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DETTA ÄR ETT INFORMATIONSBREV från Preservationist-
Books.com – en hemsida som sedan juni 2002 erbjuder gratis böcker 
i och kring ämnet etnicitet. Denna text är en snabb presentation av 

hemsidan och dess syfte, och den kan – likt övrigt material på hemsidan – lad-
das hem för egen spridning. Utskick som görs av Preservationist-Books.com 
sker endast till organisationer eller personer som offentligt valt att uttala sig 
eller på något sätt ta ställning i etnicitetsfrågan, eller som tidigare varit i kon-
takt med oss. Om Du är mottagare av denna text trots att Du inte offentligt 
tagit ställning i frågan betyder det att dokumentet tillsänts Dig av någon vän, 
bekant eller annan privatperson. Du finns alltså inte med i något register, och 
Din anonymitet är inte påverkad av att Du mottagit denna text.

Det finns anledning att nämna detta då de böcker som Preservationist-
Books.com erbjuder behandlar ämnen som i den västerländska kulturen blivit 
synnerligen tabubelagda och snart kanske till och med kriminaliserade – frå-
gor rörande etnicitet och ras. Bara ordet ”ras” frammanar idag en bild av något 
fult, omoraliskt och hotfullt hos många svenskar. Detta – om något – påvisar 
behovet och vikten av en sida som Preservationist-Books.com. Ordet eller 
begreppet ras är naturligtvis värdeneutralt i sig självt, precis som substantiven 
hammare, bil eller fotboll. Men efter årtionden av målmedveten och ensidig 
agitation från massmedia, politiker och utbildningsväsende har själva ordet 
börjat uppfattas av många som mer eller mindre synonymt med folkutrotning, 
förintelse och förföljelse.

På samma sätt skulle även ordet ”hammare” ge människor rysningar om 
ordet ständigt och enbart användes när man talade om mördare, mord och 
brutalitet. Omedvetet skulle detta verktyg bli förknippat med mord på samma 
sätt som ordet ras idag automatiskt sammankopplas med folkförföljelse, 
tvångssterilisering och dylikt. Ordet ras är emellertid bara, och har alltid varit, 
en hänvisning till grupper inom en och samma art, som var och en uppvisar 
unika särdrag som ej går förlorade vid fortplantning inom respektive grupp. 
Afrikaner, kineser, svenskar och indianer är alla medlemmar av människosläk-
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tet, men med uppenbara inbördes olikheter. Vi kan ganska enkelt se skillnad 
mellan varandra; avgöra vem som är indian, afrikan eller svensk, eftersom 
varje grupp har sina egna utpräglade särdrag och egenheter – vi tillhör olika 
raser. Detta påstående är värdeneutralt. I själva påtalandet av detta faktum 
finns det ingen värdering eller rangordning av olika folkgrupper. Det är bara 
ett konstaterande av något som alla egentligen redan känner till – människo-
släktet skiljer sig åt beroende på vilken del av jorden vi har vårt ursprung 
i. Ingen kan förneka att vi med lätthet kan avgöra om någon är afrikan eller 
kines; vi uppfattar våra olikheter med blotta ögat men tvingar oss själva att 
förneka dessa eftersom västvärldens missriktade jämlikhetsiver har tabubelagt 
diskussionen och själva påtalandet av dessa olikheter – antingen de är fysiska 
och påtagliga, eller invärtes och mindre uppenbara.

Vad som i ännu högre grad tabubelagts inom den västerländska kulturen är 
bevarandet av dessa skillnader. ”Rasligt bevarande”, är massmedierna väldigt 
snabba att kalla sådana önskemål – väl medvetna om vilka bilder de fram-
manar hos sina läsare och tittare. Varje person av nordlig härkomst som givit 
uttryck för en önskan att nordfolken (de olika folk som har ett nordeuropeiskt 
ursprung och främst förekommer i norra och västra Europa, i Nordamerika 
och Australien, på Nya Zeeland, i delar av Östeuropa och delvis i Sydafrika) 
ska bevaras tillskrivs genast detta epitet – ”raslig bevarare”. Och även om 
det är en sann beskrivning – bevarandet av folkslagens olikheter är faktiskt 

”rasligt bevarande” – så är syftet från medias sida otvetydigt endast att väcka 
negativa känslor gentemot personen ifråga.

En ”raslig bevarare” tillåts inte delta i någon debatt, tillåts inte förklara vad 
hans eller henens vilja går ut på; det saknar betydelse. När väl en nordbo råkat 
säga ordet ”ras” är han diskvalificerad – avslöjad som ond och omoralisk. Så 
fort massmedia lyckats få en invandringskritisk kandidat att ”erkänna” att han 
vill bevara den nordliga ”rasen” så har journalisten segrat – förvissad om att 
åhörarna automatiskt reagerar negativt mot den person av nordlig härkomst 
som ger uttryck för sådana önskemål. Detta märks inte minst på det sätt som 
journalister ofta försöker få invandringskritikern att ”erkänna” sin vilja att be-
vara det nordliga folket. Medan massinvandringsmotståndaren oftast framför 
argument rörande kostnader, kulturkrockar, kriminalitet etc., försöker repor-
tern locka vederbörande att säga något om ”ras”. Så fort reportern lyckats få 
invandringsmotståndaren att säga det ordet, så har reportern vunnit. Då har 
han lyckats bevisa att invandringskritikern ”egentligen” bara var en ”rasist”.

Men ingen journalist behöver locka Preservationist-Books.com till att säga 
ordet ”ras” – det gör vi gärna och ofta ändå. Preservationist-Books.com stäl-
ler sig självklart, likt alla invandringskritiker, negativ till de nedskärningar, 
kulturella förändringar och den kriminalitet som följer i den etniskt främ-
mande invandringens spår. Men faktum kvarstår att det är just ”ras” som är 
det absolut viktigaste begreppet i den litteratur vi erbjuder. Naturligtvis önskar 
vi även ett slut på gruppvåldtäkterna, hedersmorden, syraattackerna och mo-
biltelefonrånen. Men allt det är av underordnad betydelse. Dör vi ut kommer 
ingen att finnas kvar för att sörja vårt rådande lidande i form av besparingar 
och våld, dör vi ut kommer det inte att finnas någon kvar för att bevara den 
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nordliga kulturen. Kort sagt, vi utsätts för en utrotning, och medan många 
invandringskritiker grundar sitt motstånd på det omedelbara lidandet och de 
kortsiktiga konsekvenserna av denna förintelseprocess, fokuserar vi på de 
långsiktiga konsekvenserna.

Det kortsiktiga och omedelbara lidandet består i till exempel de gruppvåld-
täkter, personrån och den diskriminering inom rättsväsende, skola och det 
övriga samhället som nordfolken tvingas utstå på grund av att invandrarna 
ges företräde och beskydd på alla plan. Lidandet består i besparingarna, den 
kulturella upplösningen och att nordfolk ständigt nedvärderas i historieun-
dervisningen, i TV-serierna, i ungdomsfilmerna och i reklamen. Men detta är 
endast det omedelbara lidande som följt av massinvandringen och den ideo-
logi som ligger bakom densamma; den verkligt betydande och livsavgörande 
konsekvensen är att vi dör ut som folk – som ”ras”.

De invandringskritiker som sätter fingret på de omedelbara obehagen 
blir ofta beskyllda för att vara ”smygrasistiska”. Eftersom Preservationist-
Books.com fokuserar på de långsiktiga konsekvenserna, dvs. vårt folks utplå-
ning, kommer vi oundvikligen att kallas ”öppet rasistiska”. Det må så vara 

– alla som på något sätt motsätter sig massinvandringen blir stämplade som det 
ena eller det andra; specifikt vad är bara en gradfråga. Faktum kvarstår: den 
påtvingade sammanblandning med andra folkslag som nordfolken utsätts för 
kommer otvivelaktigt att leda till deras utrotning. Preservationist-Books.com 
vill bevara nordfolkens existens, den etablerade makten vill det inte – och en 
objektiv betraktare torde enkelt kunna avgöra vilken sida som borde anses 
mest moralisk: förgörarna eller bevararna.

Preservationist-Books.com är en hemsida med ett uttalat syfte att bevara 
mångfalden, och detsamma gäller merparten av den litteratur som finns till-
gänglig för nedladdning på hemsidan. De flesta texter har särskilt fokus på just 
nordfolken och deras överlevnad. Detta som en konsekvens av den antinord-
liga kultur som råder idag. Det är nordfolken som hotas av utplåning – inte 
afrikaner, kineser eller något annat folkslag. Den litteratur som erbjuds syftar 
till att utbilda och väcka människor av just nordlig härkomst, få dem att göra 
sig fria från de tabuer som kringgärdar ämnet och genomskåda den aura av 
omoral som etablissemanget målat upp kring frågan om nordlig utplåning eller 
forsatt liv. Att det är en ytterst antinordlig kultur som idag fullständigt domi-
nerar framgår tydligt när man beaktar hur nordligt bevarande ständigt utmålas 
som något ont samtidigt som alla andra folkslag få rätten att värna sig själva 
och sina egna intressen bejakad. Jämför till exempel med den förståelse som 
visas för palestinska nationalister och deras strävan efter en etniskt homogen 
stat. De i västvärlden aktivaste anhängarna av det palestinska folkets kamp 
är i allmänhet vänsterorienterade individer och grupper, som samtidigt oftast 
är de som hyser störst motvilja och aggression mot de nordbor som åberopar 
samma självklara rättigheter som palestinierna nu kämpar för.

Detta är typiskt för det rådande samhällsklimatet; nordbor uppmuntrar och 
erkänner ofta viljan att bevara sitt folk, sin kultur, sina seder och särdrag 
när det handlar om andra folk – men de tenderar att känna sig gemena eller 
ondskefulla vid tanken på att dessa rättigheter kanske även borde gälla dem 
själva.
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Varje folk som lever tätt samman på samma territorium som ett annat folk 
kommer oundvikligen att upphöra att existera till följd av sammanblandning 
eller undanträngning. I varje nordligt land sker just nu en sådan påtvingad 
sammanblandning i det att miljontals människor från andra etniska regioner 
bosätter sig i nordfolkens hemländer. Någon liknade utveckling sker inte på 
andra håll; få nordbor flyttar till Mellanöstern, Afrika eller Asien, och ingen 
betydande migration sker heller mellan dessa regioner. I stället sker det en 
konstant folkförflyttning från hela världen till nordfolkens ursprungsländer. 
Medan Afrika, Asien och Mellanöstern således kommer att fortsätta att vara 
etniskt homogena, kommer nordfolken att gradvis försvinna som ett resultat 
av sammanblandning och undanträngning.

Det krävs bara en mindre mängd logik för att konstatera verklighetsanknyt-
ningen i ovanstående resonemang, och det är därför svårt för makten att dölja 
det faktum att nordfolken går mot sin utrotning. Då inga trovärdiga invänd-
ningar går att uppbåda mot påståendet att nordfolkens existens håller på att 
gå om intet, används därför tabubeläggning för att förebygga protester från 
befolkningen. Förintelse, folkförföljelse och allehanda kopplingar till andra 
världskriget används flitigt när etniskt bevarande kommer på tal. Etnicitet 
framhålls som något betydelselöst – åtminstone den nordliga etniciteten – och 
viljan att bevara det nordliga likställs med viljan att förinta eller skada andra 
folkgrupper. På detta sätt förbyts den etniskt bevarande kampen till någonting 
omoraliskt, och nordfolkens objektivitet och altruism vänds emot dem själva 

– de törs inte kräva de rättigheter som de erkänner alla andra, de törs inte kräva 
rätten till sin egen fortlevnad eftersom de lurats att tro att deras överlevnad 
förutsätter att andra folk måste lida skada. 

Denna illusion måste brytas ned – att bevara ett folk är inte synonymt med 
förföljelse av andra folkslag. Det enda som krävs för vår överlevnad är att 
nordfolken ges de förutsättningar som andra folkslag erkänns, och som till 
och med finns antydda i FN:s deklarationer och konventioner – ett eget hem-
land, med full suveränitet och kontroll över sin egen tillvaro och framtid.

Preservationist-Books.com är ingen organisation. Syftet med sidan är inte 
att locka medlemmar eller köpare. Preservationist-Books.com verkar endast 
som tillhandahållare av litteratur som belyser relevanta frågor, samt lägger 
fram alternativ till dagens antinordliga politik. Till skillnad från vad många 
människor av nordeuropeisk härkomst lurats att tro, förutsätter inte vår över-
levnad att andra folkslag utrotas. Detta folkmordsalternativ skildras annars 
gärna av etablissemanget som det enda existerande alternativet, med det för-
såtliga syftet att avskräcka nordfolken från att engagera sig i kampen för sitt 
fortsatta liv och mot sin egen utplåning. Men det finns andra alternativ. Dessa 
beskrivs utförligt i den litteratur som Preservationist-Books.com tillhandahål-
ler. Likaså belyses rasbegreppet och hur det tabubelagts i den västeuropeiska 
kulturen samtidigt som det fortfarande är något självklart i övriga världen. 
Samtliga böcker och skrifter är gratis och kan enkelt laddas hem i PDF-format. 
Med denna lättillgänglighet är Preservationist-Books.com:s vision att tillräck-
ligt många organisationer, rörelser och privatpersoner ska ta till sig budskapet 
för att frågan inte längre ska kunna hållas borta från den politiska debatten.
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Den nuvarande politiken kommer att leda till nordfolkens utplåning – denna 
realitet invänder ingen av våra makthavare emot. De har hittills inte behövt 
göra det, eftersom de tabuer som omgärdar frågan skyddar dem från att ställas 
mot väggen. De tvingas aldrig offentligt erkänna att de värdesätter enskilda 
invandrares materiella standard högre än vad de värdesätter sina egna väljares 
fortlevnad, eftersom alldeles för få törs ställa de relevanta frågorna till dem. 
Men när dessa tabuer skingras, när tillräckligt många svenskar genomskådar 
skuldbeläggandet och törs föra ämnet på tal, då kommer frågan att bli ound-
viklig, då kommer makthavarna att öppet tvingas välja sida – för eller emot 
fortsatt nordlig existens. Och då kommer vi att kunna påbörja arbetet för det 
samhälle där förutsättningarna för vårt folks överlevnad respekteras.

Preservationsist-Books.com är ett steg i det arbetet, och ett redskap, fritt att 
användas av alla som redan påbörjat kampen.

Välkommen att besöka oss!

www.preservationist-books.com
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