kansallismielisten kanssa tai toteuttaa järjestörajat ylittäviä projekteja. Mikäli aktivisti tai jäsen tahtoo osallistua järjestörajat ylittävään toimintaan, on
hänen kuitenkin otettava aihe ensin puheeksi ryhmänjohtajan kanssa.
Kannustamme myös aktiivisuuteen esimerkiksi paikallisissa asukas-, urheilu- ja
kulttuurijärjestöissä. Tämä on loistava tapa levittää positiivista sanaa kansallismielisyydestä uudelle yleisölle. Osallistumista esimerkiksi perinnejärjestöjen toimintaan
ei pidetä kaksoisjäsenyytenä, vaan kaksoisjäsenyyskielto koskee selvästi poliittisia
ryhmiä.

JÄRJESTÄYTYMINEN JA SITOUTUMINEN
Monet kansallismieliset allekirjoittavat arvomme ja tavoitteemme, mutteivät halua
sitoutua järjestelmälliseen toimintaan ja vastuisiin. Pidämme yksilökeskeisyyttä ja sitoutumispelkoa länsimaisen nykykulttuurin tuhoisimpina oireina. Todellinen vallankumouksellinen sitoutuu yhteisöönsä ja pysyy uskollisena myös vastoinkäymisten
aikana.
Monet perustelevat sitoutumisvastaisuuttaan sillä, että he pelkäävät uransa tai
perheensä puolesta. Myös meillä on työt ja perheet, ja juuri niiden puolesta taistelemme. Tiettyjä riskejä on pakko ottaa, mikäli tahtoo rakentaa pitkäjänteisesti poliittista vaihtoehtoa valkoisten asteittaiselle kansanmurhalle. Kansallismielisiltä edellytetään rohkeutta – taistelu ei ole pelkkä harmiton harrastus.
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”VALTAVIRTAAN SOLUTTAUTUMINEN JA SISÄLTÄPÄIN VAIKUTTAMINEN”
Jotkut ovat perustelleet sitoutumisvastaisuuttaan väittämällä, että he aikovat ”vaikuttaa yhteiskuntaan sen sisältä käsin” tai ”soluttautua vihollisen selustaan”. Hienolta
kuulostavaa strategiaa on käsitelty usein kansallismielisissä julkaisuissa, mutta sen
jalkauttaminen on osoittautunut erittäin tehottomaksi.
Miten vaikuttaa yleiseen ilmapiiriin, jos omia ajatuksia ei voi tuoda julki? Eliitti
huomaa usein pienistäkin yksityiskohdista, mikäli ihmisellä on ”vääriä mielipiteitä”,
minkä vuoksi edes vaivihkainen vaikuttaminen ei yleensä ole käytännössä mahdollista.
Miten ”soluttautuminen” eroaa lopulta vihamieliseen järjestelmään sopeutumisesta? Käytännön kokemukset osoittavat, että julkiseen keskusteluun on tehokkainta vaikuttaa avoimella ja itsevarmalla toiminnalla. Eri kohderyhmiä voi tavoittaa
toimimalla avoimesti erilaisissa ympäristöissä, kuten kouluissa, harrastuksissa, kulttuuripiireissä, kaupunginosayhdistyksissä ja niin edelleen.
Mikäli eliittiin kuuluu meitä sympatisoivia ihmisiä, voivat he tukea toimintaamme
eri tavoin julkisuudelta salassa. Tämä on paljon tehokkaampi tapa järjestäytyä kuin
yrittää soluttaa kansallismielisiä eliittiin.
”NÄKYMÄTTÖMÄNÄ TOIMIMINEN”
Elämme valvontayhteiskunnassa, jossa poliittisten aktivistien henkilötiedot ovat nopeasti viranomaisten tiedossa. Monet ”vallankumoukselliset” kertovatkin pysyvänsä
järjestöistä erossa siksi, että he voisivat rauhassa aloittaa aseellisen taistelun eliittiä
vastaan. Tämä on käytännössä aina valheellinen tekosyy, minkä osoittaa jo se, kuinka
vähän aseellisia kansallissosialistijärjestöjä Euroopassa on toiminut viime vuosikymmenten aikana.
On myös ihmisiä, joiden mielestä järjestö ei ole vielä ”tarpeeksi hyvä” heille tai
”aika liittymiselle ei ole oikea”. Me kaikki tiedostamme, ettei järjestö ole täydellinen,
ja juuri siksi työskentelemme joka päivä kehittääksemme sitä. Elämä kansallissosialistina tulee olemaan huomenna vielä haasteellisempaa kuin tänään, koska maailma
taantuu kiihtyvällä tahdilla. Ainut keino muuttaa suuntaa on lopettaa epäröinti ja
liittyä taisteluun juuri nyt pelkäämättä oman hyvinvoinnin tai ”imagon” puolesta.
Kansallismielinen liike ei kykene vakuuttamaan suomalaisia, mikäli sen jäsenet
”odottavat oikeaa hetkeä” kotisohvillaan peläten henkilöllisyytensä paljastumista.
Vastarinnassa on kyse siitä, että suomalaiset uskaltautuvat pois mukavuusalueeltaan
tekemään säännöllistä pohjatyötä suuren kansanliikkeen rakentamiseksi.
VERKOSTO JÄRJESTÖN SIJAAN?
Osa perustelee sitoutumisvastaisuuttaan kertomalla kannattavansa ”riippumatonta”
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aktivismia, jossa yksittäiset ihmiset muodostavat väliaikaisia verkostoja toteuttaakseen erilaisia kampanjoita. Meille järjestötoiminta ei ole väliaikainen projekti, johon
voi liittyä silloin, kun yhteistyö palvelee yksilön tavoitteita. Pitkäjänteisen työn selkäranka on luottamus, järjestöinfrastruktuuri, toimintakulttuuri ja tietotaito, jotka syntyvät vuosien yhteistyön tuloksena.
Pohjoismainen Vastarintaliike on pysynyt vuosien ajan pystyssä samalla, kun väliaikaiseen sitoutumiseen perustuvia puolueita, projekteja, julkaisuja ja verkostoja on
syntynyt ja kuollut ympärillä. Mikäli järjestön infrastruktuuri on heikko tai jos se perustuu pelkälle ”hypelle”, kaatuu se helposti pieniinkin sisäisiin ristiriitoihin ja kriiseihin. Vastarintaliike on sen sijaan kestänyt lukemattomia hyökkäyksiä kyeten samalla
kasvamaan ja uudistamaan toimintatapojaan. Siksi pidämme hierarkkista järjestörakennettamme erittäin hyvänä.
Kuten aiemmin olemme käsikirjassa todenneet, ei sitoutuminen Vastarintaliikkeeseen kuitenkaan tarkoita järjestörajat ylittävän yhteistyön vastustamista. Se ei
myöskään tarkoita vanhoihin toimintatapoihin kangistumista. Järjestön on uusiuduttava jatkuvasti. Kun otamme uusia toimintamalleja käyttöön, on suunnittelussa
mukana lukuisia aktiiveja, joilla on vuosien kokemus järjestötoiminnasta. Vastarintaliikkeen kartuttama hiljainen tieto onkin jotain, jota lyhytikäisillä verkostoilla ei koskaan voi olla.

PROPAGANDA JA TOIMINTA
Merkittävä osa Vastarinnan toiminnasta liittyy poliittisia arvojamme markkinoivaan
propagandaan. Propagandalla vaikutamme julkiseen keskusteluun, teemme Vastarintaliikettä tunnetuksi ja valistamme suomalaisia.
Propaganda ei perustu ainoastaan hyviin argumentteihin vaan myös ihmisten
tunteisiin. Hyvä propaganda on yksinkertaista, perustarpeisiin vetoavaa ja vallankumouksellista. Usein ”kaikkea kaikille” tarkoittaa ”kenellekään ei mitään”; toisin
sanoen paras propaganda on suunnattu rajatulle kohderyhmälle, jonka ongelmiin
Vastarintaliike voi tarjota konkreettisen ratkaisun joko lyhyellä tai pitkällä aikavälillä.
Kaikkien aktivistien ja jäsenten on myös osattava argumentoida propagandamateriaalissamme esitettävien väitteiden puolesta. Aktivistiryhmien tulisikin järjestää
säännöllisesti poliittisia keskustelu- ja väittelyharjoituksia julkisia tapahtumia silmällä pitäen.
Järjestöä markkinoidessa iskee helposti likinäköisyys: tulemme sokeiksi järjestön rutiineille ja omalle ideologialle emmekä ymmärrä, miten ulkopuoliset näkevät
järjestön. Siksi uusia ihmisiä ei pidä lähestyä ”ideologia edellä” eikä tule myöskään
olettaa, että he ymmärtäisivät tai hyväksyisivät järjestön rakenteen ja tavoitteet heti
alussa. Kun suunnitellaan uutta aktivismia tai propagandaa, tulisikin aina miettiä,
onko kohderyhmä todella järjestön ulkopuoliset suomalaiset vai kansallissosialistien
”sisäpiiri”.
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ALOITTEELLISUUS
Aktivistin tulee pyrkiä osallistumaan toimintaan mahdollisimman usein. Jäsenet ja
tukijäsenet voivat osallistua niin usein kuin haluavat. Lisäksi paikallisten ryhmien
tehtävä on suunnitella paikallisiin teemoihin sopivia kampanjoita, tempauksia ja tapahtumia. Usein parhaat aktivismin muodot liittyvät tietyn kaupungin tai kunnan
senhetkiseen poliittiseen tilanteeseen, minkä vuoksi aktivistiryhmät eivät voi jäädä
vain odottamaan käskyjä ”ylhäältä”. Seuratkaa paikallisuutisia ja miettikää, millaisiin
ongelmiin Vastarintaliike voisi tarjota ratkaisun lyhyellä tai pitkällä aikavälillä!
Strategisesti viisas aktivistiryhmä tavoittelee lisäksi ainutlaatuisuutta kilpailijoihin
nähden – jos paikkakunnalla on monta kansallismielistä järjestöä, ensimmäinen kysymys on: ”Miten Vastarintaliike voisi erota muista edukseen?”.
Aktivistien täytyy aina hankkia toiminnalle lupa ryhmänjohtajalta. Vastarintaliikkeen toiminnan kirjo on laajentunut huomattavasti kuluneina vuosina. Propagandan
jakamisen lisäksi järjestämme muun muassa Suomalaisapu-aktioita vähäosaisten
suomalaisten hyväksi, ideologisia ja käytännöllisiä koulutustilaisuuksia, kulttuuri- ja
urheilutapahtumia sekä kansallissosialistisen sanoman ujuttamista julkiseen tilaan
uusilla tekniikoilla.
Tavoitteemme on uudistua aktiivisesti. Niin aktivistit, jäsenet, tukijäsenet kuin
ystävät voivat auttaa meitä toiminnan suunnittelussa – otamme ideoita aina mielellämme vastaan! Aloitteellisuusvaatimus pätee myös yksilötasolla: aktivistien ja jäsenten on oltava ahkeria, eikä heitä pidä joutua patistamaan mukaan toimintaan.
HUOM.! Väkivaltaisten tekojen suunnittelu ja suorittaminen johtaa erottamiseen.
Väkivaltateot eivät siis kuulu ”oman aloitteen” piiriin. Voimaa tulisi käyttää vain hätävarjelussa.
Kaikissa aktivismitapahtumissa on oltava yksi selvä vastuuhenkilö, joka päättää
toiminnasta ja kantaa vastuun seurauksista. Yleensä kyseessä on ryhmänjohtaja. Mikäli ryhmänjohtaja ei osallistu aktivismiin, nimittää hän sijaisen. Kaikkien aktivismiin
osallistuvien on tiedettävä, kuka vastuuhenkilö on, sillä hän antaa käskyt. Pelkistä
tukijäsenistä tai kokelasvaiheessa olevista aktivisteista ja jäsenistä koostuva joukko
ei saa toimia Vastarintaliikkeen nimissä. Kokelaat ovat ihmisiä, jotka eivät ole vielä
saavuttaneet virallista jäsenen tai aktivistin asemaa.
KÄYTTÄYTYMINEN AKTIVISMISSA
Kaikissa aktiviteeteissa (yöllisiä aktiviteetteja yms. lukuun ottamatta) on tärkeää olla
soveliaasti pukeutunut. Esimerkiksi lentolehtisten jakelun aikana saatat tavata henkilön, joka ei ole koskaan ennen tavannut Vastarintaliikkeen aktivistia. Siksi on tärkeää,
että hän saa sinusta hyvän kuvan, sillä hän arvottaa luultavasti koko Vastarintaliikkeen sinusta saamansa vaikutelman perusteella. Tämä ei tarkoita, että sinulla tulee
olla puku päällä tai että sinun täytyy näyttää myyntimieheltä, sillä sellainenkin voi
18
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antaa huonon vaikutelman.
Pukeudu hyvin ja käyttäydy korrektisti. Käyttäydy tyylillä jopa konfliktitilanteissa.
Älä lähde mukaan vastapuolen huuteluun tai nimittelyyn. Tupakointi ja alkoholi ovat
ehdottomasti kiellettyjä aktivismin aikana. Aktivismiksi luetaan varsinaisen tapahtuman lisäksi sitä edeltänyt kokoontuminen ja aktivismipaikalta poistuminen. Koko tämän ajan aktivismiin osallistuvien täytyy kiinnittää erityistä huomiota käytökseensä
ja kehonkieleensä.
Jos sinut valitaan mielenosoituksessa lipunkantajaksi, tarkoittaa se suurta vastuuta. Et saa koskaan päästää irti lipusta vapaaehtoisesti tai vahingossa. Et saa tietenkään laskea lippua myöskään maahan, etkä saa antaa sen laahata maata.
Jos jostakusta tuntuu, ettei hän ole kovinkaan tottunut yhteenottoihin, ei hänen
tule kantaa lippua. Jos saat lipun, muttet tunne itseäsi valmiiksi tehtävään, anna lippu
jollekulle muulle. Monet taistelijoistamme uhraisivat mielellään henkensä lippumme
puolesta, joten kysy johtajaltasi sopivampaa henkilöä tehtävään. Muista, ettei tätä
tarvitse hävetä. Jos olet uusi järjestössä, sekä johtajasi että toverisi ymmärtävät tilanteen. Tämän jälkeen tulee muistaa eräs toinen tärkeä asia: lippu ei saa koskettaa
maata. Varmista, ettei näin pääse käymään, etenkin silloin, kun kääritte lippua auki
ja kiinni.
Lippujen tulisi merkitä teille erittäin tärkeitä asioita, sillä ne symboloivat taisteluamme ja kaikkea, mikä on meillä tärkeää. Lipun likaaminen on sama kuin itsensä
päälle sylkeminen. Itse marssin aikana pidämme lippuja vakaasti ja korkealla. Lippujen pitelemistapa voi vaihdella tilaisuudesta toiseen riippuen siitä, millaisesta aktiviteetista on kyse. Yksinkertaisin tapa selittää oikea lipunkantotapa on siksi seuraava:
Pitele lippua samoin kuin edessä oleva toverisi. Kahden etummaisen henkilön tulee
tietää aina, kuinka lippua kannetaan; joko he kuuluvat tapahtuman vastuuhenkilöihin tai sitten he ovat saaneet ohjeita johtajaltaan.
Jos siis kannat lippua kuten edessä oleva henkilö, näyttävät kaikki lipunkantajat
jonossa yhtenäisemmiltä. Tärkeintä on, että lipun kulma ja korkeus ovat suurin piirtein samat kuin edellä olevalla toverillasi. Kyse ei siis ole vaikeasta tehtävästä, vaikkakin erittäin tärkeästä sellaisesta.” (Ote katutaistelua käsitelleestä esitelmästä.)
Marssiin osallistujana sinun on muistettava seuraavaa: ota huomioon etäisyys
sekä oikealla olevaan toveriisi sekä edessäsi olevaan toveriin. Etäisyys oikealla olevaan toveriin on yleensä ”kyynärpään etäisyys”. Etäisyys edessä olevaan toveriin taas
on ”käsivarren etäisyys” siten, että nyrkki on suljettu. Kulje selkä suorana ja katse vakaasti eteenpäin.
Mikäli aktiviteetin aikana syntyy fyysinen konflikti, et saa koskaan paeta tovereidesi luota. Älä ikinä jätä toveriasi vihollisen käsiin. Jos joku käy toverisi kimppuun,
olet velvollinen puolustamaan häntä. Pyri lopettamaan tilanne menemällä väliin niin
nopeasti kuin mahdollista.
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LEHTIEN JA LENTOLEHTISTEN JAKAMINEN
Julkisen lehtien myynnin päällimmäisin tarkoitus ei ole niiden myyminen vaan se,
että aktivistimme nähdään ja kuullaan. On tärkeää, että ihmiset näkevät ja tapaavat
meidät. Siten he voivat nähdä meidät osana ”katukuvaa” sen sijaan, että he lukisivat
vain tiedotusvälineiden meistä tekemiä valheellisia raportteja. Tällä tavoin osoitamme myös, että seisomme avoimesti mielipiteidemme takana. Järjestelmä yrittää nimittäin vakuuttaa ihmisiä siitä, että mielipiteemme ovat sosiaalisesti kyseenalaisia.
Lisäksi ihmiset (erityisesti suurkaupungeissa) saattavat ymmärtää, että meillä on
rohkeutta ja että voimme esiintyä julkisesti, poliittisista vastustajista tai ”siirtolaisjengeistä” huolimatta. Tämä on propagandan näkökulmasta psykologisesti tärkeää. Vastarintaliikkeen tehtävä on osoittaa, että Pohjolan kadut kuuluvat Pohjolan kansalle.
Jos ihmiset halutaan saada lukemaan lentolehtisiä, paras keino on jakaa niitä heidän postilaatikkoihinsa. Siten he voivat lukea tekstin rauhassa toisten katseilta. Onko
tämä kuitenkaan tärkeintä? Toiset nimittäin ajattelevat, että tärkeintä lentolehtisten
jaossa on se, että ihmiset voivat tavata oikeita kansallissosialisteja ja Vastarintaliikkeen edustajia kadulla. Levitystapa riippuu myös siitä, kuinka paljon lentolehtisiä on
jaettavissa. Mikäli lentolehtisiä on rajallinen määrä, on ne paras jakaa kadulla.
Lentolehtisistä saa kiintoisampia, mikäli ne yhdistetään johonkin äskettäin tapahtuneeseen asiaan, jolla on suurta uutisarvoa joko paikallisesti tai valtakunnallisesti.
Jos Vastarintaliike on esimerkiksi mainittu valtakunnallisissa uutisissa, on todennäköisempää, että ihmiset sekä lukevat lentolehtisen että muistavat sen sisällön!
Lentolehtisiä voi tietysti kiinnittää kauppojen ilmoitustauluille, ja niitä voi myös
jättää kirjastoihin, kouluihin, työpaikoille jne. Niitä voi toisin sanoen levittää paikoille,
joilla käy paljon väkeä.
JULISTEET
Julisteita levitettäessä tulisi ryhmän toimia pareissa. Toinen henkilöistä kiinnittää julisteet ja toinen avustaa, toisin sanoen kantaa julisteita, vahtii, ottaa kuvia jne. Parit
työskentelevät alueella puoli tuntia kerrallaan, minkä jälkeen he palaavat ennalta sovitulle kokoontumispaikalle. Tällöin voidaan myös ryhmien kesken vertailla, kuinka
paljon julisteita on levitetty, sillä siten voidaan lisätä myös kilpailuhenkeä.
Parit tulisi jakaa siten, että nuoret ja kokemattomat aktivistit ovat yhdessä niin
sanottujen veteraanien kanssa. Sama koskee vahvempien ja heikompien aktivistien
tasaista jakoa pareihin.
Jokaisen aktivistin tulee olla pukeutunut tummiin vaatteisiin, jotka saavat likaantua ja joissa voi kiivetä, juosta ja kamppailla vapaasti. Takin on hyvä olla sellainen,
että siihen saa piilotettua tavaraa. Kenkien valinta on yksinkertaista: niiden tulee olla
lenkkeilykengät, mieluiten tummat. Käsineet on hyvä olla mukana.
Paras aika julisteiden levitykselle on useimmiten silloin, kun yöliikenne hiljenee ja
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ennen kuin ihmiset lähtevät töihin. Toiseksi parhaat vaihtoehdot ovat myöhäiset arki-illat tai sunnuntaiaamut/iltapäivät. Julisteiden laittaminen kielletyille paikoille on
laitonta ja merkitsee yleensä sakkorangaistusta. Jos aiot laittaa julisteita kielletyille
paikoille, on sinun hyvä tietää seuraavaa:
– Vastarintaliike ei maksa sakkojasi, jotka voivat olla korkeat.
– Vartijat sekä bussi- ja taksikuskit soittavat herkästi poliisille, mikäli he näkevät jonkun levittävän julisteita. Sama koskee myös monia muita ihmisiä.
Nyrkkisääntö on, että mitä useampi näkee sinut levittämässä julisteita, sitä vähemmän aikaa sinulla on ennen poliisin paikalle tuloa.
Luotettavin (ja halvin) keino on kiinnittää julisteet liimalla ja telalla. Tapettiliima
on tavallisimmin käytetty liima, ja se on myös ympäristöystävällistä. Sitä voi ostaa
valmiina (viiden litran purkki maksaa alle 10 euroa) tai jauhemaisena (halvempaa).
Liiman voi sekoittaa sitten itse ohjeiden mukaan. Liimaa kuluu noin litra 30:tä A3-kokoista julistetta kohden. Liiman kuivumisnopeus riippuu sääolosuhteista.
Mikäli on hyvin kosteaa tai jos sääennuste lupaa sadetta, on ehkä paras lykätä
julisteiden levitystä. Sama koskee kovia pakkasia. Kostean tilan liima kestää märkiä
olosuhteita paremmin kuin tapettiliima, ja myös glykolia voi sekoittaa joukkoon alhaisia lämpötiloja ajatellen. Ole kuitenkin varovainen, sillä glykoli on erittäin myrkyl22
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listä.
Pientä telaa käytetään useimmiten ison telan sijasta. Iso tela säästää aikaa liimatessa, mutta pieni tela on kätevämpi ja helpompi piilottaa tarpeen vaatiessa.
Kokemus on myös osoittanut, että helpompaa on säilöä liima esimerkiksi ketsuppipulloon. Liimaa voi sitten levittää telalle kuten ketsuppia makkaralle. Pienen pullon
voi myös piilottaa housuntaskuun tms. Voit sitten täyttää pulloa isommasta varastosta jossain muualla. Tämä, pieni tela ja julisteiden piilottaminen takkiin tekevät sinusta
lähes ”huomaamattoman”. Suuren telan kastaminen purkkiin on tietysti nopeampaa,
mutta paljon sotkuisempaa ja näkyvämpää.
Mikäli kannat mukanasi liimapurkkeja, on niitä paras kantaa TIIVIISSÄ muovipussissa, mieluiten kaksinkertaisessa sellaisessa. Telalle on myös hyvä varata tällainen
muovipussi, jottei takkisi ym. likaantuisi.
Voit myös kiinnittää julisteita esimerkiksi nitomapistoolin avulla puupylväisiin,
puisiin julkisivuihin tai ilmoitustauluille. Haittapuoli on se, että julisteet on helppo
repiä pois ja nitomakoneiden ääni saattaa herättää huomion yöaikaan.
Kolmas keino on kiinnittää julisteet teipillä, mikä sopii esimerkiksi leveämpiin
tolppiin. Julistetta on tällöin vaikea saada myös irti. Julisteen voi teipata kauttaaltaan,
jolloin se kestää suhteellisen hyvin myös kosteutta. Teippiä kuluu keskimäärin kymmenen 38 mm:n rullaa 50:tä A3-julistetta kohden. Leveämpää teippiä kuluu tietysti
vähemmän.
Lopuksi: kiinnitä julisteet aina siististi ja suoraan, äläkä koskaan pienyritysten tai
asuintalojen yhteyteen!
PLAKAATIT
Lyhtypylväisiin kiinnitettäviä plakaatteja voi tehdä erilaisista materiaaleista: pahvista, kovalevystä, muovista jne. Materiaali ei vain saa olla liian pehmeää, ja siksi
kovalevy on pahvia parempi vaihtoehto kostealla säällä. Muovilaminoidut julisteet
kestävät parhaiten, ja lisäksi ne näyttävät hyviltä ja vievät vähiten tilaa. Niiden valmistaminen voi kuitenkin tulla kalliiksi.
– Pahvi: Liimaa paljon julisteita pahvinpaloille, ja leikkaa ne sitten irti siististi. Tee
kaksi reikää 5 cm:n etäisyydeltä plakaatin keskikohdasta rautalankaa tms. varten.
– Kovalevy: Leikkaa tai sahaa palat oikeanmuotoisiksi; helpoiten tämä käy sirkkelisahalla tai muulla vastaavalla. Liimaa paloihin sitten julisteet ja tee reiät rautalankaa
tms. varten.
– Muovilaminointi: Leikkaa ensin kaksi noin 1 cm:n levyistä reikää kaikkiin julisteisiin. Kun laitat ne muovitaskuihin, varmista, ettei mikään reuna jää taskusta ulos.
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Laminoi tämän jälkeen julisteet, ja polta sitten esimerkiksi juottimen avulla reiät
aiemmin leikkaamiisi kohtiin. Mikäli poltat reiästä alkuperäistä pienemmän, tulee julisteesta vesitiivis ja siten se kestää paljon kauemmin. Laminoidut julisteet on helppo
kantaa mukana; 50 kappaletta mahtuu helposti paperipussiin.
KYLTIT
Kylttejä voi asettaa teiden varsiin ja muihin paikkoihin. Niitä voi valmistaa joillakin
edellä mainituista tavoista. Kylttiin lisätään sitten keppi tms. naulaamalla, liimaamalla tai nitomalla. Kyltit lyödään tämän jälkeen maahan, tai vaihtoehtoisesti ne voi ruuvata sopiviin seiniin ruuvimeisselillä.
BANDEROLLIT
Vastarintaliikkeen banderollit on hyvä kiinnittää vilkkaasti liikennöityjen siltojen
ja tunnelien yhteyteen. On epäselvää, voiko banderollin esille laittamista tulkita rikokseksi; usein poliisi tyytyykin siihen, että kangas otetaan pois heidän saavuttuaan.
Mikäli paikka ja sää sallivat, voivat aktivistit myös seisoa banderollin vieressä pitäen
siitä kiinni – tämä ei varmasti ole laitonta.
Banderolleja voi valmistaa esimerkiksi kevytpeitteestä, ja tekstin voi maalata
pensselillä. Kangas voidaan sitten kiinnittää nippusiteen avulla. Muitakin tapoja on
olemassa; kokeneemmat toverisi osaavat varmasti kertoa asiasta lisää. On tietysti
olemassa monia muita tapoja levittää propagandaa. Nämä olivat kuitenkin tavallisimpia keinoja.
YHTEISÖLLINEN VAIKUTTAMINEN
Voit osallistua erilaisten perinne-, kulttuuri-, urheilu- ja kaupunginosayhdistysten
toimintaan ja pyrkiä tuomaan niihin kansallismielistä näkökulmaa. Vastarintaliikkeen
Suomalaisapu-toimintaa voi laajentaa jatkuvasti paikallisten tarpeiden perusteella.
Katupartioinnin lisäksi Suomalaisapu voi osallistua esimerkiksi pelastustoimintaan
tai luonnonsuojeluhankkeisiin.
Aktivistit voivat järjestää muiden kansallismielisten kanssa myös esimerkiksi yhteisiä konsertteja tai mielenosoituksia. Kokeneet patikoijat tai kamppailulajiharrastajat voivat myös järjestää ulkopuolisille selviytymis- ja itsepuolustuskursseja.
Naapurustoa voi organisoida vastustamaan esimerkiksi uutta vastaanottokeskusta tai kunnan leikkauksia. Vastarintaliike vastustaa peruspalveluiden alasajoa ja kansallisomaisuuden yksityistämistä – näitä vastaan kampanjoimalla voi solmia uusia
ystävyyssuhteita tulevaisuuden värvättävien kanssa.
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SOSIAALINEN MEDIA JA INTERNET-AKTIVISMI
Mikäli aktivisti päättää luoda tilin sosiaaliseen mediaan, on hänen tiedostettava tähän liittyvät turvallisuusriskit. Nyrkkisääntö on, että kaikki Internetiin kirjoitettu ja
ladattu näkyy sekä viranomaisille että poliittisille vastustajille. Siksi merkittävä osa
aktivisteistamme on pysynyt kokonaan sosiaalisen median ulkopuolella.
Sosiaalinen media on kuitenkin erittäin tärkeä markkinointikanava, ja oikein käytettynä se luo valtavasti lisää arvoa järjestölle. Käyttäjätili tulee siis luoda poliittisen
viestin levittämiseksi – ei kanavaksi, jossa voi julkaista yksityiskohtaista tietoa itsestään ja lähipiiristään.
Älä koskaan lataa sosiaaliseen mediaan muiden kansallismielisten kuvia, mikäli et
ole pyytänyt heiltä lupaa. Älä myöskään koskaan keskustele esimerkiksi Facebookissa salaisista aktivismiin liittyvistä asioista edes ”yksityisviesteillä”.
Huomaa, että valokuvatiedostoissa voi olla metatietoja, jotka esimerkiksi paljastavat, missä kuvat on otettu. Metatietojen avulla joistain kuvista voi myös poistaa itse
tehdyt ”sensuurilaatikot”.
Sosiaalisessa mediassa voit jakaa järjestön materiaalia, luoda kontakteja eri
maiden kansallismielisiin ja osallistua esimerkiksi poliittisiin tiedotuskampanjoihin
ja keskusteluihin. Muista, että kuka tahansa voi esiintyä verkossa kenenä tahansa.
Suhtaudu uusiin tuttavuuksiin varoen ja varmista näiden henkilöllisyys tovereiltasi
ennen kuin alat tuttavalliseksi. Edes kansallismielisille Facebook-tuttavuuksille ei saa
kertoa toiminnasta mitään sellaista, mitä Vastarintaliike ei ole kertonut julkisesti Kansallisessa Vastarinnassa, Nordfrontissa tai Frihetskampissa.

LAKI JA VIRKAVALTA
HYÖDYLLISTÄ LAKITIETOUTTA
Usein käy niin, että kansallismieliset joutuvat poliittisten vastustajien tai muunrotuisten hyökkäyksen kohteeksi. Tällöin on oikein, että voit puolustaa itseäsi samoilla
keinoin. Lisäksi laki antaa sijaa tuollaiselle toiminnalle. Siksi sinun tulee aina vedota
hätävarjeluun, jos olet joutunut sitä käyttämään, toisin sanoen kun sinun on ollut
pakko puolustaa itseäsi hyökkääjää vastaan. Et saa kuitenkaan vedota hätävarjeluun,
mikäli tuollaista tilannetta ei ole ollut; se voi antaa vaikutelman, että myös ne kansallismieliset, jotka ovat hätävarjelua joutuneet käyttämään, valehtelevat. Alta voit
lukea joitain hätävarjelua koskevia suomalaisia lakipykäliä.
HÄTÄVARJELU
Aloitetun tai välittömästi uhkaavan oikeudettoman hyökkäyksen torjumiseksi tarpeellinen puolustusteko on hätävarjeluna sallittu, jollei teko ilmeisesti ylitä sitä, mitä
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on pidettävä kokonaisuutena arvioiden puolustettavana, kun otetaan huomioon
hyökkäyksen laatu ja voimakkuus, puolustautujan ja hyökkääjän henkilö sekä muut
olosuhteet.
Jos puolustuksessa on ylitetty hätävarjelun rajat (hätävarjelun liioittelu), tekijä
on kuitenkin rangaistusvastuusta vapaa, jos olosuhteet olivat sellaiset, ettei tekijältä kohtuudella olisi voinut vaatia muunlaista suhtautumista, kun otetaan huomioon
hyökkäyksen vaarallisuus ja yllätyksellisyys sekä tilanne muutenkin.
PAKKOTILA
Muun kuin edellä [hätävarjelua käsittelevässä pykälässä] tarkoitetun, oikeudellisesti
suojattua etua uhkaavan välittömän ja pakottavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen
teko on pakkotilatekona sallittu, jos teko on kokonaisuutena arvioiden puolustettava, kun otetaan huomioon pelastettavan edun ja teolla aiheutetun vahingon ja
haitan laatu ja suuruus, vaaran alkuperä sekä muut olosuhteet. Jos oikeudellisesti
suojatun edun pelastamiseksi tehtyä tekoa ei ole 1 momentin perusteella pidettävä
sallittuna, tekijä on kuitenkin rangaistusvastuusta vapaa, jos tekijältä ei kohtuudella
olisi voinut vaatia muunlaista suhtautumista, kun otetaan huomioon pelastettavan
edun tärkeys, tilanteen yllätyksellisyys ja pakottavuus sekä muut seikat.
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Kansallismielisen tulisi myös muistaa, että on olemassa suuri riski, että tuomioistuin tekee kannaltasi negatiivisen päätöksen poliittisista syistä. Todellinen hätävarjelutapaus voi siksi johtaa pahoinpitelytuomioon ja jopa murhatuomioon. Jos muunrotuinen henkilö käy kimppuusi ja käytät hätävarjelua, tullaan sinua useimmiten
syyttämään pahoinpitelystä. Sinun tulee aina muistaa, että kansallissosialistina olet
monissa maissa lähes oikeudeton.
Siksi et voi aina luottaa siihen, mitä lakiteksteissä sanotaan, vaikka olisit itse tehnyt oikein. Ainakin kaksi Ruotsin Vastarintaliikkeen jäsentä on tuomittu syyttöminä
monivuotisiin vankeusrangaistuksiin.
Yleinen kiinniotto-oikeus:
Pakkokeinolaissa on säädetty yleisestä kiinniotto-oikeudesta, jonka perusteella
yksityinen kansalainen voi tietyin edellytyksin ottaa kiinni rikoksentekijän.
Lain mukaan ”jokainen saa ottaa kiinni verekseltä tai pakenemasta tavatun rikoksesta epäillyn, jos rikoksesta saattaa seurata vankeutta tai rikos on lievä pahoinpitely,
näpistys, lievä kavallus, lievä luvaton käyttö, lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä vahingonteko tai lievä petos”.
Jokainen saa ottaa kiinni myös sen, joka viranomaisen antaman etsintäkuulutuksen mukaan on pidätettävä tai vangittava.
Jos kiinniotettava yleisen kiinniotto-oikeuden käyttämisen yhteydessä tekee vastarintaa tai pakenee, kiinniottaja saa käyttää sellaisia kiinniottamisen toimittamiseksi
välttämättömiä voimakeinoja, joita voi pitää kokonaisuutena arvostellen puolustettavina, kun otetaan huomioon rikoksen laatu, kiinniotettavan käyttäytyminen ja tilanne muutenkin.
Toisen henkeä tai terveyttä vaarantava hyökkäys voidaan pysäyttää siis kovemmin ottein kuin pelkkään omaisuuteen kohdistuvat, kuitenkin aina lievintä mahdollista keinoa käyttäen.
Kiihottaminen kansanryhmää vastaan:
Vuoden 2015 syksystä lähtien ”kiihottaminen kansanryhmää vastaan” on ollut
Suomen lain mukaan yksi järjestäytyneen rikollisuuden muodoista. Vähintään kolmen henkilön ryhmä voi saada kovennetun tuomion ”kiihottamisesta kansanryhmää vastaan”, sillä heitä voi pitää lain silmissä rikollisjärjestönä. Tämä kannattaa ottaa
huomioon muun muassa propagandaa ja iskulauseita suunniteltaessa.
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POLIISI
Poliisien joukossa on paljon mukavia ihmisiä, luultavasti sellaisiakin, jotka sympatisoivat Vastarintaliikettä. Tulisi kuitenkin muistaa, että poliisin päällimmäinen tehtävä
on palvella järjestelmää ja toimia meitä vastaan. Tavallinen poliisi kadulla on tuskin
saanut tuollaista tehtävää, mutta hän kuuluu silti samaan koneistoon, joka yrittää
tuhota Vastarintaliikkeen. Koneisto on hyvin politisoitunut, ja korkeammat päälliköt
ovat suorassa yhteydessä suomalaisvihamielisiin poliittisiin elimiin.
Suojelupoliisi eli Supo on suomalaisvihamielisen eliitin poliittinen poliisi. Supoa
voi hyvällä syyllä kutsua monikansallisen tyrannian työkaluksi. Monissa maissa turvallisuuspoliisi häiritsee aktiivisesti etenkin nuoria kansallismielisiä ja uhkailee jopa
näiden perheitä. Suojelupoliisi voi myös ottaa yhteyttä kansallismielisten työnantajiin tarkoituksenaan hankkia kansallismieliselle potkut.
Myös puolustusvoimien päällystö on poliittisesti korruptoitunut, vaikka armeijan henkilökuntaan kuuluu edelleen paljon rehellisiä isänmaallisia ihmisiä. Johdon
korruption vuoksi emme voi kuitenkaan luottaa yhteenkään virkavallan edustajaan.
Poliisin tavoitteena on usein voittaa kansallismielisten luottamus puolelleen kalastellakseen näiltä salaisia tietoja.
Varaudu siihen, että puhelintasi, kotiasi, autoasi ja tietokonettasi voidaan milloin
tahansa salakuunnella tai seurata. On parempi ylireagoida kuin olla liian sinisilmäinen. Poliisi voi myös yrittää soluttautua järjestöön. Viranomaistarkkailun vuoksi tärkeät palaverit ja keskustelut täytyy pitää tiloissa, joissa ei ole esimerkiksi puhelimia ja
jonne poliisi ei ole varmasti voinut asentaa kuuntelulaitteita.
KIINNIOTTAMINEN
Ennen tai myöhemmin joudut aktivistina poliisin kiinni ottamaksi. Tavallisimmin näin
käy mielenosoitusten ja muiden aktiviteettien yhteydessä. Myös fyysiset konfliktit
muunrotuisten tai poliittisten vastustajien kanssa voivat johtaa aktivistin epäilemiseen rikoksesta. Jos olet aktiivinen Vastarintaliikkeessä, kiinnioton ja poliittisen ”rikostuomion” välttäminen voi olla pitemmän päälle vaikeaa. Tämä johtuu siitä, että tiiviimpi osallistuminen katutoimintaan johtaa vääjäämättä vihollisten kohtaamiseen.
Sinun on hyvä tietää, että poliisi voi pidättää sinut enintään 72 tunniksi. Tapauksen tutkinnanjohtaja päättää, vaatiiko hän rikoksesta epäillyn vangitsemista vai
päästetäänkö hänet vapaaksi. Tuomioistuin päättää vangitsemisesta.
KUULUSTELU
Kun sinut on otettu kiinni rikoksesta epäiltynä, tulee poliisi suorittamaan myös kuulustelun. He ovat siinä erittäin taitavia, ja heillä on monia tekniikoita saada vanki puhumaan. Ensiksi sinun tulee tietää, että sinulla on oikeus vaatia asianajajan läsnäoloa
28

VASTARINTALIIKKEEN KÄSIKIRJA

kuulustelussa.
Vuodesta 2016 lähtien aktivistit ja jäsenet vastaavat kaikkiin kysymyksiin ainoastaan: ”En kommentoi.” Vaikka tilanne olisi kuinka painostava, tovereiden luottamusta
ei petetä. Hiljaisuusperiaatetta edellytetään myös tukijäseniltä ja muilta, jotka osallistuvat julkisiin tilaisuuksiin, joissa kiinniotot ovat mahdollisia tai todennäköisiä.
Joskus poliisi ”päättää” kuulustelun ja yrittää tehdä muita kysymyksiä – tämäkin
on osa kuulustelua! Poliisi voi esimerkiksi kysyä sinulta missä työskentelet, mihin sinun ei tulisi vastata, koska tietoa voidaan käyttää väärin (he voivat esimerkiksi mennä työpaikallesi ja puhua työnantajasi kanssa). Myös henkilökohtaiset kysymykset
ovat osa kuulustelua; älä vastaa kysymyksiin siitä, onko sinulla lapsia, sisaruksia jne.
Nämä kysymykset saatetaan esittää rennossa ilmapiirissä, mutta niiden tarkoitus on
kuitenkin profiloida sinut. Kuulustelijat ovat ammattilaisia, ja heille maksetaan tästä
”jutustelusta”.
Muista, että kaikkea sanomaasi voidaan käyttää sekä sinua että tovereitasi vastaan. Vastarintaliikkeen jäsenenä sinun tulee aina ottaa huomioon taistelumme, järjestömme ja toverisi – älä unohda tätä! Sellissä voi olla ankeaa, mutta taistelumme
on paljon itseäsi ja tilannettasi suurempi ja tärkeämpi asia. Muista, ettei mahdollinen
kärsimisesi koskaan oikeuta petosta! Kaikki tekosyyt, jotka muka oikeuttavat liian puhumisen, johtuvat heikkoudesta; opi tunnistamaan nämä oireet.
VANKEUS
Vastarintaliikkeen aktivistina sinua voidaan kohdella kovemmin kuin muita vankeja. Tarkoitus voi olla ”murtaa” sinut. Fyysinen kidutus on kiellettyä Suomessa, ja
useimmat kansalaiset halveksuvat oikeutetusti tuollaisia keinoja. Silti järjestelmällä
on monia tapoja painostaa kansallismielistä vankia.
Muukalaisten osuus vankiloissamme lisääntyy, ja monet muut vangit ovat puhtaasti rikollisia yksilöitä. Kansallismieliset vangit pidetään usein erillään toisistaan. Se
tarkoittaa, että voit olla yksin tai ainakin ainoa Vastarintaliikkeen jäsen koko vankilassa tai yhdellä osastolla. Konfliktit muiden vankien kanssa riippuvat paljolti siitä,
millaisia vankeja laitoksessasi on. Joskus on rauhallista, toisinaan taas ei.
Yritä käyttäytyä korrektisti vartijoita kohtaan (ellet ole saanut muita ohjeita). Ole
kuitenkin vähäsanainen ja pidä heidät riittävällä etäisyydellä (ellet yritä värvätä).
Koeta käyttäytyä nöyrästi muita vankeja kohtaan (myös muukalaisia), mutta älä koskaan ole alistuva äläkä koskaan osoita heikkoutta. Kaikki vangit rotuun katsomatta
kunnioittavat vahvaa henkilöä, joka seisoo mielipiteidensä takana.
Jos vankeutesi kestää kauan, joudut myös toisten vankien vaikutuksen alaiseksi.
Muista siksi aina, että olet poliittinen vanki, etkä saa omaksua muiden vankien ajatuksia tai ilmaisutapoja. Yritä sen sijaan tehdä heistä kaltaisiamme. Tee se, mitä viranomaiset pelkäävät: värvää järjestölle. Pidä kuitenkin mielessä, että useimmat vangit
ovat taparikollisia, eivätkä he tuskin muuta käytöstään vankeuden jälkeen. Vastarin29
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taliikkeen jäsenyys ja kansallissosialistinen vakaumus saattavat kuitenkin muuttaa
joitakin heistä.
Vankilan sisällä sinun tulee olla aina valppaana ja muistaa, että sinua valvotaan
jatkuvasti. Joskus vankila saattaa vaikuttaa rennolta ympäristöltä, mutta ulkokuori
pettää; kun poistut sellistäsi esimerkiksi kävelylle, tulevat vartijat tarkastamaan sellisi
huolella, lukien papereitasi jne.
Järjestelmä on jopa omaksunut ilmiantajien käytön tässä kuvitteellisessa ”taistelussa rikollisuutta vastaan”. Se merkitsee, että häikäilemättömiä vankeja palkitaan
ilmiannosta vankiloiden sisällä. Heidän tehtävänsä voi olla oppia tuntemaan sinut ja
raportoida sitten kaikki, mitä kerrot heille ”luottamuksella”. Älä koskaan kerro arkaluontoisia asioita itsestäsi, tovereistasi ja järjestöstäsi kenellekään toiselle vangille.
Tällaisia ilmiantajia voidaan sijoittaa osastollesi, jotta sinua voidaan vakoilla Vastarintaliikkeen aktivistina.
Muista: Sinun tulee käyttää vankeusaika hyväksesi. Opiskele ja treenaa! Älä koskaan käytä huumaavia aineita. Yritä pitää pää pystyssä vankeusaikana; taistelua tulee
käydä myös muurien sisäpuolella. Vastarintaliike tukee poliittisia vankeja esimerkiksi
lahjoittamalla rahaa, kirjoja ja lehtiä.
Huomioi myös: Vastarintaliike ei anna taloudellista tai muuta tukea, jos sinut
tuomitaan rikoksesta, joka ei ole ollut poliittisesti perusteltu – olitpa aktivisti teon
hetkellä tai et. Jos esimerkiksi juot itsesi humalaan ja joudut tappeluun, joka johtaa
vankeusrangaistukseen, on sinusta tullut rasite Vastarintaliikkeelle. Tämä ei tarkoita,
että hylkäisimme sinut, mutta et voi odottaa taloudellista tai muuta tukea.
POLIITTINEN TAISTELU JA RIKOLLISUUS
Kun aktivisti on tuomittu ”rikoksesta”, jonka hän on tehnyt poliittisena Vastarintaliikkeen aktivistina, ei tämä ole rikos tavallisessa merkityksessä. Aktivisti ei ole rikollinen. Hän on poliittinen ”rikollinen”, ja mikäli hänet tuomitaan vankeuteen, on hän
poliittinen vanki. Järjestelmä haluaa tietysti leimata kaikki Vastarintaliikkeen jäsenet
”rikollisiksi” samoin kuin Neuvostoliiton vastustajia kutsuttiin aikanaan ”rikollisiksi
bandiiteiksi”. Sortoa halutaan siten perustella sillä, että ”kaikki normaalit ja kunnialliset ihmiset (orjat) ovat lainkuuliaisia” ja tekevät kuten vihamielinen eliitti vaatii.
Kokemukset eräiden maiden kansallismielisistä järjestöistä osoittavat, että tietyillä ryhmillä tai yksilöillä liikkeessä on suurempi riski ylittää se raja, joka erottaa poliittisen taistelun tavallisesta rikollisuudesta. On tärkeää, että jokainen aktivisti ymmärtää, missä tämä raja kulkee.

TURVALLISUUS
Vastarintaliikkeellä on monia vihollisia. Siksi tulee muistaa, että monet haluavat va30
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hingoittaa meitä. On erinäisiä uhkia, joilta meidän tulee suojautua. Elämme järjestelmässä, joka on erittäin vihamielinen. Lisäksi se yrittää käyttää poliisia meitä vastaan.
On myös pienempiä valtaeliittiin liittyviä ryhmittymiä, jotka eivät kaihda käyttää
esimerkiksi vieraita tiedustelupalveluita meidän vahingoittamiseksi. Lisäksi meidän
tulee pitää silmällä väkivaltaisia ryhmiä kuten äärivasemmistoa. Myöskään tiedotusvälineitä ja toimittajia ei tule aliarvioida vastustajina ja vakoilijoina. Näiden lisäksi on
”kansallismielisiä”, jotka toivovat loppuamme.
Turvallisuuspoliisi käyttää kehittyneitä tiedustelukeinoja, kuten postin valvontaa,
teknistä kuuntelua, puheluiden kuuntelua, matkapuhelinverkon valvontaa, satelliittipaikannusjärjestelmää jne. Lisäksi heillä on käytössään tiedustelijoiden, soluttautujien ja ilmiantajien verkosto, joka pystyy lähettämään heille tietoja aktivisteista.
Kerättyä tietoa voidaan käyttää paitsi rikostutkinnassa, myös esimerkiksi mustamaalauksessa ja kiristyksessä. Lisäksi sitä voidaan lähettää edelleen valtaeliitille. Aktivisteista saadut tiedot saatetaan myös luovuttaa äärivasemmistolaisille ryhmille tai
väkivallantekijöille.
On itsestään selvää, ettei arkaluonteisista asioista voi puhua puhelimessa, Internetissä, asuin- tai yritystiloissa, kaupoissa, toreilla tai ravintoloissa. Sinun tulee tietää,
että matkapuhelinten mikrofonit voi aktivoida huomaamatta soittamalla niihin erityistekniikalla. Arkaluonteista tietoa ei ylipäätään saa jakaa muutoin kuin suullisesti
turvallisella etäisyydellä matkapuhelimista, televerkoista, sähköverkoista ja elektronisista laitteista. Et myöskään voi täysin luottaa kehittyneisiin salausmenetelmiin
kuten PGP:hen. Salausmenetelmiä tulee kuitenkin käyttää, mutta lähinnä normaaliin
poliittiseen viestintään.
Vaikka itse salausalgoritmi on erittäin vahva, on muissa paikoissa aina heikkoja
kohtia. Niin sanottujen keyloggerien avulla salauskoodisi voidaan saada selville. Nykyään poliisi voi myös tehdä niin kutsuttuja salaisia kotitarkastuksia, ja se voi salassa
kopioida kovalevyjä ja asentaa vakoiluohjelmia tietokoneeseesi. Virus- ja vakoilutorjuntaohjelmien valmistajilla on lisäksi sopimus siitä, etteivät heidän ohjelmansa varoita sellaisista vakoiluohjelmista, joita turvallisuuspalvelut ovat kehittäneet.
Salaisuudet pidetään salaisina niin, ettei niitä anneta eteenpäin. Yleinen juorujen
ja huhujen levittäminen tovereista on tuhoisaa, ja se voi antaa vihollisillemme paljon sellaista tietoa, jota he voivat käyttää meitä vastaan. Siksi sinun tulee olla hiljaa.
Paljon haitallista tietoa voi saada jokapäiväisen juoruilun ja jutustelun kautta. Huhut
voivat levitä ja tulla pahemmiksi, ja ovelat huhut voidaan antaa ”oikealle” henkilölle,
jotta ne leviäisivät eteenpäin.
Tämä koskee myös muihin kansallismielisiin järjestöihin ja aktiiveihin liittyviä
huhuja. Älä puhu selän takana pahaa muista kansallismielisistä toimijoista, vaikka
arvonne ja toimintaperiaatteenne eroaisivat räikeästi toisistaan. Älä myöskään levitä eteenpäin luottamuksellisia tietoja muista kansallismielisistä. Yhteisöllisyyden ja
luottamuksen ilmapiiri hyödyttää kansallismielisessä liikkeessä kaikkia osapuolia ja
tekee toiminnasta pitkällä aikavälillä huomattavasti turvallisempaa ja tehokkaam31
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paa. (Kritiikkikielto ei kuitenkaan koske ”kansallismielisiksi” tai ”isänmaallisiksi” itseään kutsuvia valtapuolueita.)
Vihollisella on valvontansa ansiosta paljon tietoa jokaisesta Vastarintaliikkeen
henkilöstä. Usein he tietävät enemmän perhesuhteistamme kuin mitä me tiedämme
toisistamme. Salakuuntelun ja ilmiantajien ansiosta he tietävät esimerkiksi millaista
yksityiselämämme on. He tietävät sellaisiakin asioita, joita emme yleensä kerro toisillemme. Siksi he saattavat tietää nopeasti, jos jollain aktivistilla on esimerkiksi ongelmia parisuhteessa tai velkoja – tätä saatetaan käyttää myös hyväksi.
Poliisin ilmiantajia ja agentteja värvätään yleensä suostuttelemalla, lahjomalla ja
kiristyksellä. Poliisin ilmiantaja on sellainen henkilö, joka toimii jo aktiivisesti Vastarintaliikkeessä tai joka on läheisissä suhteissa liikkeen aktivisteihin. Hän välittää viholliselle tietoa. Agentti ei ainoastaan välitä tietoa, vaan hän voi myös vahingoittaa
järjestöä teoillaan. Hän voi esimerkiksi levittää huhuja sekä provosoida muita tekemään rikoksia, jotta nämä voitaisiin vangita.
Ruotsissa järjestelmän ja antifasistisen verkoston välillä on dokumentoitua yhteistyötä. Verkoston salaiset johtajat saavat usein tukea valtiolta tai sionisteilta esimerkiksi työtilaisuuksina yliopistossa tai tiedotusvälineissä. Yksityiskohtaista tietoa
kansallismielisistä voidaan välittää poliisilta verkostolle, jotta sitä voitaisiin sitten
käyttää perusteena uhkaamiselle ja väkivallalle.
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Antifasisteilla on sairaalloinen kiinnostus kansallismielisiin ja heidän yksityiselämäänsä. Loanheitto on vanha äärivasemmiston käyttämä metodi. Pidä paikallisia,
mahdolliseen väkivaltaan tai muuhun häiriköintiin taipuvaisia äärivasemmistolaisia
silmällä, ja ilmoita mahdollisista uhkatekijöistä viipymättä ryhmänjohtajalle.

LUOVUTTAJAT
Mikäli olet väsynyt, ahdistunut tai masentunut, kerro siitä välittömästi tovereillesi.
Tärkeintä on yhteinen jaksaminen eikä se toteudu, mikäli loppuun palanut aktivisti
on mukana toiminnassa vastoin tahtoaan. Sovi ryhmäsi kanssa jatkosta – he kyllä
ymmärtävät tilanteesi. Älä tee hätiköityjä päätöksiä, sillä suurin osa poliittisista aktivisteista kokee väsymyksen tunnetta jossain vaiheessa, mutta kykenee jatkamaan
toimintaansa palauduttuaan.
Jotkut aktivistit ja jopa johtajat jättävät lopulta järjestön. Osa ei vain jaksa taistelua
henkisesti, ja osa jättää taistelevat toverinsa itsekkäistä syistä. Moderni yhteiskunta
kaikkine houkutuksineen voi vetää ihmisiä vahvasti puoleensa. Mukavaa elämää on
helppo elää, ja kaikki voivat elää nykyään jopa yltäkylläisemmin kuin aurinkokuningas Ludvig XIV 1600-luvulla. Aineelliset houkutukset eivät koskaan ole olleet yhtä
suuria – siksi monet lankeavat niihin.
Paine saattaa tulla myös ulkopuolelta, esimerkiksi sukulaisilta, työnantajilta tai
perheeltä. Tällöin on tärkeää terästäytyä ja asettaa asiat tärkeysjärjestykseen. Olit sitten nainen tai mies, älä koskaan anna kumppanisi estää sinua toimimasta kansasi
hyväksi!
Mikäli olet ollut mukana aktiivisessa toiminnassa, etkä jaksa enää jatkaa, on aina
parempi siirtyä tukijäseneksi kuin katkaista välit järjestöön. Säilytä hyvät suhteet tovereihin ja tue toimintaa omien voimavarojesi mukaan. Vaikka lopettaisit aktiivisen
toiminnan, älä koskaan puhu järjestön salaisuuksista ulkopuolisille. Voi näet olla, että
jossain vaiheessa esimerkiksi toimittajat tai virkavalta ottavat sinuun yhteyttä, vaikka
he tietäisivät sinun siirtyneen taka-alalle. Ole rehellinen motiiveistasi kaikille, ja toimi
jatkossakin aina kunniallisesti.
RYHMÄEROAMISEN RISKI
Kokemus on osoittanut, että passiivisten aktivistien mukanaolossa on riskinsä, sillä he saattavat usein tiedostamattaan odottaa tilaisuutta jättää järjestö. Heillä on paineita järjestöä kohtaan, ja siksi he useimmiten toivovat, että toiset tekisivät aloitteen
ryhmän jättämiseksi. Tällaiset ryhmäloikkaukset ovat vaarallisia järjestölle, etenkin,
koska ne saattavat vaikuttaa ”hajoamiselta” tai ”uppoavan laivan jättämiseltä”.
Ryhmäloikkauksen johtavat henkilöt saattavat perustella tekoaan sillä, että kyse
todella on hajoamisesta. Lisäksi he voivat väittää, että he jatkavat taistelua toisin keinoin. Tulevaisuus osoittaa kuitenkin useimmiten asian todellisen laidan. Taisteluun
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väsyneet saattavat keksiä mitä ihmeellisimpiä selityksiä irtautuakseen järjestöstä
”hyvillä syillä”.
Tällaisen ennaltaehkäisemiseksi ryhmien on selvitettävä aktivisti- ja jäsenkokelaiden taustat ja motiivit. Järjestölle haitalliset jäsenkokelaat täytyy tunnistaa nopeasti
ja tarpeen tullen erottaa. Huonoja syitä liittyä Vastarintaliikkeeseen ovat esimerkiksi
”sosiaalinen status” median demonisoiman ”pahamaineisen” järjestön jäsenenä sekä
turhiin väkivaltaisiin tilanteisiin hakeutuminen.

SINÄ OLET TÄRKEIN ASEEMME
Mies älköön astuko yhtään askelta aukiolla aseittensa luota, on mahdoton tietää, milloin tiellä tulee keihästä tarvis. (Eddan jumalrunot, ”Korkean runo”.)
Vain aseen avulla voidaan vapaus voittaa ja säilyttää.
Vain aseistettu voi kutsua itseään vapaaksi.
Vain häntä, joka osaa käsitellä asettaan, voi kutsua mieheksi.
Sinun velvollisuutesi, lapsi, on oppia käsittelemään asettasi taistelussa. Velvollisuutesi
on myös isänä opettaa lapsellesi sama asia. Isämme vaativat tätä.
Yllä olevat sitaatit ovat peräisin vastasyntyneiden poikalasten ristiäistilaisuuksista
Vastarintaliikkeen sisällä. Nämä sitaatit havainnollistavat selvästi, että jokaisella on
oltava paitsi oikeus myös velvollisuus puolustaa läheisiään ja rakkaitaan. Samalla
tavoin hänellä on kansansa, esi-isiensä ja jälkeläistensä edustajana myös oikeus ja
velvollisuus puolustaa maansa ja kansansa vapautta. Vastarintaliike puolustaa pohjoismaisia kansoja, ja muodostamme viimeisen puolustuslinjan. Tiedämme kuitenkin, että voitto voidaan saavuttaa vain hyökkäämällä; vain hyökkäämällä voimme
muuttaa kehitystä ja ajaa vihollisen takaisin.
Olemme poliittisesti aggressiivisia. Tiedotusvälineissä kerrotaan, että aseistaudumme ja rakennamme salaisia asevarastoja ”rotusotaa” silmällä pitäen yms. Tämä
ei pidä paikkaansa, mutta kukaan meistä ei myöskään usko, että konflikti Pohjolan
ja sionistien välillä voi päättyä rauhaisasti. Kukaan ei usko, että voimme saavuttaa
lopulta voiton vaalien tai neuvottelujen seurauksena. Kansallissosialismi ja rahoitusmarkkinoista voimansa ammentava sionismi ovat päinvastaisia voimia, jotka eivät
koskaan pääse yhteisymmärrykseen.
Maailmanlaajuinen konflikti on tulossa, halusimmepa sitä tai emme. Meitä odottavat vuosien taistelut ja pitkä ja verinen tie läpi helvetin, jotta voisimme viimein
nähdä uuden auringonnousun Pohjolan vihreiden niittyjen yllä.
Kun ajatellaan, mitä pohjoiselle kansalle on tapahtumassa, ei pasifismille voi löy34
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tää minkäänlaista moraalista perustelua. Päinvastoin: sillä, joka tarttuu aseeseen ja
toimii, on ikuinen oikeus puolellaan, vaikka pikkuporvarilliset pelkurit väittäisivätkin
päinvastaista. Elämme yhteiskunnassa, joka on läpeensä mätä ja korruptoitunut.
Tämä yhteiskunta uhraa oman tulevaisuutensa yltäkylläisyyden edestä. Sen ainoa
moraali on tekopyhää näennäismoraalia, ja sen johtajisto koostuu hedonisteista ja
nihilisteistä. Tätä kuoleman tyranniaa asein vastustavaa henkilöä voi siksi pitää sankarillisena.
On kiitettävää, jos joku uskaltaa vetää miekan kivestä aikana, jolloin muut seisovat toimettomina. Tekojemme lopulliset tulokset kuitenkin osoittavat, olemmeko
toimineet oikein vai väärin. Keskeinen kysymys liittyen aseistettuun taisteluun ei siksi
ole se, onko se moraalisesti puolustettavaa vai ei, vaan se, ryhdymmekö siihen nyt
raivataksemme tietä voittoon. Moraalisen näkökulman lisäksi on otettava huomioon
toinenkin seikka: voittaaksemme meidän tulee yksinkertaisesti toimia, eikä tästä voi
tinkiä.
Vastarintaliike ei ole pasifistinen. Olemme tietoisia siitä, että voimme voittaa vain
fyysisen taistelun kautta. Tiedämme myös, etteivät kauniit ajatukset ja ihanteet merkitse mitään ilman aggressiivisia ja fanaattisia esitaistelijoita, jotka pystyvät vastaamaan ikuisen vihollisemme haasteeseen.
Tulevaisuudessa aseillamme saattaa olla ratkaiseva rooli taistelukentällä, mutta
tällä hetkellä aseet eivät ole ratkaisu ongelmiimme.
Adolf Hitler kirjoitti:
Miten saamme kasvatetuksi sellaisen hengen, joka tekee kansan kykeneväksi aseita
käyttämään? Kun tämä henki kerran on kansassa vallitsevana, silloin tahto kyllä löytää
tuhansia teitä, joista jokainen päättyy aseeseen! Mutta annettakoonpa pelkuriraukalle
vaikka kymmenen pistoolia, hän ei kuitenkaan hyökkäyksen sattuessa pysty ampumaan
laukaustakaan. Ne ovat siis hänelle arvottomampia kuin rohkealle miehelle pelkkä ryhmysauva. (Taisteluni, 12. luku.)
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Järkkymätön tahto kansalliseen vastarintaan on paljon tärkeämpää kuin fyysiset
aseet. Miljoonatkaan aseet lannistuneen kansan käsissä eivät tee tästä aseetonta
kansaa vahvempaa. Sen sijaan muutama tuhat aseetonta mutta taistelutahtoista aktivistia muodostavat suurenmoisen voiman.
Todettakoon siksi, että niin kauan kuin voimme toimia laillisesti, Vastarintaliikkeellä ei ole syytä aseistautua ampuma-asein tai räjähdysainein. Vihollinen ei pelkää
salamurhaajia tai terroristeja. Vihollinen pelkää kansallissosialistista joukkoliikettä.
Tähän on hyvät syyt. Sinä ja taistelutoverisi olette vallankumouksellisina aktivisteina
tärkein aseemme – se ase, joka johtaa meidät voittoon.
Sinun tehtäväsi on kehittää itsesi tällaiseksi äärimmäiseksi aseeksi taistelussa
pohjoisen kansan vapaudesta ja selviytymisestä.
Ole radikaali, ole tinkimätön, ole ehdoton; ole sitä, mitä porvaristo kutsuu ääriainekseksi. Uhraa itsesi epäröimättä äläkä usko heidän puheitaan ”elämän realiteeteista”. Toimi
siten, etteivät tuollaisen ”elämän” puolestapuhujat hyväksy sinua koskaan, äläkä ikinä
hylkää taistelun periaatetta. – Julius Evola
Mikäli eliitti ei toimi esimerkillisesti, ei se ole minkään arvoinen. – Drieu La Rochelle
Eläköön Voitto!

Pohjoismainen vastarintaliike
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