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Ingen KampIngen KampIngen KampIngen Kamp!!!!    
 
Velkommen til 1. maj. 
 
Denne dag er kendt som arbejdernes 
internationale kampdag.  Arbejderklassen 
manifesterer her sin kamp for en bedre og 
mere retfærdig verden. 
 
Nihilistisk Folkeparti mener, at disse 
marxistiske vildfarelser må ophøre 
øjeblikkeligt. Marxismens retfærdiggørelse af 
proletariatets historiske kamp, bygger på et 
forskruet menneskesyn, hvor arbejderne er i 
besiddelse af et objektivt. Klassetilhørs-
forhold.  
 
 
Klassebevidsthed er ikke bare falsk 
bevidsthed. Det er også falske forhåbninger 
om en eksistens uden krænkelser. 
 
Det bliver aldrig bedre! 
 
 
God nihilisternes internationale drukdag, 
 
 
Skål!  

 

Nihilister i alle lande Nihilister i alle lande Nihilister i alle lande Nihilister i alle lande ––––    Fuck jer!Fuck jer!Fuck jer!Fuck jer!    
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Hvem er NFP?Hvem er NFP?Hvem er NFP?Hvem er NFP?    
 
Nihilistisk Folkeparti er det eneste 
politiske parti, der tager dét metafysiske 
faktum alvorligt, at alle værdier er 
tomme og universet er meningsløst. 
 
Når vi er kastet ind i et univers, hvor 
tilfældigheden råder og kun døds-
dommen er sikker, er den eneste løsning 
at udleve nihilismens hån mod alle 
illusoriske værdier og tage hævn over 
verden. 
 
Vi arbejder med demokratiske midler for 
den totale tilintetgørelse. 
 

Nej til Alt! 
 

Meld dig ind og bidrag aktivt til altings 
ophør. 
 

Fra universalpolitik til komFra universalpolitik til komFra universalpolitik til komFra universalpolitik til kommunalmunalmunalmunal----
popopopolitiklitiklitiklitik    
 
Nihilistisk Folkeparti stiller op til kom-
munalvalget november 2009. 
 
 

Det hele er alligevel Det hele er alligevel Det hele er alligevel Det hele er alligevel 
ligegyldigtligegyldigtligegyldigtligegyldigt    

spild din stemme på os!spild din stemme på os!spild din stemme på os!spild din stemme på os!    
 
www.nihilistiskwww.nihilistiskwww.nihilistiskwww.nihilistisk----folkeparti.dkfolkeparti.dkfolkeparti.dkfolkeparti.dk    

Nihilistisk Nihilistisk Nihilistisk Nihilistisk 
FolkepartiFolkepartiFolkepartiFolkeparti    

 
 
 

Intet Intet Intet Intet 
arbejde!arbejde!arbejde!arbejde!    

    

Ingen kamp. Ingen kamp. Ingen kamp. Ingen kamp.     
    

Kun druk.Kun druk.Kun druk.Kun druk. 
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Intet arbejde!Intet arbejde!Intet arbejde!Intet arbejde!    

    
Arbejde er en vederstyggelighed. Det er ikke 
bare det materielle grundlag for menneskets 
formålsløse eksistens; Det skaber også 
illusioner om mening og formål. 
 
Arbejde er ligeså meningsløst som når Sisyfos 
skubber stenen op af bjerget.  
 
I et univers, som ikke levner håb for nogen, 
er det at arbejde for at fremtidssikre sin 
eksistens, lige så ligegyldigt som når en 
indsat på dødsgangen tager armbøjninger for 
at holde sig i god form. 
 
Nihilistisk Folkeparti mener, at det er på tide 
at tage et opgør med danskernes illusoriske 
forhold til arbejde. Vi glade for at se, at den 
danske befolkning bruger 1. maj på druk. 
Men vi må ikke hvile på laurbærene. 
Danskerne har ret til at vide, at arbejde er 
absolut meningsløst. 
 
Det kræver et økonomisk incitament. Derfor 
er det en mærkesag for Nihilistisk Folkeparti, 
at der indføres et lønloft på maksimum 80 
procent af kontanthjælpsniveauet. 
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Ingen frihedIngen frihedIngen frihedIngen frihed, ingen l, ingen l, ingen l, ingen lighed!ighed!ighed!ighed!    
 
 
Nihilistisk Folkeparti afviser fuldstændigt 
de to mest udbredte og traditionelle 
politiske værdier: Frihed og Lighed.     
 
Alle drømmer om og kæmper for frihed og 
lighed, men det kan ikke lade sig gøre.  
 
Frihed er selv at vælge, hvad man gør ud 
fra, hvad man selv vil. Men hvad vi er og 
hvad vi vil, er skabt og formet af den 
forblændelseshelhed, som udgør vores 
såkaldte virkelighed. Vi er vores lænker. 
 
Lighed er en nuttet tanke. Men alle ved at 
også i såkaldt ”socialistiske” eller 
”anarkistiske” fællesskaber er der alligevel 
et internt hierarki og et dumt svin, der 
rager til sig. Sådan er det ontologiske 
grundvilkår for menneskelige relationer. 
Trist, men ærgerligt. 
 
Tilintetgør dine latterlige dagdrømme.  
 
Intet er bedre. 
    
    

Alle er ligegyldige Alle er ligegyldige Alle er ligegyldige Alle er ligegyldige ––––        menmenmenmen nogen  nogen  nogen  nogen 
er mere ligegyldige end andre!er mere ligegyldige end andre!er mere ligegyldige end andre!er mere ligegyldige end andre!    
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NU NU NU NU ---- Nihilistisk Ungdom Nihilistisk Ungdom Nihilistisk Ungdom Nihilistisk Ungdom    
 
 
Som i alle andre partier er det også 
NFPs ungdomsorganisationen, der 
holder den ideologiske fane højt. Ofte 
bliver unges trang til selvdestruktion og 
oprør afvist som ungdomsgriller, som 
skyldes et umodent sind. NFP afviser 
fuldstændig en sådan kritik af ung-
dommen. 
 
Det er alment accepteret, at af-
slutningen af puberteten er starten på et 
liv med en erkendeevne, som i et 
meningsløst univers kun kan medføre en 
oplevelse af tomhed og ligegyldighed. 
Det kan være svært at stå alene med 
denne trang til at gå i hundene, og ofte 
vil den unge nihilist blive fastholdt i 
ugyldige moralske systemer af sine 
omgivelser. 
 
NU tilbyder et fuldstændigt normfrit 
fællesskab. 
 
 
    

"Når Gud er død, er alt "Når Gud er død, er alt "Når Gud er død, er alt "Når Gud er død, er alt 
tilladt"tilladt"tilladt"tilladt"    
    
----    DostovjevskiDostovjevskiDostovjevskiDostovjevski    
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