Folkutbytet - Så utrotas svenska folket
Det här är inga konspirationsteorier, fantasier eller osannolika hypoteser. Det här är på riktigt.

Är vi på väg att förlora vårt land?
Det
1.
2.
3.
4.

här är fakta:
Sverige har en stor invandring.
Den åtföljs av en stor anhöriginvandring.
Den kommer till stor del från den muslimska
världen.
Invandrarna föder fler barn än svenskarna.

Det här är också fakta:
Med rådande migrationsströmmar och rådande
nativitetsdifferans 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. 20, 30 eller kanske t.o.m. 50 år. Ingen vet
säkert, men det som är säkert är att det kommer att
ske.

Vad händer när vi blir en minoritet?
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 behandlas i den muslimska världen finns
det många exempel på.

Vi har nog anledning att vara mycket rädda för att
låta oss hamna i en sådan situation.

Om vi slåss för vår existens
Måste det ske enligt samma principer som om ett
skepp är på väg att sjunka, d.v.s:
1. Täta hålet
2. Länspumpa
3. Reparera
D.v.s. vad det gäller "skeppet" Sverige:
1. Stoppa massinvandringen.
2. Repatriera/utvisa alla "oönskade".
3. Reparera skadorna på vårt land.

Hur kan vi slåss för vår existens ?
Det är väldigt enkelt. Det finns egentligen bara två
alternativ.
Under ordnade former
Förhoppningsvis kommer Sveriges makthavare till
slut ta sitt förnuft till fånga och bestämma sig för att
prioritera svenska folkets intressen och återskapa
ordning, reda och rättvisa i vårt land.

Vi har nog anledning att vara mycket rädda för att
låta oss hamna i en sådan situation.

Inbördeskrig
Om inte makthavarna klarar av att hantera
problemet kanske svenska folket till slut ser sig
tvunget att själv lösa problemet. Det kan i värsta fall
utmynna i inbördeskrig.

Vill vi svenskar blir en minoritet?

Risken för inbördeskrig i Sverige

Vill vi, dagens svenska folk, verkligen bli en
minoritet i vårt eget land och acceptera de
konsekvenser detta kan innebära?

Vi blir allt flera som befarar att vårt land är på väg
mot inbördeskrig om inget görs för att lösa alla de
problem som börjar torna upp sig.

Mig veterligen inget positivt sådant.

Ännu så länge har vi möjlighet att göra något åt
det, men tiden börjar bli knapp.
Om vi blundar och inte gör något kommer vi att bli
en minoritet i vårt eget land. Så enkelt är det.

Vad kan vi göra?
Det är väldigt enkelt. Det finns bara två alternativ.
1.
2.

Kapitulera
Slåss för vår existens

Om vi kapitulerar
Det innebär att vi ger upp och villigt låter oss bli en
minoritet i vårt eget land. Vi bör nog akta oss för
det.

Vissa säger t.o.m. att det är lika bra att det sker,
och ju snabbare det sker desto bättre. Deras
resonemang är att det bör ske medan vi fortfarande
är en majoritet i vårt eget land.
Jag har skrivit en debattartikel där jag redogör för
mina tankar ang. risken för inbördeskrig i Sverige
och där jag också jämför med vad som hände i
Libanon för ca. 40 år sedan.

Kopiera gärna och sprid vidare
Detta dokument om det svenska folkutbytet
http:/flygbladet.com/pdfdok/folkut.pdf
Dokument om risken för inbördeskrig i Sverige
http://flygbladet.com/pdfdok/inbord.pdf

Jag upprepar därför:
Den nya majoriteten kommer till stor del att
härstamma från den muslimska världen. Hur
minoriteter behandlas i den muslimska världen finns
det många exempel på.
Mig veterligen inget positivt sådant.
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