
Vad handlar konceptet om?
Det handlar om en idé. En idé som omfamnas 
av allt fler. Idén om det Sverige vi kommer 
ihåg, vill skydda och ha tillbaka.
Det handlar om öar av trygg svenskhet i ett 
hav av främmande multikultur. Öar där vi kan 
bo och verka omgivna av våra egna. Vi kallar 
dem svenska zoner.

Start i Sydsverige
Konceptet föddes ursprungligen i södra 
Sverige där aktiviteter i dess anda har pågått 
sedan 2016.
Där nådde också nationella och konservativa 
krafter stora framgångar i valet 2018. Vi vet att 
aktiviteter från sympatisörer till konceptet 
svenska zoner har bidragit och påverkat. Exakt 
i vilken utsträckning det har påverkat är 
naturligtvis omöjligt att veta, men att det har 
påverkat vet vi helt säkert.

Sölvesborg idag - Sverige imorgon
Det är temat i Blekingeidyllen Sölvesborgs 
reklamfilm från 2019. Där och i likaledes 
hyllade skånska Staffanstorp har utvecklingen 
gått längst. Bägge dessa kommuner börjar nu 
närma sig det vi menar med svenska zoner 
och är därför våra främsta föredömen inför den 
fortsatta uvecklingen.
I ytterligare ett antal, främst sydsvenska, 
kommuner pågår också positiv utveckling.

Vad är en svensk zon?
Ett geografiskt avgränsat område 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 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.

Vem kan bo i en svensk zon?
Eftersom Sverige är ett fritt land kan vem som 
helst bosätta sig i en svensk zon. Tanken är 
dock att befolkningsstrukturen i en zon bör 
motsvara det Sverige vi strävar efter.

Därför är det önskvärt att etniska svenskar och 
andra traditionella grupper utgör en absolut 
majoritet av zonens befolkning.
Det innebär dock inte att andra grupper är 
ovälkomna. Väletablerade invandrare betrakas 
som vänner och allierade och är därför också 
välkomna. Med väletablerade invandrare 
avses personer med uppehållstillstånd eller 
svenskt medborgarskap som på lagligt sätt har 
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.

Vilka områden kan bli svenska zoner?
För att med rimliga insatser kunna upprätta en 
svensk zon bör vissa grundläggande förut-
sättningar råda:
• Det bör vara kommuner eftersom man då 

kan ta eller påverka den lokala politiska 
makten över klart avgränsade områden.

• Det bör i första hand vara mindre kommuner.
• Den ideologiska basen bland invånarna bör 

redan från början vara rimlig med en hög 
andel konservativa och nationella väljare.

• Andelen kulturellt främmande invandrare bör 
vara låg. 

• Andelen flerfamiljs- och hyresbostäder bör 
vara låg.

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

Det finns många områden i Sverige som är 
möjliga, men det finns också många områden 
som är omöjliga. Till din hjälp har vi gjort en 
analys över Sveriges alla 290 kommuner. Den 
finns på vår webbplats svenska-zoner.com
Att försöka skapa en svensk zon i Rosengård i 
Malmö eller i Gottsunda i Uppsala är nog 
omöjligt. Att göra det i till exempel Östhammar 
eller Söderköping är däremot fullt möjligt.
För den som har turen att råka bo i till exempel 
Sölvesborg eller Staffanstorp är det till och 
med så att målet börjar närma sig.

Hur skapar man en svensk zon?
Det är du som tillsammans med din familj, dina 
vänner och dina grannar måste skapa zonen. 
Under förutsättning att du bor på ett ställe där 
det är möjligt är det just i ditt närområde du 
måste börja.
Bor du inte på ett sådant ställe bör du istället 
överväga att flytta. Har du tur kanske ditt nya 
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hem befinner sig så nära att du kan behålla 
det jobb du har idag.

Därefter handlar det I grunden om intern 
migration. De som stöder konceptet stannar 
kvar och flyttar in. De som inte stöder 
konceptet flyttar ut.
Vi försöker därför påverka så att det sker 
inflyttning till de kommuner som enligt våra 
analyser har förutsättningar att utvecklas till 
svenska zoner.
Allt eftersom tiden går kommer då stödet inne i 
zonen att växa allt mer. Detta ger i sin tur en 
slags självförstärkande effekt där ytterligare 
förändringar blir allt lättare att genomföra.
Syftet är att försöka påverka den politiska 
balansen i dessa kommuner. Tanken är att 
konservativa och nationella krafter ska få 
avsevärt utökat stöd, eller i bästa fall egen 
majoritet i kommunfúllmäktige.
Det behövs däremot inga konspirationer, 
hemlighetsmakerier eller ljusskygga sällskap. 
Det som behövs är seriös och öppen 
opinionsbildning. När allt fler känner till de här 
idéerna, sympatiserar med dem och börjar 
agera enligt dem blir utvecklingen självgående.

Lokalt maktövertagande
Krafter som är positivt inställda till konceptet 
behöver ta över, eller få väsentligt inflytande i,  
den lokala politiska makten. Detta ska ske via 
de allmänna valen till kommunfullmäktige. 
Dessa krafter måste även ta över makten, eller 
skaffa sig väsentligt inflytande, i det övriga 
civilsamhället som till exempel:
• Föreningsliv.
• Kulturverksamhet.
• Idrottsverksamhet.
• Frivillig- och välgörenhetsorganisationer.
• Fackföreningar.
• Närlingsliv och företagsorganisationer.
• Kyrkor och övriga religiösa samfund.
• Skolor och föräldraföreningar.
• Politiska partier och kommunala nämnder.
• Kommunal och offentlig förvaltning.
• Styrelser av alla de slag.

Krossa djupa staten
Eller på lokal nivå snarare djupa kommunen. 
Med det menas offentliganställd personal som 
driver sina privata agendor med sina 
kommunala  arbeten som bas.

I de flesta fall är deras agerande olagligt, men 
accepteras av dagens makthavare så länge 
det handlar om vänsterliberal agenda.
Dessa måste till varje pris avlägsnas och med 
användande av alla till buds stående lagliga 
medel. I södra Sverige har denna process 
startat och där har redan över 1 000 sådana 
personer tvingats bort från sina tjänster.

Lokala “fåfrågepartier”
I kommuner där de konservativa och nationella 
partierna inte kan eller vill ge sitt stöd till 
konceptet svenska zoner kan det bl i 
nödvändigt att etablera lokala så kallade 
fåfrågepartier.
Dessa ska helt och endast fokusera på frågor 
som har direkt med konceptet att göra och är 
av strategisk vikt för detta. Det ska 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 samförstånd 
eller samarbete.

Alla kan medverka till att skapa zonen
I grunden handlar det om något så enkelt som 
att uppträda som en ambassadör för och 
marknadsförare av den zon man vill gynna.
Det kommer aldrig att handla om att en person 
eller en grupp skapar en zon, utan det kommer 
att vara den samlade insatsen av många 
personer och många grupper som till slut ger 
resultat. Personer och grupper kan samarbeta, 
eller agera självständigt. Det viktiga är att man 
strävar mot samma eller liknande mål.
Det här kan  alla hjälpa till med:
• Rekrytera människor som sympatiserar med 

konceptet att på permanent eller tillfällig 
basis flytta in och folkbokföra sig i zonen.

• Konvertera människor som redan bor i 
zonen till att börja sympatisera med och 
arbeta för konceptet.

• Uppmuntra människor som inte sym-
patiserar med konceptet och som inte går att 
konvertera till att lämna zonen. Givetvis får 
det endast ske med lagliga metoder och utan 
användande av hot eller våld.

• Delta i civilsamhället genom att vara aktiv i 
idrottsföreningar, körer, hemvärnet, kyrkans 
verksamheter, hembygdsföreningar och så 
vidare. Även en mera subtil opinionsbildning 
via sådana forum kommer på sikt att påverka 
och ge resultat.
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