Var finns det svenska zoner?
Vad innebär “white flight”?

Var menas med svenska zoner?

Det är ursprungligen ett amerikanskt begrepp
som åsyftar storskalig migration av personer
med europeisk etnicitet från områden med
blandad etnicitet till områden där de flesta
liksom de själva har europeisk etnicitet.

Det handlar om öar av trygg svenskhet i ett
hav av främmande multikultur. Öar där vi kan
bo och verka omgivna av våra egna. Därför
kallar vi dem svenska zoner. Läs mera om
konceptet i dokumentet:

Sedan inledningen av massimmigrationen till
Europa för cirka 50 år sedan har företeelsen
etablerat sig även här. I Sverige startade
utvecklingen för cirka 30 år sedan och har de
senaste 5 åren exploderat i omfattning.
Enligt ett flertal forskningrapporter uppträder
fenomenet då andelen utomeuropeiska invånare i ett område når en brytpunkt på 3-4%.
Många studier visar också att de flesta av de
som officiellt visar positiva attityder till det
multikulturella samhället handlar på annat sätt
när det gäller dem själva eller deras familjer.
Då bosätter man sig helst i områden där de
europeiska etniciteterna är helt dominerande.
Multikultur och integration är bra för andra,
men inte för den egna familjen.
För att få en uppfattning om hur stort och
växande fenomenet är kan du googla på:
• “white flight Sverige”
• “svenskar flyttar ut”
• “grindsamhällen i Sverige”
Svenska zoner är white flight i stor skala
Allt fler anser att det multikulturella samhället
är på väg att haverera och att man för egen
del inte längre vill vara delaktig i experimentet.
Av ren självbevarelsedrift tar man därför ställning mot integration och för segregation och
börjar planera, eller har redan genomfört, sin
egen white flight. Det innebär att, även om
man inte inser det, har man blivit en del av den
folkrörelse vi kallar svenska zoner. Den
handlar om att snabba på och förstärka de
processer som redan pågår.
Tidigare var det få som offentligt deklarerade
sina ställningstaganden. Man nöjde sig med
att i det tysta handla i konceptets anda.
Numera blir det dock allt fler som också aktivt
arbetar och opinionsbildar för konceptet. Ju
fler som gör det, desto mera stärks det.
Svenska zoner är nu på väg att bli en stor och
omfattande folkrörelse genom att allt fler:
• Känner till konceptet.
• Sympatiserar med konceptet.
• Agerar i enlighet med konceptet.
• Opinionsbildar för konceptet.

svenska-zoner.com

https://svenska-zoner.com/dok/SvenskaZoner.pdf

Konceptet föddes ursprungligen i södra
Sverige där aktiviteter i dess anda har pågått
under lång tid. Där nådde också nationella och
konservativa krafter stora framgångar i valet
2018.
Var finns det svenska zoner?
Ännu finns inga områden som till fullo fyller
kraven på vad vi menar med svenska zoner.
Det finns dock en rad områden som är på väg
mot den statusen.
Längst har utveckligen gått i södra Sverige där
Sölvesborg, Staffanstorp och ytterligare några
kommuner har kommit långt. Dessa är därför
våra främsta föredömen inför den fortsatta
uvecklingen.
I Stockholms och Uppsala län pågår en
liknande utveckling i Norduppland, samt i
Håbo och Nykvarns kommuner. Söderköping i
Östergötlands län, samt Karlsborg i Västra
Götalands län visar också positiv utveckling.
Förutom ovanstående exempel finns en lång
rad områden runt om i landet där embryon till
vad som en dag kanske kan bli svenska zoner
har börjat växa fram.
Utveckligen drivs av en allt stridare ström av
framförallt barnfamiljer som nu lämnar
städernas och förorternas problemområden
och istället flyttar ut till tryggheten i småstäder,
eller på den storstadsnära landsbygden.
Flytten är oftast inte längre än att man kan
behålla det arbete man redan har. De allt
större möjligheterna till att arbeta på distans
öppnar dessutom nya möjligheter där
avståndet till arbetsplatsen inte längre är så
viktigt.
Var kan man etablera svenska zoner?
Det finns många områden i Sverige som är
möjliga, men det finns också många områden
som är omöjliga. Att försöka skapa en svensk
zon i Rosengård i Malmö eller i Gottsunda i
Uppsala är nog omöjligt. Att göra det i till
e x e m p e l Ö s t h a m m a r, N y k v a r n e l l e r
Söderköping är däremot fullt möjligt.

Sidan 1 av 2

SF-November 2020

Var finns det svenska zoner?
För att med rimliga insatser kunna upprätta en
svensk zon bör vissa grundläggande förutsättningar råda:
• Det bör vara hela 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.
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
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.

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.
===================================

Vill du ha kontakt med likasinnade?
Att helt ensam börja etablera en svensk zon är
naturligtvis svårt. Att göra det tillsammans med
andra är enklare och möjligheterna till
framgång blir betydligt större.
Vi förmedlar gärna kontakter till likasinnade i
ditt närområde. Kontakta oss på email:
info@svenska-zoner.com

Facebookgrupper
Diskussionsforum för svenska zoner:
https://www.facebook.com/groups/Svenskazoner
Bostadsannonser i svenska zoner:
https://www.facebook.com/groups/Svenskaidyller
Nyhetsgruppen:
https://www.facebook.com/groups/Nyhetsgruppen

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.

Dokument som beskriver konceptet
Varför behöver vi svenska zoner?
https://svenska-zoner.com/dok/Sz-Varfor.pdf
Vad innebär konceptet svenska zoner?
https://svenska-zoner.com/dok/SvenskaZoner.pdf

Personer och grupper kan samarbeta, eller
agera självständigt. Det viktiga är att man
strävar mot samma eller liknande mål.

Var finns det svenska zoner?
https://svenska-zoner.com/dok/Sz-VarFinns.pdf

Det här kan alla hjälpa till med:

Hur kan vi försvara våra svenska zoner?
https://svenska-zoner.com/dok/Sz-Forsvara.pdf

• 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 sympatiserar med konceptet och som inte går att
svenska-zoner.com
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