Svenska zoner
Har svenska folket ett hemland?

Kan svenska folket försvara sig?

Frågan kanske verkar absurd, men vi blir allt fler
som ställer den.

Skall vi, det svenska folket, bara stå vid sidan om
och titta på medan det händer? Våra makthavare
tycks anse det då de inte gör något för att stoppa
processen.

Vi ser det Sverige där vi är födda och uppvuxna,
som vi ärvt från vår förfäder, förvandlas i allt
snabbare takt. Allt fler främmande människor
strömmar in och det handlar huvudsakligen inte om
tillfälliga gäster, utan om människor som kommer i
avsikt att göra Sverige till sitt. Dessutom människor
som inte sällan kräver att vi förvandlar vårt land till
att bättre passa dem.
Om utvecklingen inte stoppas kommer vi snart att
vara en minoritet i vårt eget land och dessutom
behöva se det förvandlas till något för oss
främmande.
Svenska folket är en minoritet i världen och uppgår
till ca. 1/800-del av planetens befolkning. Sverige
är det enda land vi har, och vi bör naturligtvis
hävda rätten till det. Somalier har den exklusiva
rätten till Somalia, afghaner den exklusiva rätten till
Afghanistan o.s.v. Varför skulle inte svenskar ha
den exklusiva rätten till Sverige?

Det finns egentligen bara dessa möjligheter:
1. Kapitulera och acceptera förlusten av vårt land.
2. Förlita oss på det politiska systemet.
3. Uppdelning/enklavisering av Sverige.
4. Inbördeskrig.
Idag för vi en slags fördröjningsstrid över hela
landet, men där vi tyvärr tycks förlora område efter
område. Malmö är kanske bortom all räddning och
många andra områden ligger i farozonen. Våra
resurser räcker helt enkelt inte till för att försvara
hela landet.
Det vore därför lämpligt att koncentrera våra
insatser till ett färre antal platser där vi istället kan
uppnå totalt lokalt maktherravälde.
Det här innebär inte att vi ger upp resten av landet,
utan bara att vi upprättar ett antal säkrade områden
där vi kan omorganisera och kraftsamla.
Förslaget i den följande sammanställningen ínnebär
en slags kombination av punkterna 2 och 3 ovan.

Det pågår ett krig mot svenska folket
Det svenska rättssamhället tycks vara på väg att
haverera och trycks steg för steg tillbaka av krafter
som inte har någon respekt för det.
Dagligen rapporterar media om hur:
- Det skjuts, sprängs och knivhuggs.
- Bilar bränns och egendom vandaliseras.
- Kvinnor våldtas och poliser stenas.
- Det religiösa våldet och förtrycket växer.
- Antalet s.k. No-go-zoner växer.
Landet styrs av en elit som sedan länge förlorat all
kontakt med folket och som stämplar all opposition
som någon föraktfull ”-ism”.
Denna maktelit har tagit sig rätten att våldföra sig
på det gemensamma arvet, d.v.s. landet Sverige.
Med dårars envishet ger man nu bort det välstånd
som byggts upp av generationer av svenskar till en
aldrig sinande ström av främlingar, och det gör man
utan krav på några rimliga motprestationer.
Man våldför sig dessutom på det kulturella arvet,
d.v.s. allt det som gör att Sverige är Sverige.
Flaggan spottar man på. Nationalsången hånar
och leker man med. Och det mesta annat som
utgör det kulturella arvet hånar och ser man ner på
och vill avskaffa.
Resurserna förbrukas snabbt och till de egna finns
det snart inget kvar. Antalet fattigpensionärer,
arbetslösa, bostadslösa, sjuka utan hjälp och andra
svaga grupper växer hela tiden.
Allt fler börjar känna att svenska folket snart står
med "ryggen mot väggen". Att göra ett helt folk
desperat är inte bra. I världshistorien har vi sett
många tråkiga exempel på vad sådant kan leda till.

Konceptet ”svenska zoner”
Lösningen måste nog bli att vi skapar zoner där vi
själva kan forma samhället utifrån svenska ideal. Låt
oss kalla dessa zoner för ”svenska zoner” och
definiera dem som avgränsade områden där:
- Svensk lag och rätt gäller och tillämpas.
- Svenska seder och bruk, traditioner, språk och
kultur prioriteras (med svenska avses även de
traditionella minoriteterna i Sverige).
- Svenska ideal till varje pris skall bevaras och
försvaras.
- Sverige är Sverige och fortsätter att vara Sverige.
- Nolltolerans mot multikultur av destruktiv typ råder.
- Zonen och dess invånare alltid värnas och
prioriteras i första hand.
I en sådan zon behöver krafter som sympatiserar
med och passar in i konceptet ha den lokala
politiska makten och dessutom ha stöd av en
majoritet av den lokala befolkningen.

Hur skapar man en svensk zon?
Genom att upprätta ett lokalt maktherravälde. Det
innebär att krafter som sympatiserar med konceptet
tar den lokala politiska makten. Det innebär även att
sådana krafter tar över makten, eller skaffar sig
väsentligt inflytande i, lokalt föreningsliv, kulturliv,
näringsliv, idrottsverksamhet, skolor, kyrkor o.s.v.
Genom etablering av lokala ”fåfrågepartier” som
ställer upp i kommunalval. Dessa skall helt och
endast fokusera på frågor som har direkt med
konceptet att göra och är av strategisk vikt för detta.
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Det skall handla om frågor som andra partier inte
vill, kan eller törs driva. Övriga frågor överlåts till
andra till konceptet vänligt sinnade partier med vilka
man får etablera någon form av samarbete.

I de flesta länder ses patriotism som någonting
självklart då den uppfattas som en allmän och
naturlig välvilja gentemot det egna landet och dess
invånare.

Genom massiv inflyttning av människor
sympatiserar med och passar in i konceptet.

Att vara svensk patriot handlar inte om etnicitet eller
hudfärg utan om värderingar. Det är därför möjligt
för en majoritet av de människor som idag bor i
Sverige att vara eller bli svenska patrioter så länge
man omfamnar de värderingar som är förknippade
med att vara just svensk patriot.

som

Genom att etablera ett system av ”ankarväljare”
som sympatiserar med och passar in i konceptet
och som
är beredda att vid behov ta emot
likasinnade personer som permanent eller tillfälligt
blir inneboende och folkbokför sig hos dem.
Genom att människor som inte sympatiserar med
eller passar in i konceptet uppmuntras till och får
hjälp att lämna zonen.
Mera information på: svenska-zoner.com/skapa

Finns det redan svenska zoner?
Nej, men ett antal kommuner i södra Sverige ser ut
att börja utvecklas i enlighet med idéerna i detta
dokument.
Förmodligen kan det vara närheten till det
problemfyllda Malmö som gör att utvecklingen
redan har börjat där.

Vilka områden kan bli svenska zoner?
För att med rimliga insatser kunna upprätta en
svensk zon bör vissa grundförutsättningar råda.
Det bör vara kommuner eftersom man då kan ta
den lokala politiska makten över klart avgränsade
områden. En zon skall kunna bestå av en eller flera
till varandra gränsande kommuner.
Den ideologiska basen bör redan från början vara
rimlig med en stor andel borgerligt konservativa och
nationella.
Det bör vara mindre kommuner.

Såväl svenska medborgare som väletablerade
invandrare kan därför vara svenska patrioter. Med
väletablerade invandrare menas personer med
uppehållstillstånd som på laglig väg kommit till och
nu på lagligt sätt befinner sig i Sverige. Som med
seriösa och ärliga avsikter och på ett positivt sätt
bidrar till det svenska samhället.
En betydande andel av de människor som idag
finns i Sverige är dock inte, och kan förmodligen
aldrig bli, svenska patrioter enligt denna definition.
Det gäller såväl svenska medborgare som andra.

Hur marknadsför man en svensk zon?
Den centrala budskapet skall vara att svenska
zoner är områden där svenska ideal till varje pris
skall bevaras och försvaras, samt att invånarna skall
erbjudas trygghet och fungerande vård, skola,
omsorg.och annan samhällsservice.
Marknadsföringen skall hjälpa sådana zoner att:
- Värva nya invånare.
- Värva nya företag/arbetsgivare.
- Sprida positiv information om zonen.
- Sprida positiv information om zonens näringsliv.
Mera information på: svenska-zoner.com/skapa

Partiprogram för Fåfrågepartiet

Det bör vara möjligt att arbetspendla till en större
stad/arbetsmarknad inom rimlig närhet.

Förslag till partiprogram utgör en generell stomme
som sedan får anpassas till rådande lokala
förhållanden i respektive zon.

Mera information: svenska-zoner.com/kommuner

Mera information på: svenska-zoner.com/parti

Vilka passar in i svenska zoner?
Alla som sympatiserar med och passar in i
konceptet och som i ord och handling är svenska
patrioter. Svenska zoner handlar inte om rasism
eller främlingsfientlighet, utan om sunt förnuft,
självbevarelsedrift och sund patriotism.

Vad är en svensk patriot?
En svensk patriot är en person som älskar Sverige
och därför alltid är lojal mot såväl Sverige som det
svenska folket och prioriterar dess bästa före sina
personliga intressen.
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