
Nihilistisk FolkepartiNihilistisk FolkepartiNihilistisk FolkepartiNihilistisk Folkeparti    
 
Jesus eller juleJesus eller juleJesus eller juleJesus eller julehhhhygge?ygge?ygge?ygge?    
 
Julen er hjerternes fest. I julen handler det 
om at hygge sig med familien med lys og 
varme i en ellers kold og mørk tid. 
 
Ikke hvis det står til Jesus! 
 
En flok kristne fundamentalister mener, at 
julen er en religiøs højtid. Men Jesus selv 
tager kraftigt afstand for enhver form for 
julehygge i familiens trygge skød. 
 
Jesus siger: 
"hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin 
far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, 

ja sit eget liv, kan man ikke være discipel" 
(lukas: 14, 25). 
 
Vi danskere elsker heldigvis hygge og især 
julehyggen har en stor plads i vor tomme 
hjerter. Derfor er en god dansk jul én stor 
afvisning af Jesus og det kristne budskab om 
had. 
 
Julen har ikke længere noget med religion at 
gøre. Engang stjal de kristne julen fra 
vikingernes solhverv - nu har alle danskere 
krævet julen tilbage som det den egentlig er: 
Et nihilistisk nydelsesorgie, hvor det eneste 
der tilbedes er juleand. 
 
Kære dansker – hvis du også synes julen skal 
være hyggelig, så vær stolt af det: Du er 
også nihilist! 
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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----
politikpolitikpolitikpolitik    
 
Nihilistisk Folkeparti stiller op til kom-
munalvalget november 2009. 
 
 

Det hele er alligevel 
ligegyldigt 

spild din stemme på os! 
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Julen Julen Julen Julen –––– en nihilistisk fest! en nihilistisk fest! en nihilistisk fest! en nihilistisk fest!    
 
Nihilistisk Folkeparti hylder julen. 
 
Julen handler ikke om Jesus, kærlighed eller 
samvær. Julen handler derimod om en masse 
fornøjelige og muntre ting. 
 
Julen handler om at bytte udspecificerede 
gaver, leve usundt og boltre sig i dejligt og 
meningsløst forbrug i et prisværdigt forsøg på 
kollektivt at fortrænge tilværelsens 
grundlæggende meningsløshed. Enhver 
nihilists drøm. 
 
 
Hvad betyder det, at Gud, kærligheden og 
håbet om en eksistens uden krænkelser er 
døde, når vi kan spise brunkager og 
flæskesteg. 
 
Julen er et gigantisk nihilistisk nydelsesorgie! 
En hævn over at være kastet ind i et 
meningsløst univers.  
 
 
Nihilistisk Folkeparti elsker julen og ønsker 
hele den danske befolkning en rigtig glædelig 
jul. 
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Længe leve Julemanden!Længe leve Julemanden!Længe leve Julemanden!Længe leve Julemanden! 
 
Gud er død og Jesus var en hadefuld 
person. 
 
Heldigvis har vi danskere ikke brug for 
hverken Faderen eller Sønnen – vi har 
Julemanden og hans trofaste hjælper, 
Fætter BR. 
 
Julemanden har taget Guds plads i vore 
hjerter. Julemanden er den store Anden. 
 
Julemanden er alvidende – han ved alt, 
hvad vi gør af gode og dårlige handlinger 
– og én dag om året, juleaften, udmåler 
han belønning og straf. 
 
Juleaften er regnskabets time – den dag, 
hvor vi dømmes som gode eller dårlige 
mennesker. 
Det er Julemanden og Fætter BR, vi står 
til ansvar overfor som mennesker. 
 
Nihilistisk Folkeparti er glade for at vi 
endelig har fundet en præcis målestok for, 
hvor godt eller dårligt et menneske er: 
størrelsen af julegaverne. Både i den store 
Andens, ens børn og finansministerens 
øjne. 
 

 
Fra godhed til gave! 
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Julen er ligegyldighedJulen er ligegyldighedJulen er ligegyldighedJulen er ligegyldighed    
 
Nogen lever i den vildfarelse at julen 
skaber mening i tilværelsen, fordi den 
handler om at tænke på andre. Intet 
kunne selvfølgelig være mere forkert. 
Nihilistisk Folkeparti opfordrer til at disse 
naive forestillinger straks manes i 
jorden. 
 
Julen handler ikke om at tænke på 
andre men om at være ligeglad.  
 
NFP er stolte over at deltage i dette års 
frådseri og vil gerne udbringe en skål for 
de ca. 5.000.000 fejlernærede børn, vi 
kunne have brødfødt i ti år med jule-
gavebugettet alene. 
 
Julen er ikke en romantisk tid for 
kæreste- og ægtepar – medmindre man 
er på piller! Salget af Viagra, stiger 10-
15 procent i Danmark i julen. 
 
Julegaver er ikke gaver – det er ren 
økonomisk byttehandel: gave for gave, 
gave for sex, gave for tilgivelse fra sine 
oversete børn. 

 
At julen ikke skaber mening i tilværelsen 
er den beklagelige sandhed. Heldigvis 
tilbyder NFP et totalt normfrit 
fællesskab, hvor man kan tage hævn 
over at univers, der umuliggør en 
værdig menneskelig eksistens.    
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