
Svenska folket - Snart en minoritet

Det här är inga fantasier, konspirationsteorier eller osannolika hypoteser.
Det här är på riktigt!

Det här är fakta
-  Sverige har en stor invandring.
-  Denna åtföljs av en stor anhöriginvandring.
-  Denna kommer till stor del från den muslimska värden.
-  Invandrarna föder fler barn än svenskarna.

Det här är också fakta
Med rådande migrationsströmmar och rådande skillnader i födelsetal 
kommer invandrarna på sikt att bli fler än svenskarna, d.v.s. kommer att 
bli Sveriges nya majoritetsbefolkning. Det råder det inga tvivel om. Det 
enda osäkra är hur lång tid det kommer att ta. 

Vad händer när vi blir en minoritet i vårt eget land?
-  Det innebär att vårt folk, vår kultur, vårt språk, våra vanor och våra
-  traditioner kommer att vara i minoritet. 
-  Den nya majoriteten kommer till stor del att härstamma från den 
-  muslimska världen. Hur minoriteter kan behandlas i den muslimska
-  världen finns det många skrämmande exempel på.
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