Varför behöver vi svenska zoner?
Vi måste hävda rätten till vårt eget land
Somalier hävdar rätten till Somalia. Afghaner
hävdar rätten till Afghanistan och japaner
hävdar rätten till Japan. Alla världens folk
hävdar faktiskt rätten till sina egna länder.
Det borde vara lika självklart att vi, det
svenska folket, hävdar rätten till vårt land, det
vill säga Sverige.
Den rätten förvägras oss dock i allt större
omfattning. Inte bara av de stora grupper av
"nya svenskar" som hela tiden strömmar in,
utan även av våra egna makthavare och av
delar av vårt eget folk.
Istället är det ett ändlöst tjat om att vi som äger
landet ska integreras med de som är
nykomlingar. Om inte vårt land och vårt fok ska
gå under måste vi sätta stopp för dessa krav,
och istället ersätta dem med ett storskaligt
återvandringsprogram.
Sverige är vårt land. Vi har ärvt det från våra
förfäder och ska så småningom lämna det
vidare till kommande generationer. Under den
tid vi förvaltar landet är det vår plikt att göra
det på bästa sätt.
När vänder utvecklingen?
Stora delar av Sverige är redan förlorade.
Rosengård i Malmö och Gottsunda i Uppsala
är exempel på områden där vare sig svenska
folket eller dess makthavare längre styr. I
Sverige finns redan ett hundratal sådana så
kallade "speciellt utsatta områden".
Att återta sådana områden är i dagens läge
omöjligt. För att kunna göra det krävs aktiv och
kraftfull medverkan från högsta politiska nivå,
det vill säga regering och riksdag.
Om, eller när, den politiska process som kan
möjliggöra sådan medverkan kan äga rum är
det dock ingen som vet. Kanske efter valet den
11e september 2022, eller kanske aldrig.
Vi måste förbereda oss på det otänkbara
Med det menas att utvecklingen inte vänder
utan att Sverige istället kollapsar som stat.
Kanske via ett förödande inbördeskrig. Vad
som kan komma efter det vet ingen. Kanske
ett klansamhälle uppdelat efter etnicitet,
politiska sympatier eller religionstillhörighet.
Eller kanske ett nytt federalt Sverige där de
olika delarna får betydande självstyre.
Skulle det behöva ske är det naturligtvis bättre
att vi är förberedda och att vi redan bor
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tillsammans med våra egna istället för att vara
utspridda i områden där stora delar av
lokalbefolkningen kanske är våra fiender.
Utanför de mest utsatta områdena finns
många områden i Sverige som är fullt möjliga
för svenska folket att redan nu hävda rätten till.
Till att börja med handlar det om att välja ut de
bäst lämpade områdena och starta eller
fortsätta processen i dessa.
Det handlar om att skapa 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. Läs mera
om konceptet i dokumentet:
https://svenska-zoner.com/dok/SvenskaZoner.pdf

Det handlar inte om att ge upp vårt land
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.
Så länge vi inte har fullt stöd från den politiska
ledningen i Sverige räcker våra resurser helt
enkelt inte till för att försvara hela landet.
Det är därför nödvändigt att vi koncentrerar
våra insatser till ett färre antal platser där vi
istället kan uppnå 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 och gemensamt upprätta ett försvar
mot hotfulla och aggressiva grupperingar. Det
är just det vi ska göra i våra svenska zoner.
Vi är på väg att bli en minoritet
Det här är fakta som ingen kan förneka:
• Sverige har stor invandring.
• En betydande del av invandringen kommer
från muslimska länder.
• Denna åtföljs av en stor anhöriginvandring.
• Invandrarna föder fler barn än svenskarna.
Med rådande migrationsströmmar och
rådande skillnader i födelsetal kommer
invandrarna på sikt att bli fler än Sveriges
ursprungliga befokning.
Det råder det inga tvivel om. Det enda osäkra
är hur lång tid det kommer att ta. 20, 30 eller
kanske 50 år. Ingen vet säkert, men det som
är säkert är att det kommer att ske.
Den nya majoriteten kommer till stor del att
härstamma från den muslimska världen. Hur
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minoriteter behandlas i den muslimska världen
finns det många exempel på.
Det är fortfarande möjligt att stoppa
processen, men tiden börjar bli knapp.
Förräderiet mot det svenska folket
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.
Sverige har i betydande utsträckning och
under lång tid styrts av en vänsterliberal elit
som saknat intresse och respekt för folkets
vilja. Makten har inte varit den folkets tjänare
den ska vara, utan snarare tvärtom.
Trots ett allt mer ökande motstånd, från det
som numera är en majoritet av folket, försöker
man till varje pris genomtvinga sin egen
agenda. All opposition stämplas som någon
föraktfull ”-ism”.
Nuvarande och tidigare regeringar har, med
hjälp av övrig maktelit och opinionsbildare,
under lång tid agerat grovt bedrägligt genom
att i lönndom bedriva en politik som saknat
stöd hos svenska folket, och som inte heller
varit den politik som utlovats i diverse
valrörelser.
Denna maktelit har tagit sig rätten att våldföra
sig på det gemensamma arvet, det vill säga
landet Sverige, dess folk, kultur och traditioner.
Man ger 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.
Svenska folket har litat på sina makthavarna
och att dessa alltid skall handla med svenska
folkets bästa som första prioritet. När det
slutligen börjar stå klart att så inte alls är, eller
har varit, fallet är skadorna redan enorma.
Det handlar om ett gigantiska bedrägeri som
har förorsakat enorma kostnader och enorma
skador. Skador som kanske kommer att ta
generationer att reparera om det ens någonsin
blir möjligt.
Måtte det komma en dag då vi ställer dessa
förrädare till svars.
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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.
• Våra barn och unga rånas och förnedras.
• Det religiösa våldet och förtrycket växer.
• Antalet så kallade utsatta områden ökar.
• Våra trygghets- och välfärdssystem rånas av
kriminella klaner.
Illegala migranter strömmar in över våra
gränser och det tycks inte finnas vare sig vilja
eller intresse för att göra något åt det. Hur
många sådana som redan finns i vårt land är
det egentligen ingen som vet.
Migrationsverket tycks ha förvandlats till en
slags framskjuten bas för en 5e kolonn.
Vänskapskorruption, penningkorruption och
tjänstemän som driver egen politik verkar
förekomma. Svenska uppehållstillstånd tycks
delas ut som om de vore värdelös smågodis.
Allt större grupper är heller inte längre lojala
mot landet Sverige, det svenska folket och det
svenska samhället, utan istället mot
främmande länder, kulturer, religioner och
andra krafter.
De finns mitt ibland oss
På kort tid har vi tagit emot stora grupper av
unga män i vapenför ålder. Unga män som har
kommit utifrån och trängt sig in i vårt land och
nu vägrar att lämna det och istället kräver att
bli försörjda. Ingen vet heller hur många det
faktiskt handlar om. Kanske hundratusentals.
Unga män som vi ofta inte har en aning om
vilka de är, varifrån de kommer och vad de
sympatiserar med. Kontrollerna vid ankomst till
Sverige har varit i stort sett obefintliga och ofta
har det varit omöjligt att verifiera identitet och/
eller ålder. Falska och/eller multipla identiteter
tycks ha förekommit.
Unga män som dessutom inte alltid
respekterar svenska lagar och bestämmelser
och ibland inte klarar av att uppföra sig i det
svenska samhället.
Vi kan nog vara ganska säkra på att deras
främsta lojalitet inte är mot landet Sverige och
det svenska folket.
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