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Är det rasistiskt 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 nordbor 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 flesta vill inte att deras folk ska utplånas. Problemet är att få är medvetna om att
det finns 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.
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På väg att utplånas?

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 folkgrupp, vilket gör att svenskar inte omfattas av de lagar som stiftats för att skydda
olika folkgrupper. Enligt propositionen finns alltså kineser, turkar, zigenare och
hundratals andra folkslag, men inga svenskar – vi finns 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 finns – 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 invandring 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 eller utveckling. Svensk media tystade ner och bagatelliserade detta avslöjande – det
stämde inte, påstod de. Nu har det emellertid också konstaterats av FN – det finns
ingen plats för varken svenskar eller svenskhet i den påtvingade mångkulturen.

Har nordborna rätt att leva vidare?
I september 2002 konstaterade FN genom WHO att typiskt nordliga
egenskaper – såsom blondhet, blå ögon och ljus hy – är på väg att försvinna. Inom antropologin har detta varit känt sedan länge, men nu
medger även FN detta faktum. Inom 50 år är svenskarna i minoritet till
följd av den stora invandringen av människor från främst Afrika och
Mellanöstern. Om ytterligare 150 år finns människor med typiskt nordliga särdrag endast kvar i små utdöende enklaver. Därefter fortsätter utvecklingen där människor blir gradvis mörkare och alltmer lika folk från
Afrika och Mellanöstern. Denna utplåning trivialiseras av media som
glättigt fokuserar på just den blonda egenskapen, på den gen som ger t.ex.
blåa ögon och blont hår, dvs. på enstaka yttre särdrag. Men det är ett helt
folk som försvinner. Förändringen, eller utplåningen, är inte begränsad
till bara ett par yttre synliga egenskaper. I takt med att invandringen och
undanträngningen fortgår förändras alla de egenskaper som gör nordbor
till nordbor. Att det blonda försvinner är bara ett symptom på att
nordborna försvinner som folk.
Läs mer om det nordliga estetiska idealet
De som beslutat att Sverige ska bli ”mångkulturellt” har inte i Änglarnas levnadsöde. Detta ideal bebara underkastat svenskarna en tillvaro präglad av besparingar höver inte försvinna tillsammans med det
för att kunna bekosta en enorm invandring.
folk – de människor – som är dess bärare;
De är inte bara ansvariga för den kraftigt
det kan bestå. Läs om hur och varökade kriminalitet – inte minst vålds- och
för. Boken är gratis.
sexualbrottslighet – som följt med invandringen. De har inte bara låtit svenskarna de
facto diskrimineras i sitt eget land genom
att invandrare ges ”positiv särbehandling”. De ansvariga för det ”mångkulturella” experimentet har även förvägrat
nordborna rätten att leva vidare. Men
varifrån fick de rätten att förvägra ett
folk fortsatt existens? Borde inte alla
folk få fortleva och bestämma över
sig själva, enbart på grund av det
faktum att de existerar?
Svensk media förringar betydelsen av FN:s rapport
Medias svar på FN:s erkännande har varit likgiltighet
och till och med munterhet.
(Expressen: ”Glöm dumma
blondiner. Det finns snart inga
kvar.”; Aftonbladet: ”Blonda kom-

mer inte att ha roligare. Snart finns nämligen inga blonda och blåögda
kvar.”) Nordbornas utplåning framhålls dessutom som oundviklig – som
en ofrånkomlig bagatell i det mångkulturella samhällets oundvikliga förverkligande . Hade det låtit likadant om det varit ett annat folk som höll
på att utplånas?
Är det verkligen likgiltigt, bagatellartat eller muntert att en folkgrupp
oåterkalleligt utplånas? Ett utrotningshotat djur får större uppmärksamhet i svensk media än vad vår egen utrotning får.
Rädslan för etiketten ”rasist” har blivit så stor i Sverige att det till
och med anses inskränkt, fördomsfullt eller främlingsfientligt att inte
beredvilligt bejaka vår egen utrotning på samma sätt som kvällspressens
journalister.
I svensk debatt tycks endast två alternativ finnas – antingen nazism och
förföljelse av andra folkgrupper, eller tyst acceptans av den ”oundvikliga” utplåningen av oss själva.
Men det finns inget oundvikligt i de nordiska egenskapernas tillbakagång – det är den påtvingade invandringen som tränger undan dem. Sedan tusentals år och fram till 1970-talet kunde de inte bara bestå, utan
dessutom öka.
Faktum är att FN indirekt bekräftar ovanstående i sitt konstaterande.
Bland annat sägs att det är i Finland, med dess låga invandring, som
de typiskt nordliga särdragen kommer att bevaras längst. I Sverige försvinner de först. Sverige är det land som gått längst i förverkligandet av
mångkulturen, och i det mångkulturella Norden får inga nordbor
plats.

Mångkultur: Bara i nordbornas hemländer
Varje folk som lever tätt samman i samma land
som ett annat, 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 stora antal 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 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.
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