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Att marknadsföra
Preservationist-Books.com

Hur Du kan hjälpa till att sprida vårt material
och kunskapen om Preservationist-Books.com

Detta dokument uppdaterades senast den 14 oktober 2004 och uppdateras 
med jämna mellanrum. Ta enkelt hem den senaste versionen via denna di-
rektlänk: www.preservationist-books.com/MFPB.pdf.
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DEN KUNSKAP som sprids via Preservationist-Books.com är betydelselös om den stannar vid 
Dig. Det spelar ingen roll hur medveten Du blir om nordfolkens framtid om denna medveten-
het inte sprids vidare. Enbart kunskapen om en faktisk realitet kommer inte i sig själv att rädda 
nordfolken undan utrotning. Det krävs att denna insikt sprids vidare till en större krets. Först 
då blir frågan omöjlig att tysta ned, och först då kan alternativen läggas fram för befolkningen 
på ett sätt som tvingar dem att välja sida – antingen ta strid för sin överlevnad eller dö. Denna 
medvetenhet sprids i den takt som Du bestämmer att den ska spridas. Men ju fortare den sprids, 
och ju angelägnare Du är i Ditt engagemang, desto snabbare kommer det pronordliga budska-
pet att nå befolkningen – och desto större blir våra chanser att överleva som folk.

Dokumentet innehåller råd och tips för Dig som 
vill hjälpa Preservationist-Books.com att bli känt

Att Du tagit hem det här dokumentet betyder förmodligen att Du delar 
vår uppfattning om att de verk vi förmedlar förtjänar större spridning.

PRESERVATIONIST-BOOKS.COM är ingen organisation, utan enbart en 
hemsida, och det egentligen bara till formen. Hemsidan i sig innehåller inte 
mycket information eller annat för att hålla en besökare kvar, utan fungerar 
i stort sett bara som ett medium för att förmedla unik och svåråtkomlig lit-
teratur. Nedan följer ett antal aspekter eller egenskaper som utmärker 
Preservationist-Books.com.

• Vårt material består till stor del av unika och banbrytande verk, så kallad 
spjutspetslitteratur, med potential att vinna stort gehör och förändra kampen 
för etniskt bevarande.

• Vårt material liknar tryckta böcker/skrifter och ger snygga utskrifter. En 
e-bok (elektronisk bok) ger en bokkänsla som material upplagt på en vanlig 
Internethemsida inte kan ge. Våra böcker och artiklar läses off-line eller i 
utskriven form; läsaren slipper ”Internetkänslan” och kan helt koncentrera 
sig på det litterära verket.

• De böcker vi erbjuder, och en del av skrifterna, kan köpas i tryck. Potentiella 
köpare som föredrar tryckta böcker får möjlighet att pröva på och utvärdera 
verken före köp.

• På sikt, i takt med att litteraturen blir mer spridd och känd i vida kretsar 
och i takt med att intresset för den bevarande filosofin/ideologin ökar, 
kommer marknaden för försäljning av de tryckta verken att expandera. 
Preservationist-Books.com når framtida köpare som annars inte skulle ha 
kommit i kontakt med litteraturen.

http://www.preservationist-books.com
http://www.preservationist-books.com
mailto:contact@preservationist-books.com


Preservationist-Books.com
för gratis böcker och skrifter on-line

Sidan 3 av 9

www.preservationist-books.com
contact@preservationist-books.com

• Ännu viktigare än föregående punkt är att Preservationist-Books.com kan 
nå och påverka människor till att verkligen ansluta sig till den bevarande 
filosofin. Detta är det egentliga syftet med Preservationist-Books.com: att 
föra ut och vinna gehör för ett nytt tänkesätt för etnisk fortlevnad och 
etniska relationer.

• En del personer köper inte politiskt inkorrekta böcker eller annat material av 
rädsla för att bli registrerade av statsmakten eller för att de inte vill hamna i 
en ”obekväm” organisations register. Att få ut annars otillgänglig litteratur 
till dessa personer är inte längre något problem.

• Det är enkelt för debattörer att med ”Text Select Tool” i Acrobat Reader 
plocka citat och utdrag ur våra dokument för att använda i egna skrivelser. 
Det är mycket effektivt att hänvisa till vår litteratur, eftersom diskussions-
partnern och eventuella debattåhörare själva kan äga boken/artikeln efter 
mellan ett och tre musklick.

• Försäljning av elektroniska böcker, e-böcker, är i sig inget nytt på Internet, 
och försäljningssättet har flera fördelar. Ett vanligt bokköp via postorder 
är oftast inte ett impulsköp. Köparen upptäcker vanligtvis en bok hon/han 
impulsivt vill ha. Men det krävs en ganska stark impuls för att denna önskan 
ska hålla i sig så pass länge att vederbörande verkligen gör sig besväret 
att fylla i en beställning, vänta ett par veckor på leverans och sedan betala 
för sig. En köpare av en e-bok betalar förhållandevis smidigt direkt över 
Internet och får tillgång till boken direkt.
Vi kan emellertid dra fördel av impulser långt mer än så. ”Köparen” betalar 
ju inget och fyller heller inte i något. Det enda hon/han gör är att klicka med 
musen mellan en och tre gånger för att boken/artikeln ska lagras på hård-
disken och öppnas automatiskt i Acrobat Reader – inga kostnader, register 
eller medlemskap, bara gratis böcker.

• Lättåtkomlighet är en av de viktigaste nycklarna till att sprida ett budskap. 
Att det är så lätt att få hem vårt material gör att till och med många som inte 
tänkt sig att titta på det kommer att exponeras för det. Åtkomligheten är yt-
terst viktig för att exponera varumärket. Med tiden ska majoriteten av såväl 
nationalister, etniska bevarare och potentiella bevarare, samt motståndare 
och mångkulturalister känna till Preservationist-Books.com.
När denna punkt är nådd kommer vi kunna tvinga fram ett ärligt svar från 
våra motståndare. Konsekvensen av deras ideologi kommer då inte längre 
att kunna förnekas, och de kommer att tvingas att ta ställning för eller emot 
nordfolkens bevarande. Vårt hinder består inte i att övertyga människor om 
varför nordborna har rätt till fortsatt existens – för de flesta är detta något 
självklart. Vårt hinder består istället i att tvinga makthavarna ur den trygga 
skyddande muren av tabu, nedtystning och censur – att tvinga makthavarna 
att öppet ta ställning för eller emot en fortsatt existens av nordfolken.

http://www.preservationist-books.com
http://www.preservationist-books.com
mailto:contact@preservationist-books.com
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Nedan följer konkreta förslag på vad Du kan göra för att 
förmedla det vi erbjuder och sprida kännedomen om oss

• Till att börja med bör Du ta hem allt vårt material och bekanta Dig med det 
åtminstone ytligt. Läs det gärna i sin helhet. PDF-filerna får spridas fritt.

• När Preservationist-Books.com nämns, så tänk på att ”.com” ingår i 
namnet. Logotypen utgörs av namnet skrivet i ITC AmericanTypewriter 
Bold (som i detta dokuments sidhuvud). Hemsidans adress skrivs: 

”www.preservationist-books.com”.

• Berätta om Preservationist-Books.com i diskussionsgrupper och diskus-
sionsfora som handlar om politik eller relaterade ämnen på Internet, såsom 
rasism/antirasism/mångkultur/invandring/yttrandefrihet/eugenik eller 
allmän ideologi och filosofi. Skriv i gästböcker. Länka till oss i inläggen 
genom att ange vår adress: www.preservationist-books.com och berätta att 
det är gratis för alla att ta hem böcker och skrifter. (Du kan även direktlänka 
till våra PDF-filer.) Citera och klipp gärna ut stycken ur vårt material. Det 
gör Du enkelt genom att använda ”Text Select Tool” i Acrobat Reader för att 
markera och kopiera önskad text.
Huvudpoängen är att Preservationist-Books.com nämns och hänvisas till 
ofta, så att de flesta som då och då besöker ett forum med inriktning enligt 
ovan kommer att känna till hemsidan och vad den erbjuder. Förhoppningsvis 
kommer det att bli praxis att hänvisa till t.ex. ”Rasbegreppets verklighet” 
när frågan om rasernas existens – eller snarare trenden att förneka denna 
existens – diskuteras. När medias ägarstruktur diskuteras kan ”Vem styr 
Amerika?” utgöra standardhänvisningen, osv.
Här följer några exempel på ställen där man kan skriva inlägg el-
ler debattera. Vi tar gärna emot förslag på fler fora. Tipsa oss via 
contact@preservationist-books.com.
http://www.lindenytt.com/forum/forum_topics.asp?FId=2&Fnamn=÷vrig
Debatt
http://www.exilen.nu
http://politik.just.nu
http://www.flashback.se/konferenser/index.php?f=32
http://www.flashback.se/forums
http://www.multikultur.nu (i deras gästbok)
http://www.heathenfront.org/forum/
När ett inlägg fått intressant respons vore vi mycket glada över att få höra 
om det så att vi själva kan besöka debattforumet. Skriv gärna till oss och 
bifoga en exakt länk till platsen för diskussionen. 

• Du som har hemsida kan länka till oss. Vi har lagt upp en banner för ända-
målet. Den som vill får gärna lägga upp dokumenten på egna hemsidor eller 

http://www.preservationist-books.com
http://www.preservationist-books.com
mailto:contact@preservationist-books.com
http://www.preservationist-books.com
mailto:contact@preservationist-books.com
http://www.lindenytt.com/forum/forum_topics.asp?FId=2&Fnamn=�vrigDebatt
http://www.lindenytt.com/forum/forum_topics.asp?FId=2&Fnamn=�vrigDebatt
http://www.exilen.nu
http://politik.just.nu
http://www.flashback.se/konferenser/index.php?f=32
http://www.flashback.se/forums
http://www.multikultur.nu
http://www.heathenfront.org/forum/
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servrar i oförvanskat skick. För den som vill direktlänka till våra dokument 
är adresserna till respektive PDF-fil som följer (i Acrobat Reader är titlarna i 
tabellen hyperlänkade):

Änglarnas levnadsöde http://www.preservationist-books.com/AL.pdf

Det rasliga fördraget http://www.preservationist-books.com/DRF.pdf

Det rasliga genomsnittet är det rasliga 
levnadsödet

http://www.preservationist-books.com/DRG.pdf

En definitionsfråga och mer http://www.preservationist-books.com/EDF.pdf

En intervju med Richard McCulloch http://www.preservationist-books.com/IMC.pdf

Rasbegreppets verklighet http://www.preservationist-books.com/RV.pdf

Separation: den rasligt bevarande nöd-
vändigheten

http://www.preservationist-books.com/SBN.pdf

Att skapa en moralisk image http://www.preservationist-books.com/SMI.pdf

Svart intelligens i ett vitt samhälle http://www.preservationist-books.com/SVIQ.pdf

Visitkortet (svartvitt för utskrift) http://www.preservationist-books.com/VSK.pdf

Flygbladet (Ett Sverige utan svenskar) http://www.preservationist-books.com/PBflb1.pdf

Flygbladet (Ett Sverige utan svenskar 
– med alternativ baksida)

http://www.preservationist-books.com/PBflb1-
alt2.pdf

Att marknadsföra 
Preservationist-Books.com

http://www.preservationist-books.com/MFPB.pdf

Presentationsbrevet (PDF) http://www.preservationist-books.com/INTRO.pdf

Presentationsbrevet (RTF) http://www.preservationist-books.com/INTRO.rtf

Klistermärken http://www.preservationist-books.com/KLM.pdf

FFF 1999-2001 http://www.preservationist-books.com/FFF 1999-
2001.pdf

Ras och brott http://www.preservationist-books.com/ROB.pdf

Blondinflygbladet http://www.preservationist-books.com/PBflb2.pdf

E-post från motståndare till nordligt 
rasbevarande

http://www.preservationist-books.com/EPOST.pdf

Vilket är vårt namn? http://www.preservationist-books.com/VVN.pdf

Frågan om raslig uppblandning och 
”orenhet”

http://www.preservationist-books.com/FRO.pdf

Anslag till anslagstavlor http://www.preservationist-books.com/
ANSLAG.pdf

De nordliga folkens tragedi http://www.preservationist-books.com/NFT.pdf

Rätten till liv + Rätten till liv måste 
hävdas

http://www.preservationist-books.com/RL+RLMH.
pdf

Ras i Skandinavien http://www.preservationist-books.com/RiS.pdf

Har rasbegreppet en biologisk grund? http://www.preservationist-books.com/RBG.pdf

Den gudarna söker förgöra http://www.preservationist-books.com/DGSF.pdf

• Organisationer och personer som producerar periodiskt utkommande 
e-postbrev kan inkludera en hänvisning till oss.

• Vi har ett exklusivt och dubbelsidigt visitkort i fyrfärg (se nedan). Det kan 
med fördel användas vid personlig kontakt för att öka intresset och göra ett 
vederhäftigt och annorlunda intryck. Få hemsidor presenterar sig själva på 
det sättet.
Meningen är att man alltid ska bära ett par kort på sig i plånboken för ha till 
hands när rätt tillfälle ges. Beställ 7 st för 20 kr
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Svenskarna håller likt övriga västerländska folk på att undan-
trängas och utplånas genom uppblandning med främmande 
folk. Har ett folk – eller borde ett folk ha – rätt att leva vidare, 
rätt att bestämma över sig självt och sin egen framtid? Andra 
folk verkar erkännas den rätten, men varför inte svenskarna? 
Har vi rätt att bli medvetna om vilka vi är och vad som står på 
spel, och att upplysa andra?

Svartmålning, nedtystning, censur och litterära utrensningar 
hjälper inte längre – Preservationist-Books.com har böckerna 
och skrifterna Du inte trodde fanns. Den bästa och djupaste 
litteraturen inom filosofi och vetenskap är nu gratis och lätt-
åtkomlig för alla. Ladda hem kompletta verk i PDF-format från 
Preservationist-Books.com.

7 st för 20 kr
Skicka en tjuga i ett vanligt kuvert till NÄ, Flaggan 87, 116 87 Stockholm. 
Ange ”P-B.com visitkort” samt Din adress tydligt.
Dessutom har vi en svartvit version av kortet för hemladdning som PDF 
(www.preservationist-books.com/vsk.pdf) avsedd för utskrift, och som är 
särskilt lämpad för masspridning. Det kan stoppas in i biblioteksböcker, i 
tidningar, lämnas på bänkar, stolar eller var som helst på universitet, i skolor, 
bibliotek etc. En utskrift (måste göras på båda sidor) ger tio kort. Det kan 
enkelt massproduceras i kopiator förutsatt att det finns möjlighet att kopiera 
på båda sidor.

• Nedanstående två flygblad (dubbelsidiga A4, att vikas på mitten till 4 st 
A5-sidor) är speciellt utformae för att tilltala och väcka intresse hos vanliga 
människor utan något tidigare nationellt engagemang, och bör kunna tilltala 
alla. Bladen är lämpliga både för masspridning och som presentationsfol-
drar. Ladda hem dem som PDF via direktlänkarna www.preservationist-
books.com/fbpb1.pdf och www.preservationist-books.com/fbpb2.pdf.

www.preservationist-books.com
contact@preservationist-books.com

www.preservationist-books.com
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S
edan 30 år har Sveriges politiker och journalister försökt 

göra Sverige till hela världens samvete. Inget annat land 

har erbjudit invandrare lika stora förmåner i form av 

”positiv särbehandling” inom skola, rättsväsende och yrkessek-

torn, samt speciella bidrag, kampanjer och undantagsregler. På 

svenskarnas bekostnad byggs moskéer, privatskolor, privatdagis 

och särskilda ålderdomshem för muslimer och andra invandrar-

grupper – dit inga svenskar är välkomna. I det ”mångkulturella 

Sverige” tycks det inte fi nnas någon plats för varken svenskar el-

ler svensk kultur – till exempel fi ras inte längre skolavslutningar 

i kyrkan på många skolor, då detta sägs vara ”diskriminerande 

mot elever med annan bakgrund”. Inte heller får svenska elever 

sjunga nationalsången på svenska fl aggans dag eftersom ”in-

vandrare kan känna sig kränkta av detta”.

Men den svenska kulturen är inte det enda som avskaffas när 

politikerna bygger om Sverige för att passa invandrarna bättre 

– även svenskarna som folkgrupp håller på att försvinna.

Svartmålning, nedtystning, censur och utrensningar 
på bibliotek och i sökregister hjälper inte längre 
– Preservationist-Books.com har böckerna och skrif-
terna Du inte trodde fanns. Den bästa och djupaste lit-
teraturen om etnicitet och hotet mot nordfolken är nu 
gratis och lättåtkomlig för alla. Ladda hem kompletta 
verk i PDF-format från Preservationist-Books.com.

Ett Sverige utan svenskar
Frågar man, säger nog de fl esta att de inte önskar ett sådant 
Sverige. Ändå är det dit vi är på väg – varje år ökar andelen in-
vandrare samtidigt som antalet svenskar sjunker. Redan inom 40 
år kommer svenskarna att vara i minoritet. Få människor vågar 
tala om det – bara att föra ämnet på tal kallas ”rasistiskt”.

Preservationist-Books.com
för gratis böcker och skrifter on-line

Richard McCulloch
Stanley Burnham

J. P. Rushton
m.fl .

”Ett Sverige utan Svenskar”
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S
VENSK MEDIA OCH SVENSKA POLITIKER har länge förnekat att något 
svenskt överhuvudtaget existerar – varken i kulturell eller etnisk bemärkelse. I 
proposition 1997-98:16 fastslog regeringen att svenskarna inte ens är en folk-

grupp, vilket gör att svenskar inte omfattas av de lagar som stiftats för att skydda 
olika folkgrupper. Enligt propositionen fi nns alltså kineser, turkar, zigenare och 
hundratals andra folkslag, men inga svenskar – vi fi nns inte, enligt regeringen.

Varför regeringen fattat ett sådant beslut är lätt att förstå. Bara genom att förneka 
svenskarnas existens kan de dölja det faktum att deras invandringspolitik håller på 
att förgöra just det svenska. FN har dock nyligen medgivit att vi faktiskt fi nns – men 
inte så länge till. Nordfolken, som är den folkgrupp som svenskarna tillhör, håller på 
att försvinna, enligt FN. Detta sker genom undanträngning till följd av stor invand-
ring av främmande folk.

Redan om drygt 50 år kommer svenskarna att vara i minoritet. Detta räknades ut 
av docent Ingrid Björkman och presenterades i boken Invandring – sammanbrott el-
ler utveckling.  Svensk media tystade ner och bagatelliserade detta avslöjande – det 
stämde inte, påstod de. Nu har det emellertid också konstaterats av FN – det fi nns 
ingen plats för varken svenskar eller svenskhet i den påtvingade mångkulturen.

Är det rasistisk av nordborna att vilja fortsätta att existera?
Enligt media och politiker är mångkulturen och den pågående utrotningen av 
svenskar oundviklig. Men massinvandringen varken är eller har någonsin varit 

”oundviklig”.

Media brukar beskriva det enda alternativet till den aktuella utvecklingen i termer 
av folkförföljelse, folkfördrivning och begreppet ”nazism”. Men något sådant har ett 
folk aldrig behövt för att fortleva. Allt som krävs för att svenskarna och andra nord-
bor ska bestå som folk är att vi ges samma förutsättningar som alla andra – rätten till 
ett eget hemland.

Preservationist-Books.com arbetar för att ge människor kunskap om detta 
alternativ.
De fl esta vill inte att deras folk ska utplånas. Problemet är att få är medvetna om att 
det fi nns moraliska alternativ som inte inbegriper förföljelse eller kränkningar av 
andra folk. Vi kan respektera andra folks rättigheter – och samtidigt kräva våra. Vi 
kan fortsätta att respektera andra folkgruppers intressen och samtidigt kräva vår rätt 
till vårt land. Genom ökad medvetenhet om detta alternativ kan nordborna göra ett 
moraliskt riktigt val – som varken innebär att förtrycka andra folkgrupper eller låta 
sig själv trampas på.

Denna kunskap sprids av Preservationist-Books.com genom material som tidigare 
varit okänt för allmänheten. Från hemsidan kan böcker, skrifter och artiklar laddas 
hem snabbt, enkelt och gratis.

Nedtystning och censur hjälper inte längre. Vi har böckerna Du inte trodde fanns. 
Ta hem kompletta verk i PDF-format från Preservationist-Books.com.

På väg att utplånas?

Preservationist-Books.com
för gratis böcker och skrifter on-line

Richard McCulloch
Stanley Burnham

J. P. Rushton
m.fl .

”Blondinflygbladet”

http://www.preservationist-books.com
http://www.preservationist-books.com
mailto:contact@preservationist-books.com
http://www.preservationist-books.com/VSK.pdf
http://www.preservationist-books.com/VSK.pdf
http://www.preservationist-books.com/VSK.pdf
http://www.preservationist-books.com/PBflb1.pdf
http://www.preservationist-books.com/PBflb1.pdf
http://www.preservationist-books.com/PBflb2.pdf
http://www.preservationist-books.com/PBflb1.pdf
http://www.preservationist-books.com/PBflb2.pdf


Preservationist-Books.com
för gratis böcker och skrifter on-line

Sidan 7 av 9

www.preservationist-books.com
contact@preservationist-books.com

Flygbladen kan vikas in i gratistidningar som delas ut vid kollektivtrafiksta-
tioner eller delas ut i elevskåp på gymnasieskolor, eller helt enkelt spridas i 
brevlådor. Flygbladen är likaså förträffliga att dela ut till bekanta.

• Utskrivet material från hemsidan (artiklar och flygbladet) kan placeras ut på 
ställen där Du tror att de kommer att bli lästa, som ombord på tåg, bussar 
och andra kollektiva färdmedel där resenärer ofta är på jakt efter något att 
läsa.

• Vidare är den muntliga spridningen av stor betydelse – den så kallade 
”djungeltrumman”. Berätta för folk i din omgivning om hemsidan, vad den 
erbjuder och vikten av det budskap som den sprider.

• Många potentiellt intresserade saknar tillgång till Internet. Flera av oss har 
sådana personer i vår bekantskapskrets. Vi kan skriva ut artiklar och ge dem 
dessa i handen.

• Skriv gärna en ”Läsarens recension” av verk som Du laddat hem och läst 
(eller köpt i tryck och läst, förutsatt att vi erbjuder dem på Preservationist-
Books.com). Så länge som recensionerna motsvarar vad som kan anses vara 
acceptabel standard kommer vi att publicera dem! Skriv! Skicka sedan till: 
feedback@preservationist-books.com.

• Rapportera in språk- och korrekturfel eller möjliga språkförbättringar. Vi tar 
tacksamt emot synpunkter på översättningarna. Vi arkiverar dem för fram-
tida revideringar. Skicka dessa till: feedback@preservationist-books.com.

• Rapportera till oss om eventuella bokmässor eller dylikt. Tills vidare kan vi 
ha svårt att dra fördel av det, men det kommer vi att kunna längre fram.

• Vi har ett färdigt presentationsbrev som förklarar vad Preservationist-
Books.com är, vårt syfte, vad vi erbjuder och vad som utmärker oss. Brevet 
är framtaget för att sympatisörer enkelt ska kunna skicka utförlig och intres-
seväckande information till vänner och bekanta, samt till andra som kan vara 
intresserade. (Kanske även till organisationer och hemsidor som är aktiva 
motståndare till nordligt bevarande. Ju fler – vänner eller inte – som känner 
till Preservationist-Books.com, desto bättre.) Brevet kan även användas vid 
debattinlägg i diskussionsfora, i gästböcker mm, och det finns tillgängligt i 
både PDF-format och RTF-format. Det senare är ett textformat som de flesta 
ordbehandlare kan hantera. (För att ladda hem respektive version, klicka på 
bilderna nedan.)
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Preservationist-Books.com
informerar

DETTA ÄR ETT INFORMATIONSBREV från Preservationist-
Books.com – en hemsida som sedan juni 2002 erbjuder möjligheten 
att gratis ladda hem 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 – laddas 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 kontakt med oss. Om Du är mottagare av denna text 
trots att Du inte offentligt tagit ställning i frågan betyder det alltså att doku-
mentet tillsänts Dig av någon vän, bekant eller annan privatperson. Du fi nns 
alltså inte med i något register, och Din anonymitet är inte påverkad av att Du 
mottagit denna text.

Det fi nns 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. 
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• Sätt upp klistermärken. Du kan antingen skriva ut dem själv el-
ler köpa dem till självkostnadspris. Klistermärkena skrivs ut på 
A4-ark i tre storlekar: 24, 10 eller 4 märken per ark. Klicka på 
bilden nedan för att ladda hem utskriftsmallar med instruktioner.
För att beställa klistermärken, skicka 20 kr i ett kuvert till FFF, Box 700, 114 
79 för 3 st A4-ark. Ange vilka ark Du vill ha, t.ex. 1×24 +  2×10 + 3×4 för 1 
ark med minsta sorten, 2 ark med mellansorten och 3 ark med största sorten, 
vilket skulle kosta 40 kr.
Obs! För närvarande kan vi bara expediera förhållandevis små beställningar 
(upp till 100 kr) pga knapp tillgång.
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• Ladda hem och skriv ut nedanstående anslag (med tillhörande instruktioner) 
och sätt upp det på anslagstavlor. Det är idealiskt att använda på högskolor, 
universitet, gymnasieskolor etc.
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Att värna om den egna gruppens fortlevnad innebär inte att vara förtryckande rasist eller att vilja förfölja 
och förvägra andra folkgrupper deras rättigheter – men ordet rasist har allt mer omdefinierats till att 
beteckna alla dem som påpekar att de mänskliga rättigheterna även borde gälla svenskarna.

SVERIGE HAR TAGIT EMOT nära en miljon invandrare. Invandrare föder i genomsnitt fler barn än svenskar, 
och i kombination med den stora invandringen kommer svenskarna att vara en minoritet redan inom 40 år – en 
minoritet i sitt eget land. Detta är ett faktum som ingen ansvarig makthavare förnekar. Socialdemokraterna 
själva hyllar detta faktum i klartext på sin hemsida.

Men varken politiker eller journalister talar om utvecklingen efter dessa 40 år. Kommer invandringen att upphöra 
då och invandrare sluta att skaffa barn? Självklart inte. Utvecklingen kommer naturligtvis att gå allt fortare, med fler 
invandrare och färre svenskar. Efter ytterligare 40 år kommer svenskarna endast att utgöra en svag minoritetsgrupp, och 
snart därefter kommer svenskarna att i praktiken vara utplånade.

Detta är en ofrånkomlig konsekvens av ”Sveriges mångkultur” som både politiker och journalister är medvetna om 
– och det är något som även allmänheten borde uppmärksammas på. Men att upplysa svenskarna om deras framtid – att 
säga vad som bevisligen är sant – stämplas av etablissemanget som ”rasistiskt”, med vilket de försöker frammana bilden 
av förtryck och folkfördrivning.

Enligt massmedia och politiker är det fel av svenskarna att vilja stoppa utrotningen av sin egen grupp. Indianer kan 
tala om sin önskan att bevara sitt folk, aboriginer kan det likaså och även afrikaner, kineser – ja, varje folk i världen 
ges denna rätt, men inte svenskar. Svenskar som vill bevara sin kultur får höra att det är ”fördomsfullt” samtidigt som 
invandrare uppmuntras att bevara sina traditioner, och samma sak gäller även bevarandet av folken. För politiker och 
massmedia finns det nämligen inga svenska intressen – bara invandrares. Om invandrare vill flytta hit ska de därför få 
göra det, även om det innebär att både vår kultur och vårt folk försvinner – detta eftersom svenskarnas intressen inte ens 
erkänns.

Har svenskarna samma rätt som alla andra folkgrupper att värna sin fortsatta existens – både i kulturell, social och 
etnisk bemärkelse? Om inte, varför är då denna rättighet undantagen just svenskarna? Är det moraliskt att vilja bevara 
pandor, blåvalar, kungsörnar, tigrar, elefanter, indianer, aboriginer och samer, men samtidigt låta svenskarna utrotas för 
alltid? Hur kan viljan att bevara svenska folkets särart vara rasistisk när inga andra folk beskylls för detta när de kämpar 
för sina folkgruppers rättigheter och intressen?

Anledningen till att den svenskfientliga politiken kan fortsätta är att bara ett fåtal människor känner till alternativen 
för vår framtid. I skola, massmedia och samhälle får svenskarna bara höra om två möjligheter: antingen att acceptera 
hur de sakta utrotas, eller att bli ”rasister”, vilket i praktiken betyder att vilja förfölja andra folkgrupper. Men det finns 
fler alternativ. Vi kan respektera andra människors rättigheter – och samtidigt kräva våra. Det är detta alternativ som 
måste visas för svenskarna. Genom ökad medvetenhet om ett tredje alternativ kan svenskarna göra ett moraliskt riktigt 
val – utan att behöva acceptera att själva trampas på.

Denna kunskap sprids av Preservationist-Books.com genom material som tidigare varit okänt för allmänheten. På 
hemsidan finns stora mängder böcker, skrifter och artiklar som kan laddas hem enkelt, snabbt och gratis. Böckerna kan 
även köpas i tryck. Materialet är lämpat för både läsning på skärm och utskrift, och hemsidan är mycket användarvänlig. 
(OBS: www.preservationist-books.com är inte en ”smygnazisthemsida”.  Den visar verkligen ett nytt, etiskt  alternativ till 
den rådande utvecklingen.)
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Finns det något mer som kan göras? Kan Du utöka listan? Kontakta oss: 
contact@preservationist-books.com.
För allmänna synpunkter om Preservationist-Books.com, skriv till: 
feedback@preservationist-books.com.
Undrar Du vad som hände med Föreningen för Folkens Framtid, som fram 
till för något år sedan drev frågan om folkens rätt till fortlevnad? Föreningen 
tycktes somna in innan dess verksamhet hann ta fart på allvar, och den har 
legat vilande sedan dess. Men det ser ut som om den kan komma att rekonstru-
eras inom överskådlig framtid. Redan nu kan den nås genom Preservationist-
Books.com på adressen: folkensframtid@preservationist-books.com.
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