
Bevegelsen For Folkebevaring (BFF) 
 

 
Der folkesviket råder… 

Målsetting: 
- Gjennom aktiv innsats å fremme alle folks overlevelse på jorden for å hindre at de går til 
grunne som folk. 
- Gjennom aktiv innsats å fremme et fedrelandenes Europa. 
 
Verdigrunnlag:  
- Alle folk er like verdifulle og bevaringsverdige. 
 
- Virkemidler: 
- Bevaring av de gamle nasjonalstatene og oppretting av nye når det tjener folkene. 
- Fremming av økonomisk system og produksjonsform som er folkebevarende. 
- Fremming og bevaring av folkenes egenkultur. Globalt mangfold gjennom nasjonalt 
enfold. 
- Fremming og bevaring av folkenes genetiske egenart og forskjellighet. 
- En partidannelse som kjerne og drivkraft i bevegelsen. 

 

 
Medlemmer:      
Enkeltmedlem:                                             
                
Organisasjoner: 
Det norske åsatrusamfunn;      De nordiske patrioters enhetsparti;     Til Hundens Minne 

 

 

http://vegtam.info/hundensminne/Religionsside4.htm
http://vegtam.info/Kortsider/NPE.htm
http://vegtam.info/hundensminne/Hunden.htm


 
Kommentarer. 

Målsetting 
Det er ikke alle som har en klar målsetning for sitt politiske liv, ei heller sitt personlige liv. 
Langt mindre en hovedmålsetning. Den målsetning som gjelder for FFF er en 
hovedmålsetning. Men den gjelder både for individ og Fellesskap/Samfunn for de som 
sogner til FFF. Individets høyeste mål er fremme av folkets overlevelse som folk, og dette er 
også fellesskapets høyeste mål. Samfunnets og individets høyeste mål faller sammen. Det er 
dette som gjør at individet vil forsvare folket med sitt liv. 
  
Verdigrunnlag. 
Det er trolig ingen selvfølge at et folk er verdifullt og bevaringsverdig. Langt mindre at alle 
folk er like verdifulle. Vi kan bare gå til jødene for å se at det ikke er slik. De hevder at de er 
guds utvalgte folk og at andre folk er goyim - kveg. Men så er det da også jødeguden som 
hevder dette? Eller er det folket selv? Det er slikt det blir folkemord av. 
 
Virkemidler. 
Bevaring av Nasjonalstatene. Under Den nye verdensorden som er i ferd med å bli skapt, 
skal nasjonalstater fjernes og verden være grenseløs. Dermed brytes nasjonalfølelse, 
folkefellesskap og samholdskraft ned og individet blir folkløs, kulturløs, landløs og mobil 
arbeidskraft som slave for De internasjonale pengefyrster. Dette motsetter vi oss. Derfor vil 
vi styrke alle nasjonalstater. 
 
Fremming av økonomisk system og produksjonsform. De enkelte land vil selv måtte utvikle 
sitt økonomiske system og finne det pengesystem som passer dem best. For Norge vil vi 
anbefale følgende prinsipprogram som økonomisk og pengetekniske ordning: 
 

1. Gjeldspengesystemet avskaffes og erstattes av et fripengesystem.   ##  ## 

Dette medfører at Sentralbanken setter penger i omløp delvis som fripenger betalt i omløp for 

varer og tjenester til det offentlige, delvis som rentefrie lån til alle verdige lånetrengende. 

Dermed forsvinner den ubetalelige, kriseskapende og delvis rentebetingete del av samfunnets 

samlede gjeld.  Den nødvendige og ønskelige pengemengden i omløp fastlegges på grunnlag 

av beregninger fra SSB og settes i omløp av sentralbanken. ## 

 

2. Pengeprimatet avskaffes og erstattes av Arbeidsprimatet. . ## 

Dette medfører at de ansatte i det private næringsliv vil eie minimum 60 % av bedriften og 

kapitalen maksimum 40 %.  ## 

 

3. Kapitalens fire friheter avskaffes og erstattes av folkets fire friheter. 

Fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og mennesker til Pengefyrstenes beste vil opphøre, 

og sterk kontroll av de samme friheter bli innført til folkets beste. 

 

4. Et økonomisk hovedstyre innføres for landet: Norges økonomiske hovedstyre(NØH) ## 

Alle instanser av betydning i landets økonomi inngår i NØH: Norges Bank, Statistisk 

Sentralbyrå, NAV, Statens bedrifter, kommunenes bedrifter, de private bedrifter, eksport- og 

importkontorer, forbrukerorganisasjonene mm … Produksjon og omsetning oppmuntres, 

igangsettes og drives mest mulig i privat regi. NØH kan om ønskelig kjøpe og fordele til 

http://vegtam.info/Kortsider/jodeagenda.html
http://vegtamborson.123hjemmeside.no/204133657/product/294742/29-06-13-frihet-slaveri-mulighetstap-folkemord?catid=53551
http://vegtam.info/Kortsider/DNV.html
http://vegtam.info/Kortsider/verdensbankiereneshistorie.htm
http://vegtam.info/Kortsider/Detendeligefarvel.html
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http://vegtam.info/hundensminne/Finanskrisen1.htm
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http://vegtam.info/Kortsider/Detendeligefarvel.html#k112


befolkningen (og til eksport) alt av landets behovsdekkende produksjon gjennom tildeling v 

kjøpekraft. For eks. samfunnslønn. Dette øker det utenomparlamentariske demokrati. 

 

5. Det innføres en ordning med grunnlønn til alle myndige statsborgere.  ## 

 

6. En ettårig pliktig samfunnstjeneste innføres for alle landets tjenesteføre borgere til vern om 

folket og drift av samfunnet.  

Verneplikten er ett av flere eksempler på en slik samfunnstjeneste. Eldreomsorg, 

barneomsorg, sivilforsvarstjeneste, heimevern og spesialtjenester av forskjellig slag kan være 

andre.  ## 

 

7. Alle ressurser i hav og på land skal være i folkets felleseie og under forvaltning gjennom 

demokratisk kontroll til folkets beste. 

For fiskeriene gjelder at de salgbare båtkvoter blir fjernet og konsesjonsbelagte, arvelige og 

usalgbare mannskvoter blir innført. Dette øker det utenomparlamentariske demokrati. ## 

 

8. Produksjonen av norske pengesedler tilbakeføres fra utlandet (London og Paris) til Norge 

for igjen å komme under nasjonal kontroll. 

 

9. Kontroll og forvaltning av Oljefondet, eller Pensjonsfondet Utlandet, hjemføres i sin helhet 

til Norges Bank eller egnet nasjonal institusjon for å beskytte det mot skadelig innflytelse fra 

Wall Street og City of London.. 

 

10. Kommunale arbeidsoppdrag finansiert av staten til alle arbeidsledige i venteperioden for 

annet arbeid. 

  

11. Utvandring av intelligentsia og fagfolk til fremmede land søkes stanset. Tap av 

statsborgerskap kan nyttes som virkemiddel. 

Arbeidsinnvandring og all annen innvandring stanses da slikt ikke er folkebevarende/bærekr. 

 

12. Alt av bomstasjoner og bomavgifter fjernes; vei og jernbane finansieres på annet vis. 

 

Fremming og bevaring av folkenes egenkultur. For å bedre bryte ned folket og 
nasjonalstaten, fjerner man den folkeegne kultur og erstatter kulturlivet med fremmedkultur 
eller ukultur av alle slag. Dette må motvirkes om folket skal bestå. 
 
Fremming og bevaring av folkenes genetiske egenart og forskjellighet.  Dette vil måtte være 
en del av folkehelsen og den overordnete politikk for folkebevaringen og kan gjøres på så 
mange vis og ved mange virkemidler. Innvandringsstopp og repatriering av  folkefremmede.  

 
Folkets lykke og velferd må styres fram. 

Et godt samfunn er vanskelig å skape, men lett å bryte ned og ødelegge gjennom folkesvik 
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