Försvar, Lag & Ordning!
Maktens nakna sanning är att
administrera mera, täcka över och sopa
undermattan alla de misstag makten
självt medverkat till. Sverige idag är mer
ett administrativt svart hål än en
verklighet som fungerar. Valet 2018
handlar om att städa, rösta rent och att
återfå försvarsförmåga, lag och ordning.
Militärt så är vi inte trovärdiga att kunna hantera
och avvisa hot utifrån och då definitivt inte när det
gäller alla nya hot som kommer inifrån.
Partipolitisk inavel och naivitet har under många
år bjudit in främmande lagar, moral, religion och
kriminalitet att kolonisera vårt land, människor
som inte hör hemma här. Vår militära förmåga är
idag ensidigt utåtriktad, något försvar mot
söndring och förfall inifrån finns inte.
Svenskt rättsväsende som ska ta tillvara på svenska
medborgares intressen verkar helt strunta i vår rätt
till förmån för alla de nyinflyende andra.
Polisen har bakbunden gjorts handlingsförlamad
genom konstant omorganisering med än fler och
mer högt betalda chefer än de som ska utföra
jobbet.
Den nakna sanningen är att ingen verkar vilja bry
sig längre än om sin egen position, lön, befordran
och förträfflighet. Att ondgöra sig på det ena eller
andra sättet utan att sätta
sig in i sammanhang och
den egentliga orsaken
leder sällan rätt.
Det vi förbannar måste
istället kanaliseras och ges
uttryck för, och då också
leda till någonting bra.
Att i ensamhet tyst sura
utan mål skapar splittring.
Vi kan inte enbart avfärda
saker och ting, vi måste
också kreativt kunna vilja
någonting som fungerar.
Försvar, lag och ordning är
den kärna som alla nationer bygger på. En kärna
som ska stå rak och inte ligga platt så som
situationen i Sverige ser ut idag. Politik riktad emot
det egna folket ska inte få förekomma.
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Vårt missnöje är den kraft och energi som omvänt
kan skapa en folkrörelse och gemensam röst, vars
mål är att kunna se upp till vår nation igen.
Inom politiken så är ”tillhörighet” i fråga om
medborgarskap något som undviks i debatten.
Lojalitet samtalar vi heller inte gärna om.
Demokrati, som i att förbise olika andra intressen,
öppnar upp för att de andra intressena ska tar över.
Medborgarskap eller tillflyktsort i någon annans
hemland är och ska inte vara någon självklarhet.
”Min bakgrund, det jag vill, mitt sätt att vara
och se på saker och ting, kanske inte passar
in överallt.”
Det finns många anledningar till att länder är olika
och att folk flyr eller söker asyl någon annanstans.
Men oavsett skäl så ska ursprungsrätten dit de flyr
respekteras, något som aldrig får förhandlas bort!
Religionsfrihet handlar mer om ”fri från religion”
än någonting annat! Mänskliga rättigheter har mer
med ursprungsrätten att säga ifrån och avvisa att
göra än invandrare som kräver sin rätt att ta över,
leva efter sin rättsuppfattning, lagar och moral!
Integration fungerar inte! Det är inte ”Sverige”
som ska anpassa sig! Flyktingar och asylsökanden
saknar ambition att anpassa sig, det är inte därför
de är här.
Politiker som köpslår om vår själ och territorium
är det absolut störst hotet vi står inför. Pengar som
de förskingrat gör att vi idag inte ens
har råd att ta hand om våra egna
barn, ungdomar, handikappade,
sjuka och äldre på ett för
oss medmänskligt sätt.
”Politiker och partier som
tar avstånd från vår svenska
ursprungsrätt har inte här att
göra, de hör inte hemma här!”
Det svenska, det vårt ursprung
är, ska inte få låta sig infiltreras.
Valet 2018 handlar i allt väsentligt
om att städa, rösta rent och att
se till allt vårt gemensamma
eget och Sveriges bästa!
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