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Liksom tidigare är understrukna ord länkar till fördjupande texter

Lasse Wilhelmson1 talade på Myntorget den 10 mars 2019. Detta
tal är viktigt och ett första steg mot att skapa en enhetsfront för
Sverige och svenskarna. Nedanstående text är min vidareutveckling
av talet. För att se orginaltexten se fotnot nedan.

Nu spränger vi åsiktskorridorerna
Till dig som kommit till Sverige som välfärdsmigrant eller
ljugit för att få uppehållstillstånd: Skulle du vilja att ditt
eget fosterland invaderades av människor med en annan etnicitet
och främmande kultur utan ambition att anpassa sig till ditt lands
traditioner och lagar, för att njuta frukterna av dina förfäders ar-
bete, på bekostnad av ditt eget folk?

Om svaret är nej, så kanske du förstår att du måste återvandra, om
vi inte skall få ett inbördeskrig i Sverige. Detta helt oavsett vad vi
tycker om varandra som individer. Vi svenskar har samma rätt som

1https://lassewilhelmson.wordpress.com/2019/03/11/lasse-wilhelmsons-
tal-pa-mynttorget-den-10-mars-2019-nu-spranger-vi-asiktskorridorerna/
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alla andra folk att värna vår kultur, vårt land och dess fortbestånd.
Vi är en mycket liten minoritet i världen jämfört med de betydligt
större etniska grupper som nu översvämmar vårt land.

Massmigration är det effektivaste vapnet för att utplåna
ett folk och en nation. EU, FN och globalisterna, med Roth-
schild och Soros i spetsen, har arrangerat massmigrationen till Eu-
ropa. Splittrade folk och upplösta nationalstater är en förutsättning
för deras NWO (New World Order). Sverige befinner sig idag i
krig. Inflödet till Sverige från utomeuropeiska kulturer i syfte att
blanda upp den svenska homogena folkstammen och succesivt byta
ut den pågår för fullt.

Inför valet 2014 uppmanade statsminister Fredrik Reinfeldt sven-
ska folket att ”öppna sina hjärtan”. Finansminister Anders Borg
meddelade känslokallt omvärlden och alla dem som bekrigar Mel-
lanöstern och Nordafrika: Vi har nu en "win-win" situation. "Ni"
skapar flyktingar —"Vi" tar emot dem. Underförstått att detta är
en lönsam affär för alla.

Invandringen till Europa består huvudsakligen av välfärds-
migranter. De är inte flyktingar som svenska politiker och media
falskeligen, hela tiden, påstår. De är till övervägande del män i
sina bästa år som valt att parasitera på de svenska trygghets- och
bidragssystemen. En del är ankarbarn som öppnar upp för senare
anhöriginvandring. Istället för att stanna i sitt eget fosterland,
försvara det och bygga det. Massmigration är en krigshandling
och det är därför rimligt att fråga sig hur många av dessa män som
i själva verket är soldater.

• Sedan 1980 har Sverige beviljat totalt närmare 2.5 miljoner up-
pehållstillstånd. Det motsvarar nästan var fjärde person av den
offi ciella befolkningen i Sverige.

• Enbart sedan 2012 beviljades uppehållstillstånd motsvarande ett
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nytt Göteborg och ett nytt Malmö tillsammans. Ingenting tyder
på att regeringen planerar en minskad migration —tvärt om.

• Den totala kostnaden för invandringen kommer i år att svara
mot ca en tredjedel av statsbudgeten. Sveriges kommuner och
landsting har idag enorma ekonomiska problem på grund av mi-
granterna. Att detta drabbar den svenska befolkningen är en
självklarhet.

• Enbart bidrag till migranter dränerar det svenska välfärdssys-
temet. Enligt skatteverket har 30-50 procent av invandrarna
falska och flera identiteter som var och en ger rätt till olika
bidrag. Missbruk och fusk med bidrag sker speciellt på de svenska
låginkomsttagarnas och fattigpensionärernas bekostnad.

Du som tillhör

- den svenska politikeradeln och har valt att tjäna den djupa
staten i stället för det folk som valt dig,

- gammelmedias journalister och valt att angripa kritiker av
etablissemanget, i stället för att kritiskt granska detsamma,

- kultureliten och valt att lyfta fram främmande kulturer, i stället
för att bevara och utveckla den svenska,

- bankadeln som tjänar pengar på den oändliga räntans altare.

Alla ni horar för den djupa stat som består av Bonnierimperiet,
Schipstedkoncernen, Wallenbergsfären med flera svenska globalis-
ter. Ni är alla en del av den världsomspännande maffi a av globalis-
ter som bekrigar Mellanöstern och Afrika. Ni har även arrangerat
den massmigration vi ser. Detta har skapat en demografisk för-
ändring av tidigare ej skådat slag. Inom några årtionden blir vi
svenskar en minoritet i vårt eget land.

Denna globalistiska maffi a kontrollerar världsekonomin genom
det Centrala bankväsendet där Rotschildkoncernens dominans av
Federal Reserv är ledande. Men även ideologin är under kontroll,
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via filmbolag, media, musik, utbildning och övrig kultur.

I denna globalistiska maffi a saknas så gott som helt araber eller
individer som kallar sig för muslimer. I stället använder sig global-
isterna främst av arabiska muslimer och afrikaner som frontsoldater
i sitt migrationskrig mot det vita Europa i allmänhet och Sverige i
synnerhet.

För att manipulera och kontrollera vårt tänkande använder och för-
vanskar globalisterna religioner och ideologier, samt stämplar stig-
matiserande epitet på allt som hotar deras makt. Den idiotiska
politiska höger/vänster-skalan är deras främsta konstruktion för att
splittra folk.

Den av globalisterna arrangerade massmigrationen har ska-
pat ett Sverige med snabbt växande parallella samhällen av mi-
granter. De inför kulturfrämmande element som hedersvåld mot
kvinnor, barnäktenskap, polygami, pedofili, offentliga böneutrop, klan-
röstning i allmänna val och en allmän ovilja att anpassa sig till
svenska seder och bruk.

Vi har fått en ny typ av kriminalitet såsom gruppvåldtäkter vilka
i själva verket kan betraktas som krigsbrott, överfallsstölder av
gamla och försvarslösa svenskar, samt regelrätta krig mellan invan-
drargäng. De parallella samhällena har även försett globalisternas
ISIS i Mellanöstern med proportionellt sett flest legosoldater från
Europa. Självklart kommer de fortsätta med sin verksamhet när
de återvänder till Sverige.

Till alla er i det svenska etablissemanget vill jag säga: De
åsiktskorridorer som ni skapat sedan 1975, smutskastar, stigmatis-
erar och gör varje kritiker —av er gränslösa invandringspolitik —till
samhällets paria. Dessa korridorer är ingenting annat än pissrännor
som ni riktar mot de fosterlandsvänner som värnar sitt eget land,
sin egen kultur och sitt eget folk.
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Vi skall heller inte glömma den djupa statens lakejer i
Sverige som genom sin försåtliga lobbyverksamhet oftast initierar
dreven mot oliktänkande. Det gäller till exempel organisationer
som Svenska kommittén mot ”antisemitism” (SKAM) och Vän-
skapsförbundet Sverige-Israel. Det europeiska judiska Paideia, med
säte i Sverige, inrättades med hjälp av svenska skattepengar av
Göran Perssons tidigare regering. Padeia har påtagit sig en ledande
roll i att göra svenskarna till en minoritet i sitt eget land. I denna
roll har de stor hjälp av Forum för levande historia —en myndighet
för sionistisk ideologiproduktion —vars chef anser att det inte finns
någon svensk kultur.

Sist men inte minst har vi organisationerna Expo/Afa/Pikatus som,
under ledning av Robert Aschberg, öppet bedriver åsiktsregistrering.
De förser media med uppgifter att använda för smutskastning av
sverigevänner. För detta prisas de offentligt —istället för att ställas
inför rätta för förtal.

Vi skall aldrig glömma Bechir Rabani Den unge palestinier
som i solidaritet med alla våldtagna ”svennehoror”bildade gruppen
White Girls also Matters. Han hade en djup förståelse av att
Palestina tillhör palestinierna och Sverige tillhör svenskarna. När
han blev anklagad av sina egna för att vara en så kallad Husblatte,
kontrade han med att hellre är jag Husblatte än Bonnierblatte.
Han axlade den mantel som alltför få svenska män tagit på sig
och varnade för att Sverige är på väg att bli ett nytt Mellanöstern.
Bechir konfronterade även Robert Aschberg den djupa statens dörr-
vakt nummer 1. Bechir avled tragiskt, under oredovisade om-
ständigheter, efter denna konfrontation. Frid över hans minne.

Det folk och det land, som våra politiskt valda ombud är satta
att tjäna, har förråtts med hjälp av det hycklande mantrat om ”al-
las lika värde”. Ett mantra som bland annat lett till att svenskar av
ekonomiska skäl tvingas avstå från tandvård. Illegala välfärdsmi-
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granter däremot får tandvård för 50 kr. Dessa behöver inte ens
styrka sin identitet. Många av dem är dessutom rika i sina hemlän-
der.

Men det slutar inte där. Det är värre än så. De valda ombuden
genomför folkmord på oss svenskar. De genomför en plan för att
succesivt byta ut och ersätta de etniska svenskarna med utomeu-
ropeiska etniciteter och kulturer. De genomför en upplösning av
hela vår nation.

Nu har vi knutit näven i byxfickan tillräckligt länge. Vi skall be-
spara våra barn och barnbarn frågorna: Varför gjorde ni ingen-
ting? Varför lät ni våra förfäders arbete med att bygga vårt land
förstöras? Varför gick ni inte samman i en enad front mot dem som
förrådde vårt land? Hur kunde ni leva era liv utan att ta kamp för
era nära och kära? Vad blev det av er?

Frankfurtskolan är den ideologiska basen. Det är socialism
som omfattar urartad feminism, skev anti-rasism, invandrares och
minoriteters särintressen, samt allt som ryms inom HBTQ. Den
förespråkar upplösning av könstillhörigheten, av familjen, av na-
tionen, samt att den individuella identiteten ersätter den kollek-
tiva. I Sverige har det sedan 70-talet inneburit att vi har haft
en minoriteternas diktatur. Den politiska korrektheten, PK-ismen,
upprätthålls genom att de som kontrollerar media har tolknings-
företräde när det gäller att sätta politiska epitet på meningsmot-
ståndare. Epitet som framställer dem som saknande värde.

Resultatet har blivit att invandringskritiker stämplats som "rasis-
ter" och "nazister". Detta är den första åsiktskorridoren. Här
räcker det med att peka på effekterna av invandringen för att bli
utstampad. I den andra åsiktskorridoren finns de som även tar
upp orsakerna till massmigrationen. De stämplas med de mest
tabubelagda epiteten som ”antisemiter”och ”förintelseförnekare”,
helt enkelt eftersom de pekar på globalisterna. Dessa domineras av
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judar och sionister vilka i sin tur styrs av judendomen. Är denna
ensidiga rekrytering sverigevännernas fel.

Det kanske mest kända exemplet på medias stämplingar är
SD:s före detta riksdagsledamot Anna Hagvall som, förtjänstfullt,
för första gången under 2000-talet i en motion kritiserade medias
monopoliseringen. Eftersom det sätter fokus på Bonnier och Schip-
sted blev hon stämplad som ”antisemit”, trots att hon inte hade
skrivit en enda rad om judar i sin motion.

Dessa epitet har lett till beröringsskräck, en rädsla för att bli be-
smutsad av andra, en ovilja att enas om att rädda Sverige i kamp
för yttrandefrihet för alla. Låt oss växa upp och sluta med det
tramset och i stället gå samman i en enhetsfront som skulle kunna
utgöras av följande paroller:

• Sverige tillhör svenskarna det vill säga goter och svear
• För nationellt oberoende
• För internationell solidaritet
• Stoppa genomförandet av Kallergiplanen2
• Sverige ut ur EU
• Sverige ut ur FN
Olika individer, organisationer och partier kan ansluta sig till denna
plattform eller delar därav. Den första punkten är däremot ovillkor-
lig. De kan vid olika manifestationer utveckla sina perspektiv på
dessa punkter.

Det är vår gemensamma skyldighet mot oss själva och våra ättlingar
att ta kamp för vårt fosterland och vårt folk. Låt oss enas i en front
med utgångspunkt i att Sverige tillhör svenskarna.

För att förstå den långsiktiga utvecklingen av Sverige läs boken:
Den Svenska Socialdemokratins, sanna historia, PLANEN.
Se http://syntes.be/SAP/

2http://www.syntes.be/attack/pdf/1-2017.pdf
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En söndag var det en livlig lunchdiskussion om den så kallade förin-
telsen. Studera de två bilderna nedan och ange vilken som är falsk

Den högra bilden kan ni hitta i The New York Times Magazine
den 6/5-1945.

Här finns en analys3. Tag sedan följande test http://forintelsen.nu/.

De av er som fortfarande tror på förintelsen kan läsa om Gaskam-
mare, underrubrik Judea, på kaosbalagan.wordpress.com. Varför
inte lyssna på lägerhistorier.4 Kaosbalagan skrev jag efter nästan
ett års studier och den beskriver mitt uppvaknande vad gäller ju-
den.

Sverige är en judisk diktatur.
Där finns bara en åsikt.
I en demokrati finns många.

Mikael Möller

3http://www.eliewieseltattoo.com/tag/winston-smith-ministry-of-truth/
4http://www.renegadetribune.com/the-holocaust-testimonies-you-didnt-

hear/
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