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Sedan 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 finnas någon plats för varken svenskar el-
ler svensk kultur – till exempel firas 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 flaggans 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 flesta 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”.
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Sverige har tagit emot nära en miljon invandrare. Var tionde medborgare 
är idag inte svensk, och om bara 8-10 år kommer mer än var femte person 
att vara av annan härkomst. Invandrare föder i genomsnitt fler barn än 
svenskar, och i kombination med den stora invandringen kommer svensk-
arna att vara en minoritet redan inom 40 år – en minoritet i sitt eget land. 
Detta är ett faktum som ingen ansvarig makthavare förnekar. Socialdemo-
kraterna 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 upp-

lysa 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 upp-
muntras 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 an-
dra folk beskylls för detta när de kämpar för sina folkgruppers rättigheter 
och intressen?

Att värna om den egna gruppens fortlevnad innebär inte att vara för-
tryckande rasist eller att vilja förfölja och förvägra andra folkgrupper 
deras rättigheter – men ordet rasist har allt mer omdefinierats till att be-
teckna alla dem som påpekar att de mänskliga rättigheterna även borde 
gälla svenskarna.

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 accep-
tera 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.
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