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FOLKETS FLAMME
VI BRÆNDER FOR DANMARK



FOLKETS FLAMME _ EN NATIONALISTISK GR,IOSRODSBEV.ITGELSE

Folkets Flamme er en forening stiftet af veteraner fra det danske nationalsindede miljø, og vort
formål er kort og godt at gøre Danmark Dansk igen. Vi arbejder således for:

At genskabe landets etniske og kulturelle homogenitet ved afvikling af det multikulturelle
samfund.

At sikre landets suverænitet ved udmeldelse af EU og opsigelse af alle internationale
konventioner, som tilsidesætter Dansk ret.

At bevidstgøre Danskerne om deres egne historiske, etniske og kulturelle rødder for at sikre
vor overlevelse som folk.

At fremme den traditionelle kernefamilies trivsel og sikre en sund, dansk
befolkningstilvækst.

Danmarks eksistens er i dag truet. Der er ikke tale om at miste nogle landområder eller fremmede
besættelser med et beskedent antal tropper. Der er tale om, at vi som folk og nation står over for den
fuldstændige udslettelse. Et fædreland er noget, man har til låns. M ejer det ikke, vi låner det blot.
Det er derfor vort ansvar som Danskere, at vi efterlader landet til næste generation i bedre stand,
end vi fik det.

Igennem de sidste 40 år har landsforræderiske politikere tilladt en hidtil uset ikkeeuropæisk,
herunder muslimsk, masseindvandring, der på længere sigt truer med at udskifte Danskerne med
fremmede og gØre os til minoritet i vort eget land. Vort folks styrke har altid været dets
homogenitet. Vi har delt værdier, religion, kultur og sprog - vi har været et fællesskab med gensidig
respekt og tolerance over for hinanden. Naturligvis har der også været modsætninger og uenighed
om detaljer, men sammenlignet med de fleste andre lande har vor historie været forholdsvis fredelig
indadtil. Vi er et oprindeligt indfødt folk, der har lige så meget ret til sit eget land som ethvert andet
folk på jorden. Danmark skal derfor være hjemsted alene for det Danske folk. Foreningen arbejder
således for en konsekvent afvikling af det multikulturelle samfund, total stop for enhver
ikkeeuropæisk indvandring og udvisning af samtlige allerede indvandrede og deres efterkommere. I
Danmark kan forblive et mindre antal fremmede, som ikke på nogen måder har lagt samfundet til
last og som i ord og gerning har bevist absolut og ubetinget loyalitet overfor landet, f. eks. ved aktiv
bekæmpelse af masseindvandring og islamisering.

Danmarks medlemskab af EU forhindrer os i at varetage egne nationale interesser ved at
underlægge os et internationalt orienteret, overnationalt, bureaukratisk diktatur, hvis loyalitet ikke
ligger hos de indfødte europæiske befolkninger, men derimod sikkert i lommen på globalisterne og
højfinansen. Vi ønsker derfor komplet udmeldelse af den Europæiske Union samt opsigelse af alle
konventioner, der forhindrer vort land i at føre selvstændig politik.

Danskerne er i dag et kulturelt forarmet folk, der af de samlede massemedier og hele samfundet i
øvngt lærer at hade og foragte vor egen kultur og identitet. Man ser således, hvordan vort folk
udsættes for en systematisk nedbrydning af alle de elementer, der netop gØr os til et folk.
Foreningen arbejder for, at Danskerne genfinder vore etniske, historiske og kulturelle rødder, og
igen bliver sig vor Danskhed bevidst! Kun med en stærk kulturel bevidsthed kan vi overleve som
folk, for uden en levende kultur dør ethvert folk.



Den vigtigste kilde til formidling og overlevering af vor kultur til næste slægtled er familien, hvor
især moderen står som garant for at næste generation fra barnsben lærer vor kultur at kende. Derfor
arbejder foreningen for at sikre og fremme den traditionelle kernefamilies trivsel, hvilken også er en
nødvendighed for at sikre en sund, Dansk befolkningstilvækst, som er en forudsætning for landets
og folkets overlevelse.

Foreningens formål søges opnået ved metapolitisk arbejde i form af aktivisme, demonstrationer,
informationsmøder, sociale og kulturelle arrangementer, uddannelse, fundraising samt ved anden
påvirkning af offentligheden i håbet om at trække samfundsdiskursen mod højre, for hvis kulturen i
samfundet rykkes mod højre, så vil politikken helt naturligt følge efter.

ET SAMLENDE PROJEKT

Foreningen er, som nævnt, stiftet af veteraner fra det nationale mlljø, der har set hvordan tidligere
foreninger, grupperinger eller partier er kommet og gået. Vi er skabt med ambition om, at vi skal
lære af fortidens fejl. Vi er således et samlende projekt, der sØger at forene patrioter af forskellig
politisk, religiøs og ideologisk observanS, og vi beskæftiger os ikke med partipolitik af nogen art, da
vi anser den parlamentariske vej som formålsløs på nuværende tidspunkt. Vi gør det nødvendige
forarbejde for, at politiske ændringer kan finde sted senere.

Det er vort mål , at alle nationalsindede skal kunne samles hos os. Så hvad end du mener, at ,

Danskhed er bestemt af blod eller af kultur, eller begge dele, er der plads til dig hos os. Det skal
være tilladt at være uenige, så længe uenigheden udtrykkes civiliseret og man holder sig for øje, at
Danmarks og Danskernes overlevelse er foreningens første prioritet. Vi er klar over, at der på den
nationale fløj findes uenigheder om dette eller hint, men lad os nu for pokker prØve at fokusere på
det, som vi er enige om! Hvis ikke det lykkes os at skabe en samlet front, mister vi ganske enkelt
landet og vort folk vil dø, som følge af vores uenighed om detaljer. For os er det vigtige ikke de 5-
10o , der skiller os, men alt det, der samler os!

I forlængelse heraf skal det understreges, at vi ikke betragter andre nationale organisationer eller
partier som konkurrenter, men som allierede. Vi har således intet behov for at "tage afstand fra"
eller modarbejde andre, som på legal vis arbejder for stort set samme formåI, som os selv. Vi ønsker
alle nationalsindede grupperinger god vind i sejlene og imødeser et frugtbart samarbejde med så

mange som muligt.

Da vort fokus er Danmark og det Danske folk er det kun naturligt, at foreningen generelt ønsker at
beskæftige sig med Danske forhold. Foreningen tager derfor ikke stilling til udenrigspolitiske
konflikter, såfremt disse ikke direkte involverer Danmark. Vores medlemmer er derfor frit stillede i
deres holdning til diverse krige og konflikter udenfor landets grænser.

Vi anerkender imidlertid de øvrige europæiske folkeslags ret til etnisk, kulturelt homogene og
selvstændige nationalstater, og vi ønsker at medvirke til et venskabeligt samarbejde med andre
nationalister.

Danmark, alt for Danmark!



LOVE OG VEDT,IIGTER

$ 1. Navn og formåI.
"Folkets Flamme" er stiftet den 18. februar 2023. Foreningens hjemsted er København.

Foreningens formål er at gøre Danmark Dansk igen ved:

. At genskabe landets etniske og kulturelle homogenitet ved afvikling af det multikulturelle
samfund.

. At sikre landets suverænitet ved udmeldelse af EU og opsigelse af alle internationale
konventioner, som tilsidesætter Dansk ret.

. At bevidstgøre Danskerne om deres egne historiske, etniske og kulturelle rødder for at sikre
vor overlevelse som folk.

. At fremme den traditionelle kernefamilies trivsel og sikre en sund, Dansk
befoikningstilvækst.

Foreningens formål søges opnået ved metapolitisk arbejde i form af aktivisme, demonstrationer,
informationsmøder, sociale og kulturell e affangementer, uddannelse, fundraising samt ved anden
påvirkning af offentligheden i håbet om at trække samfundsdiskursen mod højre, for hvis kulturen i
samfundet rykkes mod højre, så vil politikken helt naturligt føIge efter.

Ved etablering af lokalkredse arbejdes der på lokalt plan efter de af styrelsen fastlagte retningslinjer
for varetagelsen af foreningens formåI.

$ 2. Optagelse, udmeldelse og eksklusion.
Som medlem kan optages enhver Dansk borger, foreningeq familier samt udenlandske borgere,
familier og foreninger med nær tilknytning til Danmark.
Som medlem kan ikke optages eller forblive personer, der af styrelsen findes uegnede til et
medlemskab, f eks. personer med kronisk historisk fetichisme eller ukontrollerbar adfærd, der^er til
gene for andre. Beslutning om at nægte optagelse eller skride til eksklusion træffes af foreningens
styrelse med 213 maloritet.
Udmeldelse sker skriftligt eller mundtligt til foreningens styrelse og bekræftes efterfølgende
skriftligt til udmeldte.

$ 3. Kontingent & medlemskab
Kontingent fastsættes af styrelsen og indbetales senest to måneder efter påkrav fra foreningen.
Finder indbetalingen ikke sted inden denne frist, slettes restanten, medmindre styrelsen træffer
anden bestemmelse.

Foreningen har følgende medlemskabsformer, med hvert sit kontingent, som er månedligt og
betales den første dag i hver måned:



Almindeligt medlemskab: 50 kr.

Ungdoms/senior medlemskab: 25 kr.

Familiemedlemskab: 80 kr.

Foreningsmedlemskab: 80 k.

Aktvistmedlemskab: 0 kr. (skal vurderes af styrelsen inden det gives.)

$ 4. Styrelse og tegningsret.
Foreningens ledes af en styrelse på mindst 5 medlemmer, der af sin midte vælger en formand og en
næstformand. Tillige udpeges en kasserer. Styrelsen varetager alle foreningens anliggender og
disponerer over dens midler. Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen udadtil af formanden,
i dennes forfald næstformanden, og kassereren i fællesskab. Der kan meddeles enkeltpersoner
prokura til varetagelse af bestemte forretninger. Styrelsens beslutninger træffes, når andet ikke er
fastsat i nærværende love, ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens, respektive
næstformandens stemme udslagsgivende. Styrelsen er selvsupplerende, således at nye
styrelsesmedlemmer vælges med 213 majoritet. Med samme majoritet kan et styrelsesmedlems
deltagelse i styrelsen ophæves. Styrelsen kan knyte særligt sagkyndige til sig og nedsætte udvalg til
varetagelse af nærmere bestemte opgaver. Alene presseafdelingen eller de af presseafdelingen
udpegede personer kan udtale sig på foreningens vegne.

$ 5. Hæftelse. ,

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens påhvilende
forpligtelser.

$ 6. Regnskab, beretning og landsmøde.
Der udarbejdes hvert kalenderår et regnskab, som, i den udstrækning foreningsformålets varetagelse
tillader det, forelægges medlemmerne på et årligt landsmøde.

$ 7. Lovændringer og opløsning af foreningen.
Ændring af disse love og opløsning af foreningen kan vedtages af dennes styrels e med 213

majoritet. Ved foreningens opløsning tilfalder dens mulige formue et beslægtet formål efter
styrelsens nærmere bestemmelse.

Som vedtaget den 18. februar,2023.


