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Föreningen för Folkens Framtid (FFF)

FÖRENINGEN FÖR FOLKENS FRAMTID är en ideell förening som arbetar 
för att förverkliga Det rasliga fördragets filosofi (McCullochs fjärde bok). 
Vi vill se en värld där de olika raserna och folken delar planeten i sam-
förstånd, men där de förblir olika istället för att blandas upp till en enda 
raslös människotyp med coca-cola-kulturen som ledstjärna.

Tidigare har valet stått mellan en illa definierad och ofta omoralisk 
rasism å ena sidan, och rasnihilismens etniska utplåning å den andra. I 
och med uppkomsten av ett moraliskt alternativ till den rasnihilistiska 
agendan finns det inte längre någon ursäkt för att passivt se på medan 
vår folkgrupp berövas sina möjligheter till fortsatt liv och oberoende. 
Det finns heller ingen ursäkt för att hålla fast vid förlegade och omora-
liska typer av rastänkande som är ägnade att kränka andra folkgruppers 
rättigheter.

Vi måste sprida detta koncept till vårt folk innan det är för sent. 
Förespråkarna av etnisk utplåning tror redan att de har vunnit, och 
erkänner i allt högre grad sina verkliga mål; ett praktexempel är Staffan 
Heimersons artikel i Aftonbladet (http://www.aftonbladet.se/nyheter/
0001/01/staffan.html), symboliskt nog publicerad den 1 januari år 
2000, där han med stor entusiasm utgjuter sig över hur alla jordens 
folkslag ”strax kommer att se ungefär likadana ut” och hur ”vi nu alla 
är på väg att bli kreoler. Härligt!”

Tycker Du istället att det vore härligt om mänsklighetens olika raser 
och folkslag kunde få vara sig själva? Vill Du hjälpa mänsklighetens 
mångfald att trotsa den verkliga ”enfalden”? Vill Du förhindra nordfol-
kens undergång och verka för vår och andras rätt att fortsätta finnas till? 
Hör i så fall av Dig till oss.
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PRESENTATIONEN AV Föreningen för Folkens Framtid på föregående sida förekom för 
första gången i den tryckta utgåvan av Richard McCullochs bok Det rasliga fördraget. 
Föreningens ansats var att med en ganska liten skara aktiva medlemmar, varav ett fåtal 

offentliga, befrämja Det rasliga fördragets filosofi och ideologi genom utåtriktad verksamhet. 
Föreningen var tänkt att direkt konfrontera makthavare, mediaprofiler och andra som offentligt 
uttalat sig mot nordfolkens och svenskarnas intressen eller aktivt verkar för den ideologi som 
förgör oss.

Föreningen publicerade ett antal debattartiklar på sin hemsida och rönte viss uppmärksam-
het när till exempel säkerhetspolisen gjorde razzia mot Rennemo Tryck och av en slump fann 
makulaturen till Det rasliga fördraget. Verksamheten fick av olika anledningar aldrig ordentlig 
fart och avstannade under mitten av 2001. På hösten försvann hemsidan från Internet.

Det är mycket troligt att föreningen kommer att återaktiveras med stöd från 
Preservationist-Books.com. (Det är i skrivande stund augusti 2002.) Dess boxadress är 
fortfarande giltig, och det går även att nå föreningen via e-post. Dess ursprungliga adress
(folkensframtid@yahoo.com) fungerar, men dess huvudadress – som är säkrare och ger snab-
bare svar – är numer folkensframtid@preservationist-books.com.

På sidorna som följer återges allt material som föreningen publicerade på sin hemsida, plus 
korta redogörelser för alla intressantare händelser under föreningens första verksamhetsperiod 
till dess att den avstannade.

1999-2001
en illustrerad antologi med samtliga artiklar publicerade av 

Föreningen för Folkens Framtid åren 1999-2001

FFF
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Innehåll

Denna version av FFF 1999-2001 är daterad augusti 2002. Den senast 
reviderade utgåvan finns alltid att ladda hem från Preservationist-Books.com.

Obs! Till skillnad från våra övriga verk kräver detta dokument
version 5 eller senare av Acrobat Reader. Ladda hemden från

http://www.adobe.com/products/acrobat/main.html.
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FÖRENINGEN för Folkens 
Framtids hemsida kunde 
besökas på adressen 

www.freespeech.org/fff.
På hemsidan publicerades de ar-

tiklar som ingår i denna antologi. 
För kanske de fletsa nystartade 

rörelser eller organisationer är 
hemsidan det vikigaste och ef-
fektivaste verktyget att bygga upp 
sin verksamhet kring, åtminstone 
i inledningsskedet. Att sakna hem-
sida är i praktiken som att inte fin-
nas till. FFF:s hemsida var enkel 
men funktionell.

Föreningens fysiska adress var 
dess postbox, som fortfarande 
används och numer delas med 
Preserva t ionis t -Books .com. 
Postgirot är avslutat.

Om Richard McCulloch

Richard McCulloch föddes i Michigan 1949 och har bott i Florida
sedan 1955. Han är en elfte generationens amerikan med ett livslångt
intresse för de nordeuropeiska folkens historia. Som student och

akademiker under den intensiva ideologiska hetsen i slutet av 60- och
början av 70-talet, exponerades han ständigt för de idéer och krafter
som hotade hans folk och dess kultur. I denna intellektuellt och

själsligt krävande omgivning, i vilken hans djupaste värderingar och
förhoppningar ansattes av destruktiva filosofier på kollisionskurs med hans

egna, bestämde sig författaren för att definiera och formulera sina
tankar, till att börja med för att själv förstå dem och senare för att

upplysa sina själsfränder.

Efter att ha mottagit sin andra akademiska examen 1975, började han
skriva på sin första bok om de nordliga folken. Denna bok, som tog åtta år

att färdigställa, var den första frukten av hans ansträngningar och
publicerades 1982 som The Ideal and Destiny. Hans andra bok, med titeln
Destiny of Angels, publicerades 1986 och är en uppföljare till den första.
The Nordish Quest, publicerad 1989, är hans tredje bok i vilken han
uppdaterar sina tankar med nya koncept och förslag. The Racial
Compact publicerades 1994 och är ett upprop för rasliga rättigheter,

bevarande och självständighet.

Författaren driver en egen hemsida på http://www.racialcompact.com

Tillbaka till förstasidan

8/17/02 3:45 AMFöreningen för Folkens Framtid
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Bokförlaget Fahrenheit 451°

DET MATERIAL som 
föreningen producerade 
var tänkt att ges ut under 

namnet Bokförlaget Fahrenheit 
451°. Förlagets hemsida låg i 
direkt anslutning till FFF:s egen. 
Allt som allt utgav förlaget två 
verk i tryck: En intervju med 
Richard McCulloch och Det 
rasliga fördraget. Intervjun med 
Richard McCulloch är förmod-
ligen den lättaste och snabbaste 
vägen till en förståelse för hans 

– och FFF:s – filosofi 
och koncept. Den säljs 
i tryck av bland annat 
Nationens Änglar, Nordiska förlaget, Nordland och Folktribunen/
Nationell Ungdom. Preservationist-Books.com erbjuder den gratis, 
och om Du är uppkopplad kan du ladda hem den direkt genom att 
klicka på bilden till vänster. Mer information om Det rasliga fördra-
get längre fram.

Förlagets namn är naturligtvis taget från Ray Bradburys berömda 
bok Fahrenheit 451°. För dem som känner till verket bör symboliken 
vara tydlig. Boken beskriver en framtid där böcker är förbjudna och 
ägare av böcker spåras upp för att straffas. Statsmakten har särskilda 

bilar som åker runt och samlar in litteratur som påträffats bland allmänheten 
och som sedan ska brännas. (451° F är den temperatur vid vilken papper 
antänds.)

Graalen – det mest centrala föremå-
let i den västerländska civilisatio-
nens mest kanske viktigaste 
myt – i logotypen symbo-
liserar både det nordliga 
sökandet och målet för 
sökandet; den visdom 
och insikt som skulle 
utgöra botemedlet mot 
den självförsakande 
ideologi som håller på 
att förgöra nordfolken.

Bokförlaget Fahrenheit 451°
 
 

 Föreningen för Folkens Framtids förlag

Litteraturlista

-- Förordet till Det rasliga fördraget Det kompletta nyskrivna
förordet till den svenska utgåvan av McCulloch fjärde bok.

 
 

 
 
 

Adresser

Bokförlaget Fahrenheit 451°
Box 700  114 79 Stockholm

Telefon: 070 - 223 72 13
Postgiro: 1368990-6 

02-08-13 02.41Bokförlaget Fahrenheit 451°
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Idealism kontra materialism

ÖVERALLT HÖR MAN förtvivlade nyhetsrapporter, beskrivandes det 
växande motståndet mot det nya framtvingade och etniskt döda sam-
hället. Där mångkulturen genom uppblandningens likriktande hand 

drar fram, föds likväl patriotism och medvetenhet om ens ras och den prekära 
situation den i dagsläget befinner sig i. ”Varför”, är nog den reflektion som 
ekar genom de mångkulturellas medvetanden, varför och hur, kan så många 
unga idealister stå upp för något så värdelöst som sin ras? Vad kan den ha för 
funktion i dagens konsumtionssamhälle, där endast plånbokens storlek är vad 
en människa enligt trenden skall oroa sig över? Hur kan man då värdesätta 
något så underligt som sin ras, och dess fortlevnad?

Denna tankemässiga konflikt, mellan ensidigt materialistiskt vurm för det 
praktiska, mot det idealistiska värnandet om värden bortom alla praktiska an-
gelägenheter, kan spåras så långt tillbaka som till 1800-talets filosofiska debatt 
mellan idealister och materialister. Frågan gällde om människan bestämdes av 
omvärlden precis som vilket naturfenomen som helst, vilket materialisterna 
hävdade, ställt mot idealisternas uppfattning att människan som en helt fri 
varelse istället bestämde sin omvärld. En filosof och storslagen tänkare vid 
namn Johan Gottlieb Fichte, som skulle inleda den idealistiska traditionen un-
der Europas 1800-tal med den tyska nationalismen, drog till slut den originella 
slutsatsen att frågan i slutändan inte gällde argument, då båda uppfattningarna 
rent intellektuellt och argumentmässigt kunde fastslås. Frågan gällde istäl-
let vilken sorts människa debattören själv var. Om man som människa hade 
en tillräckligt stark livskraft var idealismen en naturlig uppfattning, medan 
materialismen var naturlig för den vars livslåga var svag och kall, och utan 
svårigheter kunde likställa sig själv med ett själlöst naturfenomen.

Denna splittring i synen på livet kommer till uttryck klarare än någonsin i 
rasfrågan. Idealisten erkänner omedelbart livets tillgång på skilda föreningar 
och vill av samma kärlek som till det egna livet bevara denna mångfald. Den 
själsdöda materialisten däremot känner inte för en sekund någon vördnad 
inför den mångfald vårt sunda förnuft förnimmer, och förnekar den gärna 
med diverse medel då integrationen kräver det. Hur, frågar vi idealister oss 
genast, kan någon förneka en självklarhet som denna? Grunden för raskatego-
riseringar har hittills helt i överensstämmelse med det sunda förnuftet byggts 
på ”utseendemässiga eller fysiologiska säregenheter”. Hur kan materialisten 
hävda att olika raser inte existerar? Det framstår som lika friskt som att hävda 
att det inte finns olika sorters träd, eller att natt och dag är samma sak.

Artikeln Idealism kontra materialism skrevs av en aktiv sympatisör till FFF. 
Rasliga bejakare och rasförnekare jämförs med idealister

och materialister, med hänvisningar till Fichte.
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Faktum är att sådana ståndpunkter faktiskt redan ”bevisats” under historiens 
gång. I det antika Grekland verkade de s.k. sofisterna, som genom ordlekar 
och vad vi just idag kallar ”sofismer”, påvisade att allt möjligt egentligen 
inte finns, från t.ex. ont och gott, till en existerande verklighet. En tänkare 
vid namn Parmenides ”bevisade” att förändring inte finns, då en sak som 
försvunnit fortfarande, genom vår vetskap om detta, finns i vårt medvetande, 
och därför fortfarande existerar. Inget kan därför uppkomma eller försvinna. 
En av hans lärjungar, Zenon från Elea bevisade i samma anda i paradoxen 

”Akilles och sköldpaddan” att ett föremål som rör sig i en högre hastighet än 
ett annat föremål som istället fått ett försprång ändå aldrig kan passera detta 
då rörelsen i rummet är konstant, och det långsammare föremålet alltid hin-
ner få ett nytt försprång tills det snabbare föremålet når dess förra punkt. (Se 
Zenons Paradoxer.)

Zenons paradox stämmer genom det sätt han formulerar det. Resultatet skul-
le bli att hjälten Akilles trots sin högre fart ändå aldrig skulle kunna springa 
förbi sköldpaddan om denna från början fått ett försprång. Om man genom en 
sådan genomtänkt ordlek kan bevisa en tes som denna, hur svårt skulle det då 
vara att genom lite sofismer ”bevisa” att inga människoraser finns? En populär 
ordlek har varit att den genetiska skillnaden mellan de olika människoraserna 
som mest uppgår till 0,1%, och därför finns det inga raser oavsett vad sunda 
förnuftet säger oss. Detta kan motbevisas genom påpekandet att schimpansen 
rent genetiskt är mer lik människan än vad den är lik orangutangen, och att 
även människan måste placeras i gruppen ”apor” om både schimpanser och 
orangutanger gör det. Denna ordlek bevisar även att det är lättare att ta miste 
på en människa och en schimpans, än på en schimpans och en orangutang.

Jag behöver nog inte ens nämna att ovanstående ordlek i rasfrågan går emot 
allt vad sunt förnuft är. Den logiska lucka ordleken utnyttjar är att den endast 
tar hänsyn till hur ”många” gener som skiljer och inte vad dessa gener faktiskt 

”gör”. Om de gener som skiljer faktiskt står för hela vår mänskliga karaktär 
kan man ur denna rasförnekande ordlek bevisa nästan vad som helst. Att 
försöka härleda raserna, dvs. ”utseende och fysiologi” ur mängden gener som 
skiljer, kan liknas med den som försöker beskriva Michelangelos David ur 
volymen marmor den innehåller utan att titta på vad marmorn faktiskt utgör; 
ett av mänsklighetens främsta konstverk genom historien.

Fichte sa att skillnaden mellan en idealist och materialist inte består i vilken 
värld man uppfattar, utan hur man istället väljer att se den: ”Viken filosofi man 
väljer beror sålunda på vad man är för sorts människa: ett filosofiskt system är 
nämligen icke ett dött gods, som man efter behag kan bortlägga eller upptaga, 
utan är besjälat genom själen hos den människa som har det”. Både idealisten 
och materialisten ser raserna, men då idealisten i glädje över detta vill bevara 
dem som en del av själva livet, väljer istället materialisten att genom ordle-
kar och sofismer låtsas att de inte finns där, vad förnuftet än säger honom. 
Materialisten ”väljer” att inte se raserna, då idealisten i överensstämmelse 
med förnuftet istället väljer att göra det. Här har vi klyvningen, rasfrågan byg-
ger lika lite på genetiska argument som räddningen av djurraser gör, utan är ett 
moraliskt val som avspeglar betraktarens egen syn på livet; vad är mest värt? 
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Marknadens globalisering och krav på rasintegration, eller livets mångfald av 
förgreningar? Vad du svarar beror inte på om du ser raserna eller inte, för det 
gör vi alla, utan svaret beror helt på vilken typ av människa du är. En själsdöd 
mångkulturell materialist, eller en livsbejakande nationell idealist.

Fichte trodde på ungdomens kraft i hävdandet av idealismen: ”Om idealis-
men skulle hävda sig som den enda sanna filosofin – till filosof måste man 
vara född, uppfostrad därtill och själv uppfostra sig därtill; men man kan icke 
genom någon mänsklig konst göra sig till en sådan. Därför räknar icke denna 
vetenskap många proselyter bland redan färdigbildade män; vågar den över 
huvud hysa någon förhoppning, gäller den ungdomen, vars medfödda kraft 
ännu ej gått under i tidens allmänna slapphet”.  Fichtes ord ekar än i dessa 
dagar, för vems händer om inte ungdomens höjer idag fanan till protest mot 
rasens undergång, även om vissa tvingas ta avstånd från det en gång ärade 
epitetet ”rasist”, då den materialistiska regimen idag smutskastat det till det 
ofattbara. Förmågan att instinktivt se idealismens sanna budskap är inget du i 
endast gör efter en torr debatt i biokemi eller genetik, utan är som Fichte säger 
ett kall från det djupaste av det som gör oss till människor. Hur många gånger 
har inte regimen ”konstaterat” att inga raser finns, och har inte vi nationella 
idealister lika många gånger instinktivt förkastat dessa föreställningar som 
omoraliska och motbjudande? Hur många ordlekar regimen än vräker över 
oss, kommer vi aldrig ge upp det som förnuftet säger oss, och det våra hjärtan 
betygar oss är sant. Vår underbart vackra ras äger rätten till liv oberoende av 
vad alla dammsamlande professorer i världen säger, för vi vet att svaret på 
frågan inte går att finna i deras ordlekar, utan istället i vilken sorts människor 
de är, nationella idealister eller dekadenta materialister som för länge sedan 
slutat känna livets glöd. Nationalister är något vi i grunden föds till, och alltid 
kommer att vara hur katastrofal situationen än blir för vår ras.

Var dag blir den idealistiska glöden allt hetare, och tvingar fram fler svett-
droppar på de styrandes pannor. En dag skall glöden tända en eld, och denna 
tid av uppblandning och kontrastutrotning inom vårt släkte, kommer äntligen 
att kunna förvisas till det förgångna.

Idealismen lever med oss.

– Henrik Svensson –
för Föreningen för Folkens Framtid
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Fyran (I)

NU NÄR ALLA ÄNDÅ PRATAR OM VÅLD, varför tar ingen upp 
våld och trakasserier mot rasister?

Jag är i massmedias ögon en s k nazist, och har tidigare även kallat 
mig för nationalsocialist. Numera gör jag det inte. Jag är dock fortfarande 
rasist, och vill gärna definiera det begreppet lite närmare alldeles strax.

Alla stora massmedia blåser upp ”nazivåldet” till något det inte är. Men 
om vi skall börja med vad det faktiskt är så kan vi konstatera att det till den 
allra största delen rör sig om just fulla ungdomar, ofta skinnskallar, som 
misshandlar någon ”svarting” utan andra skäl än att han är färgad. Detta är 
naturligtvis inte ett politiskt våld i större utsträckning än invandrargängens 
våld mot svenska ungdomar är politiskt – och det är idag betydligt större risk 
att bli nedslagen på gatan för att man är en vit svensk än för att man är en 
färgad invandrare. Varför ägnar massmedia så mycket uppmärksamhet åt det 
förstnämnda medan de ignorerar eller mörklägger det sistnämnda?

Vad beträffar hur ”nazivåldet” beskrivs i massmedia: För det första som 
en integrerad del av den nazistiska ideologin, vilket helt enkelt inte stämmer 
annat än när det gäller vissa avarter av NS – och i dessa avarters fall handlar 
det snarare om moralisk nihilism än om något annat. (Eller som de själva 
skulle uttrycka sig, om naturlig moral; darwinism och Nietzscheanism dragen 
till sin spets; den starkaste rasens överlevnad osv. David Lanes lära utgör ett 
exempel.) Mestadels förhåller sig NS till våld på ungefär samma sätt som de 
flesta andra ideologier, dvs. anser att det kan vara ett nödvändigt ont i vissa 
situationer. Detta har de gemensamt med de flesta stora filosofer, tänkare och 
ideologer genom historien och även med de flesta av sina antagonister. För 
det andra beskrivs ”nazivåldet” som ett ”hot mot yttrandefriheten”, vilket på 
sätt och vis är skrattretande men dessvärre innehåller en liten portion sanning. 
Vilket politiskt våld som helst är naturligtvis ett hot mot yttrandefriheten, 
men det är betydligt svårare, för att inte säga omöjligt, att genom terrordåd 
tvinga en ideologi som intar en fullständigt dominerande ställning i samhället 
(antirasismen eller blandrasismen) till tystnad än att tvinga en redan nedtryckt 
ideologi (rasismen och/eller nazismen) till tystnad. Och det sistnämnda har 
pågått länge utan att våra kära massmedia brytt sig om att ta upp det. Undra 
på att vissa nazistiska ungdomar blir desperata.

Ett inlägg i TV4:as debattforum den 2 november 1999. I vilken utsträckning 
värnar det rådande mediala och politiska etablissemanget demokrati och 
yttrandefrihet? I väsentliga avseenden inte alls – etablissemanget är i själva 
verket ofta ett hot mot nämnda begrepp, enligt FFF, som i detta debattinlägg 
blottlägger dess hyckleri när Demokratin och Yttrandefriheten inte gynnar 
deras agenda. Vidare citeras Richard McCullochs rasismdefinitioner.
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I senaste numret av den rasistiska tidningen Nordland nämns bland annat 
två försök till mordbrand mot redaktören för NS-tidningen Gripen. Vilket 
betyder mordbrand mot en representant för den nazistiska median. Vilket be-
tyder – just det – ett hot mot yttrandefriheten och demokratin, förutom själva 
mordförsöket.

Jag drar mig till minnes en incident för några år sedan, då den antirasistiska 
tidningen Expo blev måltavla för ”nazistisk terror”. Ingen människa skadades, 
men de fick lokaler vandaliserade och därmed svårigheter att få tidningen 
tryckt. Resultatet blev att Expo fick vara bilaga till våra största dagstidningar. 
När kommer Gripen som bilaga till AB, Expressen och DN? Eller kanske 
Nordland? Framtid? Folktribunen?

Alla dessa tidningar har utsatts för värre våldshandlingar än den som drab-
bade Expo. Nämnas skall kanske också att den viktigaste front/skuggfiguren 
inom Expo, Tobias Hübinette, var och är en dömd politisk våldsman, kvin-
nomisshandlare samt misstänkt mördare själv, vilket våra stora massmedia var 
väl medvetna om då de lät hans tidning komma ut som bilaga till hela svenska 
folket.

Redaktören för Nordland själv har bl.a. fått sin bil uppeldad och fått stenar 
kastade genom sina lägenhetsfönster. En av stenarna var mycket nära att träffa 
familjens fem månader gamla dotter. Nattliga telefonsamtal, bläckhorn kas-
tade genom fönsterrutor och hot sprayade på lägenhetsdörrar är några andra 
saker som drabbat Nordlands redaktionsmedlemmar.

Redaktören för den rasistiska/patriotiska tidningen Framtid har överfallits 
av maskerade män beväpnade med basebollträn som riktade sina slag mot 
knäskålarna, men klarade sig undan med lättare skador.

En NS-aktivist jag själv är vagt bekant med i Stockholm har drabbats av ett 
otal antirasistiska attentat, nu senast för mindre än en månad sedan då han an-
greps med spikförsedda basebollträn av maskerade antirasister och fick flera 
frakturer förutom sår från spikarna.

Hur många av dessa dåd hade Ni, kära läsare, ens hört talas om? Om svaret 
är, säg, två eller färre kanske Ni skulle kunna börja tänka efter en smula? 
Verkar det helt orimligt att svenska – och övriga västerländska – massmedia 
medvetet mörklägger vissa händelser och blåser upp andra, i syfte att främja 
sina egna ideologiska agendor? Är detta i så fall demokratiskt? Fordrar inte 
demokrati att folket har tillgång till alla fakta? Är det inte rentav en form 
av hjärntvätt om de inte får reda på vissa händelser medan andra blåses upp 
bortom alla rimliga proportioner? Är inte de privatägda media, som folket inte 
har något som helst demokratiskt inflytande över, i själva verket det största 
hot mot demokratin som tänkas kan?

Jag kunde fortsätta länge och väl med att räkna upp våldsdåd mot rasister, 
alla helt eller nästan helt ignorerade av våra stora massmedia. Attacken mot 
(visserligen icke-rasistiska, men antirasisterna gör ingen skillnad på rasister 
och invandringskritiker) Sverigedemokraterna på Sergels torg, där alla fyra 
fick föras till sjukhus efter att ha misshandlats med kopparrör mm av uppåt 
40 antirasister; mordet på Anders Gustafsson nyårsnatten 1995; mordbrands-
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försöket mot Nationella Alliansens lokaler; alla de olika vandaliseringar och 
attentat som riktats mot patriotiska och/eller rasistiska butiker och organisa-
tioner varhelst de försökt etablera sig. Och förutom den fysiska terrorn även 
psykisk och social terror: antirasistiska flygblad med rasisters namn, foton 
och adresser som delats ut i deras närområden, i kombination med det stän-
diga fördömandet av rasistiska åsikter i massmedia såsom ”onda”, har fått 
resultatet att grannar inte hälsar längre och att deras barn blir mobbade eller 
utfrysta i skolan; svårigheter att få jobb och ännu större svårigheter att nå hö-
gre poster; svårigheter att få hyra lokaler (ibland t.o.m., för opolitiska syften); 
osv., osv. i all oändlighet. Jag vet minst två rasister med akademisk utbildning 
som knappt kan få jobb som städare p.g.a. sina åsikter.

Sedan har vi lagen om ”hets” mot folkgrupp, vilket egentligen skall läsas 
”missaktning” mot folkgrupp eftersom det är så lagen de facto är formulerad. 
Själva den luddiga formuleringen och den lika grumliga tillämpningen gör att 
vi alltid är tvungna att gå på tå i diskussioner av rädsla för att säga något för-
gripligt och bli slängda i fängelse (efter ett eller ett par års påfrestande väntan 
förstås, överklaganden och allmänt juridiskt tjafs inräknat). Vad som också 
tycks missas i sammanhanget – våld som ett hot mot yttrandefriheten – är att 
lagstiftning mot ett lägers åsikter också utgör en form av politiskt sanktionerat 
våld, och dessutom är ett mycket större hot mot yttrandefriheten än vad en-
staka terrordåd någonsin kan vara.

Lustigt nog finns det ett otroligt naivt läger bland antirasisterna som anser 
att man bör ”diskutera” med rasister, men som tycks fullständigt oförmögna 
att begripa det faktum att en diskussion för oss ofta kan innebära fängelsestraff 
medan de själva går fria, även om vi vinner diskussionen. Schysst utgångsläge 
för en demokratisk debatt.

Nä visst nä, vi kan ju inte vara demokrater. Jag var på en diskussion med 
ett antal hjärntvättade ursäkter till akademiker för ett par år sedan (utan att 
presentera mig som rasist eller diskutera några rasistiska ståndpunkter), och 
då fick jag till min förvåning höra att demokrati inte alls betyder yttrandefri-
het eller ens fria val, utan ”skydd för minoriteter”. Omdefinieringen av vårt 
vokabulär för att passa den antirasistiska agendan närmar sig verkligen ett 
äkta nyspråk i orwelliansk tappning. (En ganska komisk sådan omdefiniering 
var då ett ”vetenskapligt” TV-program hävdade att aboriginerna i Australien 
minsann haft ”högkultur” långt innan den vite mannens ankomst. Visserligen 
hade de gått omkring nakna och ätit råa larver och löv, det medgav program-
met, men de hade ”tänkt på de eviga frågorna”, och detta var alltså den nysprå-
kiga definitionen av en ”högkultur”. Med denna definition torde homo erectus 
och kanske även ännu tidigare människoarter också ha haft ”högkultur”, men 
det är väl petitesser...)

Om ett förbud av ”nazistiska” organisationer vill jag bara säga, att det defi-
nitivt inte är fråga om att förbjuda eller få bort ”nazistiskt våld”. Det enda som 
åstadkoms genom ett förbud är att öka rättfärdigandet för politiskt våld.

Ett förbud kommer att vara ett effektivt sätt att bekämpa de fredliga nazis-
terna (och/eller rasisterna beroende på hur lagen formuleras), den stora majo-

http://www.preservationist-books.com
http://www.preservationist-books.com
mailto:contact@preservationist-books.com


Preservationist-Books.com
för gratis böcker och skrifter on-line

Sidan 12 av 54

www.preservationist-books.com
contact@preservationist-books.com

ritet av nazister (och i ännu högre grad rasister) som föredrar samtal framför 
våld. Av dessa kommer en del att skrämmas till tystnad; en del kommer att 
formulera sin propaganda på ett luddigare sätt och bilda nya, formellt ickera-
sistiska organisationer alternativt organisera sig i lösa nätverk; och en liten 
del kommer att knuffas över gränsen och ta till vapen. Vad beträffar de redan 
våldsamma nazisterna så kommer de att vinna ett större moraliskt rättfärdi-
gande för sin väpnade kamp och dessutom få förstärkning av ett litet antal f.d. 
ideologer som till slut blivit så förbannade att de fått nog av diskussioner. Ett 
förbud är säkert bra för dem som vill hindra folk från att ta del av nazistiska 
och/eller rasistiska åsikter och synsätt, men det är ett makalöst korkat sätt att 
bekämpa våld.

Vidare vill jag säga att ni inte för ett ögonblick skall inbilla er att förbudet 
kommer att stanna vid ”nynazistiska” grupper. Det kommer att utsträcka sig 
till rasister antingen redan från början eller ganska snart, senare även till na-
tionalister och vissa kommunister, och senare i värsta fall till vem som helst 
som sätter sig upp mot den etablerade ordningen. Om det skulle behövas. 
Förmodligen gör det inte det, eftersom samhället ändå håller på att förvandlas 
till en hop glada små konsumenter som gör precis vad som förväntas av dem 
utan att behöva tvingas, helt i stil med Huxleys ”sköna nya värld”.

Vad beträffar den rasism som etablissemanget och antirasisterna anser måste 
bekämpas för att ”försvara demokratin” så vill jag gärna höra exakt vad som 
är så hemskt med den.

Ur ”Det rasliga fördraget” av författaren Richard McCulloch hämtar jag 
följande försök att förklara det mångfacetterade ämnet rasism. McCullochs 
stil må vara en smula omständlig, men när man vant sig vid språket är det väl 
värt besväret:

”Rasism kan i grova drag definieras att omfatta vilken ideologi som helst 
– eller system av föreställningar, värderingar, etik och övertygelser – i vilken 
ras eller rasliga skillnader erkänns och betraktas som värdefulla och viktiga. 
I termer av orsakssammanhang och motiv kan rasism grunda sig på en rik 
mångfald av motsatser, precis som dess egen motsats – raslig nihilism – kan. 
Den kan grunda sig på kärlek eller hat, kunskap eller okunnighet, idealism 
eller realism, lojalitet eller avund, välvilja eller illvilja. Dessa skilda grun-
der, orsaker eller motiv kan i sin tur samverka och blanda sig i en sådan rik 
mångfald av kombinationer att det ofta är svårt att avgöra vilken orsak som 
är den primära och vilka som är sekundära. Kort sagt är motiven eller skälen 
för rasism lika varierade och komplexa som man kan vänta sig att något annat 
som inbegriper människan ska vara. Men för att underlätta diskussionen kan 
de delas upp i följande kategorier – faktiska övertygelser, etiska övertygelser, 
värderingar och sinnesrörelser.

Rasism grundad på faktiska övertygelser inkluderar den rasism som grundar 
sig på övertygelsen att en ras är överlägsen en annan, eftersom övertygelsen 
om raslig överlägsenhet – vare sig den är faktiskt riktig eller felaktig – är en 
faktisk övertygelse. (Denna faktiska övertygelse kritiseras ofta felaktigt på 
etiska snarare än faktiska grunder av rasliga egalitärer som kräver att alla 
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faktiska övertygelser rättar sig efter deras etiska övertygelser.) Den rasism 
som grundar sig på den faktiska tron på betydande rasliga skillnader och 
variationer – oberoende av frågor som rör överlägsenhet eller underlägsenhet 
– i förening med den faktiska övertygelsen att det vore biologiskt fördelaktigt 
för livet och mänskligheten att bevara denna mångfald, är också inkluderad i 
denna kategori. Även den rasism som grundar sig på en religiös övertygelse 
att den uppfyller en gudomlig vilja hör hemma i den faktiska övertygelsens 
kategori.

Rasism grundad på etiska övertygelser inkluderar den rasism som stöder 
rasliga rättigheter och bejakar alla rasers rätt till liv och oberoende (rasligt 
självbestämmande eller raslig frihet) och de förhållanden av raslig separation 
som de båda rättigheterna fordrar. I andra änden av det etiska spektrumet, men 
likaledes inkluderad i kategorin för rasism grundad på etiska övertygelser, 
finns den rasism som förkastar och förnekar rasliga rättigheter till förmån för 
raslig konkurrens om territorium, dominans, herravälde och existens – en 
kamp för raslig överlevnad ohämmad av moraliska överväganden. Denna 
form av rasism – här benämnd omoralisk rasism – grundar sig på den etiska 
övertygelsen att det inte finns några rasliga rättigheter. Denna tro gör den till 
motsatsen till den rasism – här benämnd moralisk rasism – som grundar sig på 
den etiska tron på rasliga rättigheter. Ironiskt nog förnekar och förkastar även 
den rasliga nihilismen – motsatsen till rasism i termer av dess förnekande och 
förkastande av rasens betydelse och värde – rasliga rättigheter och delar där-
med denna övertygelse med den omoraliska rasismen, och som en konsekvens 
gynnar den sådana förhållanden (i synnerhet mångkulturalism) under vilka 
raslig existens inte värnas eller tryggas, utan hotas med förgörelse genom 
raslig konkurrens, ersättande och korsning.

Rasism grundad på värderingar inkluderar den rasism som betraktar en ras 
kvaliteter – vanligtvis ens egen – som viktigare eller önskvärdare än andra 
rasers. Värderingar både påverkar och påverkas av – och är nära förbundna 
med – sinnesrörelser, känslor och estetisk mottaglighet som är djupt rotade i 
det mänskliga psyket, ofta subjektivt och kanske delvis nedärvt eller genetiskt 
i ursprung. Dessa kan antingen vara positiva eller negativa. Det finns oräk-
neliga nyanser eller grader av både positiva och negativa sinnesrörelser, där 
kärlek utgör den mest positiva och hat den mest negativa. Det finns många 
olika definitioner av både kärlek och hat, men i allmänhet kan kärlek definie-
ras som en stark positiv sinnesrörelse eller känsla och hat som en stark negativ 
sinnesrörelse. I termer av orsakssamband definierar rasismens kritiker ofta 
rasism som motiverad eller förorsakad av uteslutande hat, eller till och med 
som synonymt med rashat. Men det finns både fler än ett slags rasism och fler 
än en orsak. Varje slag har sin egen orsak, och varje orsak skapar sitt eget slag 
eller sin egen form.”

Jodå, jag kan höra somliga gnälla om att det är ”pretentiöst” och bla bla 
bla, men rasismen är – eller bör vara – en genuin moralisk och intellektuell 
ståndpunkt, och då skall den också försvaras som en sådan och inte med några 
enstaviga slagord. Den moraliska rasismen är ingenting annat än en förläng-
ning av folkrätten såsom den redan är definierad; den skulle inte ens kräva 
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någon utökning av sagda folkrätt utan bara en ny praxis, för att stadfästa alla 
rasers rätt att fortleva. Och vad mig själv beträffar så tänker jag inte göra mig 
dummare än jag är bara för att passa in på somligas förvrängda bild av rasister. 
Jo, tonen i rasistiska – främst nazistiska – kretsar sätts tyvärr ibland av en 
samling drägg – med massmedias benägna bistånd – men jag har också träffat 
många människor med IQ på geninivå, oerhörd intellektuell spännvidd och 
öppenhet, och stark personlig integritet.

Till sist vill jag också nämna att det går att argumentera på ett seriöst sätt 
även för omoraliska (eller kanske snarare amoraliska) former av rasism, samt 
för faktagrundad rasism, och jag kan inte se varför folk inte skall få göra det, 
vare sig jag själv håller med eller inte. De vetenskapliga formerna av rasism 
är det ju på sätt och vis ännu mer groteskt om man förbjuder - då är det ju 
som om man vill sudda bort oönskade fakta, inte bara oönskade idéer (vilket 
är illa nog).

Exempelvis: studie efter studie har med mycket få och statistiskt insig-
nifikanta undantag visat på en betydande skillnad mellan svartas och vitas 
IQ i Nordamerika; en hel standardavvikelse (ca 15 poäng) närmare bestämt. 
Rasnihilisterna hävdar naturligtvis att hela denna skillnad beror på sämre upp-
växtförhållanden, sämre föda eller något annat – vad som helst utom genetiska 
skillnader. De flesta forskare (ja, faktiskt) hävdar tvärtom att det förmodligen 
beror åtminstone delvis på genetiska skillnader.

Om en vanlig lekman väljer att tro på vad det större forskarlägret anser 
snarare än på vad det mindre forskarlägret anser – eller på vad det är politiskt 
korrekt att anse – och uttrycker detta på vanlig, oförsiktig svenska till en 
grupp individer, sin skolklass t ex – ”negrer är genetiskt bättre på längdhopp, 
basket, boxning och löpning medan vita och asiater är bättre civilisationsbyg-
gare” – så kan den olycklige dömas för hets mot folkgrupp. Så fungerar lagen 
i praktiken genom den grumliga formuleringen ”missaktning”. Nu vill jag 
betona att den etiska frågan om rasligt bevarande (moralisk rasism) inte har 
med den faktamässiga frågan om raslig över- eller underlägsenhet på det ena 
eller andra området att göra, men det är ju fullständigt groteskt att den som 
väljer att tro på den ena sidan i en vetenskaplig debatt och dessutom ger luft åt 
detta på vanlig svenska, faktiskt kan dömas till fängelse i det ”demokratiska” 
Sverige anno 1999.

– Föreningen för Folkens Framtid –
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Fyran (II)

EFTERSOM DEBATTEN blev en smula intressantare än jag räknat med 
(detta skrevs ursprungligen som ett inlägg i en debattgrupp på Internet) 
så tar jag mig friheten att besvara vissa frågor:

Jag bryr mig om den vita rasens fortlevnad och även om den nordeuropeiska 
underrasens fortlevnad. Din definition av ”ras” är lika vetenskaplig eller ove-
tenskaplig som min – det finns nämligen ingen enhetlig definition av vare sig 
underart, ras eller underras.

Det finns en praxis att använda begreppet art för att definiera en biologisk 
grupp som antingen inte kan få fertil avkomma eller som konsekvent undvi-
ker detta även om man placerar dem i nära kontakt med varandra. (Det finns 
exempelvis två arter av hamster - har jag för mig, det kan vara någon annan 
gnagare - som endast skiljer sig åt på lukten men som bara parar sig med sin 
egen sort. Och helt nyligen upptäcktes en fågelart i Kina som skiljer sig från 
andra liknande arter enbart vad gäller dess sång.) Människoraser faller inte i 
denna kategori eftersom vi kan få fruktsam avkomma vid korsning och förr 
eller senare också korsar oss med varandra om vi bebor samma territorium. 
Jag kunde alltså lika gärna kalla svarta eller någon annan definierbar grupp för 
en  underart. Jag och de flesta andra väljer begreppet ras, vilket det inte heller 
finns något som helst hinder för. Nationalencyklopedin definierar en ras som 
en ”undergrupp inom en art vilken har utseendemässiga eller fysiologiska 
särdrag som skiljer den från andra underarter inom gruppen”. Sådana särdrag, 
både utseendemässiga och fysiologiska, finns mellan olika människoraser.

Vad beträffar skillnader mellan raserna så försöker den dominerande rasni-
hilistiska ideologin alltid att förminska och förlöjliga dessa, även på förment 
vetenskaplig väg. Det brukar börja med ”det finns inga raser, för skillnaderna 
är så små”. Sedan rabblar de upp ”argument” för detta som inte ens har med 
saken att göra, som det du skrev om att vi kan få barn ihop. Eller att ”de 
genetiska skillnaderna är så små” varpå de anger den genetiska överens-
stämmelsen mellan människoraserna till antingen 99,5% eller 99,9%. Även 
detta ett nonsensargument. Den genetiska överensstämmelsen är större mellan 
schimpanser och människor än den är mellan schimpanser och orangutanger, 
men det är väl ingen som tänker påstå att schimpanser, vad beträffar utseende, 
beteende och så vidare, liknar människor mer än de liknar orangutanger? Kort 

Inlägg i TV4:as debattforum den 11 november 1999. Fortsättningen på det 
föregående inlägget. Inlägget behandlar rasbegreppets realitet, motiven för 
att värdesätta den rasliga mångfalden och att värdesätta eller älska delar av 
den mer än andra, om den evolutionära process som skapat de olika männis-
koraserna, om rasblandningens destruktiva verkan, samt om nödvändigheten 
av raslig separation för raslig överlevnad. Det är fullt möjligt att genomföra 
en raslig separation under humana förhållanden med hänsyn tagen till alla 
inblandade och deras legitima rättigheter.
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sagt har den genetiska överensstämmelsen mycket liten relevans för hur olika 
två arter eller underarter faktiskt är. Vad som skiljer en underart (eller ras) från 
en annan är utseende, beteende osv., och de genetiska detaljerna kan säkert 
vara intressanta men ändrar inte på fakta.

Nog. Den moraliska rasismen hänger inte på huruvida det finns intelligens-
skillnader, beteendeskillnader eller något annat utöver de utseendemässiga 
skillnaderna. Vad som gör den nordliga rasen (för att använda McCullochs 
terminologi) metafysiskt signifikant – viktig i det stora hela – är att det finns 
människor som bryr sig om den. Punkt. Varför många av oss bryr oss om den 
är en annan fråga. För vissa handlar det om ett estetiskt ideal som de känner 
bör bevaras – den nordliga kvinnans skönhet har lovsjungits i tusentals år, och 
i mindre grad även den nordlige mannen. Andra känner av någon anledning 
att vi helt enkelt inte har rätt att låta teknologin (genom de snabbare kom-
munikationerna) på sikt utplåna alla skillnader mellan de mänskliga raserna, 
lika lite som vi har rätt att utplåna blåvalen eller tigern genom våra moderna 
vapen. För andra handlar det om tron att de olika människoraserna, oavsett 
om de äger samma grad av intelligens eller inte, har olika beteendemönster 
nedärvda och att deras beteende därför skiljer sig åt – att olika raser skapat 
olika kulturer på grund av vad de är, snarare än blivit vad de är på grund av 
sina kulturer. Därför skulle det vara lika omöjligt för exempelvis japaner att 
bevara den västerländska kulturen, som för vita västerlänningar att bevara den 
japanska; kulturens bestånd beror således på rasens bestånd. Åter andra har 
andra skäl – jag vill minnas att det citerade stycket ur McCulloch drog upp ett 
antal sådana skäl, även om de var generaliserade.

Och det räcker med ett enda av dessa skäl. Om du vill rädda blåvalen så är 
det ingen som ställer den okänsliga frågan ”varför?”, men om du vill rädda 
din egen ras från undergång så får du inte bara den frågan utan dessutom in-
sinuationer och/eller direkta påståenden om att du är en dålig och ondskefull 
människa!

Vad beträffar din fråga ”får andra människor rasblanda, då?” så är det en 
enkel fråga att besvara (jakande) i teorin, men erkänt komplicerad att om-
vandla till praktik. Nej, jag vill inte inskränka individens rättigheter mer än 
vad som är absolut nödvändigt. Och ja, jag vill bevara den nordliga rasen 
(eller vilken definition man nu föredrar) intakt. Hur man förenar de två är inte 
okomplicerat rent praktiskt. Till att börja med så kan vi utesluta alla lösningar 
som inte innefattar raslig separation. Den historiska erfarenheten visar att om 
olika raser bebor samma territorium så kommer de ofelbart att korsas tills den 
ena rasen utplånats, oavsett hur starka tabun mot rasblandning man försöker 
införa. (I vårt fall är den utplånade parten alltid vi, eftersom våra anlag är 
recessiva.) De forna arierna i Indien upprättade ett stenhårt kastsystem för att 
förhindra rasblandning, men idag finns de trots dessa drakoniska åtgärder inte 
kvar i Indien; vissa individer i de högsta kasterna ser fortfarande ut ungefär 
som sydeuropéer men det finns inga kvar med nordliga drag (och även de 

”sydeuropeiska” dragen kommer att försvinna allteftersom uppblandningen 
slutförs). Separation är således ett måste.
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En ras utgör en biologisk enhet. Den är en ”art under tillverkning”. Alla 
arter inom livets alla områden har först börjat avvika från andra inom samma 
art genom små förändringar, och därmed utvecklats till en ras. I vissa fall 
har detta skett inom samma område och raserna har ändå inte korsat sig med 
varandra, men oftare har den förgrenande utvecklingen varit ett resultat av 
geografisk separation – raserna har helt enkelt inte haft chansen att korsa 
sig med varandra (och därmed omintetgöra evolutionens arbete). Sedan har 
rasen fortsatt att utvecklas längre ifrån andra raser inom samma art tills den 
slutligen bildat en ny art. Om raserna hade korsat sig med varandra innan 
dess så skulle evolutionen ha omintetgjorts. Rasblandning är alltså en form av 
devolution, antievolution. Men det kan vi lämna därhän. Det viktiga är att en 
ras utgör en biologisk enhet, en art under utveckling. Exakta gränser mellan 
olika raser må vara svåra eller omöjliga att dra, men det viktiga är att det finns 
en tendens för biologisk utveckling i en viss riktning – att det finns en kärna 
inom rasen vars särdrag är konsekventa och klart urskiljbara från andra raser. 
Kort sagt, det viktiga är att det finns en gräns, inte hur bred den är.

En ras är emellertid inte bara en biologisk enhet utan även en kulturell enhet. 
Rasens kunskaper, traditioner, levnadsmönster osv. förs vidare genom dess 
historia. Varje generation utgör en ny länk i kedjan, och har ett ansvar för att 
fortsätta rasens existens. (Vid det här laget kunde jag använda uttrycket ”den 
etniska gruppen” istället för ”rasen”, men det är egalt. Den biologiska biten är 
minst lika viktig som den kulturella, och sammanlänkad med denna.)

Varje individ inom en ras utgör således en länk mellan det förflutna och fram-
tiden. Den som skaffar barn med en person av en annan ras har brutit denna 
kedja, eftersom hans eller hennes barn aldrig kan tillhöra rasens framtid. Han 
eller hon väljer frivilligt att inte längre utgöra en del av rasens framtid.

Rent praktiskt handlar det alltså om att förskjuta personen ifråga till en plats 
där han eller hon inte utgör något hot mot den nordliga rasens fortbestånd. 
Många rasblandare har säkerligen ingenting emot att bosätta sig i den andra 
partens hemland. Andra kan erbjudas en bostadsort någon annanstans. Exakt 
vilka lösningar vi bör använda kan vi diskutera om och när den moraliska ra-
sismen vunnit mark; hittills är de flesta människor inte ens medvetna om dess 
existens. Vi kan tillåta en rasblandad nation i Europa, eller köpa upp några 
söderhavsöar för ändamålet, eller något annat. De rasblandades biologiska 
framtid måste avskiljas från rasens biologiska framtid. Det viktiga är att vi, 
om vi vill att den nordliga rasen skall fortleva, måste lösa problemen, och att 
vi naturligtvis bör göra det på ett humant och rättvist sätt. I vissa fall kommer 
individens och samhällets (rasens) rättigheter naturligtvis på kollisionskurs 
med varandra. Sådant händer hela tiden i ett modernt samhälle, exempelvis 
när broar, vägar och hus skall byggas och enskilda människor råkar ha sina 
hem i vägen. I sådana lägen försöker ett civiliserat samhälle jämka ihop en 
lösning som är så rättvis som möjligt och resulterar i minsta möjliga kränk-
ning av både individens och samhällets rättigheter. Så bör vi även göra i frå-
gan om rasens bevarande. Rasfrämlingar som varit bosatta länge i Sverige bör 
vi erbjuda hjälp att starta om på nytt i sitt hemland eller ett närliggande land; 
adoptivbarn kan få hemspråksundervisning under flera år och få göra studie-
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besök etc. innan det är dags att återvända, eller utbildas för att bli ambassadö-
rer för Sverige i hemlandet eller för hemlandet i Sverige; osv. osv. Problemen 
är många, men de är långtifrån oöverstigliga och behöver inte innefatta mer än 
ett minimum av tvång och andra otrevligheter.

Det är i dagsläget meningslöst att diskutera exakt hur en raslig separation 
skall gå till. Vi kan konstatera att det är ett fullt genomförbart projekt i en värld 
där många miljoner människor reser mellan kontinenterna varje år för sitt höga 
nöjes skull, att den allra största delen av problemen skulle kunna lösas på helt 
frivillig basis, och att det inte skulle kräva mer än ett minimum av inhumana 
metoder (liksom vid vägbyggen och den svenska militärtjänstgöringen t.ex.). 
Vi kan också konstatera att den nordliga rasen (och i förlängningen resten av 
den vita rasen, samt förmodligen de övriga raserna) kommer att gå under om 
vi inte gör det. Efter dessa konstateranden hänger alltsammans på en enda 
fråga, nämligen om vi vill att den nordliga rasen (och även de övriga raserna) 
skall fortleva eller inte.

Vad som behövs är att den moraliska rasismen vinner mark och tar över po-
sitionen som den dominerande ideologin i samhället från rasnihilismen. Det är 
nämligen detta alltsammans handlar om: vi har en dominerande ideologi som 
förnekar rasernas rätt till fortsatt liv, och detta leder oss rakt emot självutplå-
ning – och i förlängningen även mot en utplåning av övriga raser. Om vi kan 
få folk att inse att vår egen ras bör bevaras och att detta inte behöver innefatta 
något som helst hot mot övriga rasers eller individers rättigheter, så kommer 
resten praktiskt taget att lösa sig självt. Frågan är alltså om vi vill ansluta oss 
till den ideologi som förgör eller till den ideologi som bevarar; till den ideo-
logi som förnekar eller till den ideologi som bejakar; till rasnihilismen eller 
till den moraliska rasismen.

– Föreningen för Folkens Framtid –
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Replik till Myrdal/Heimerson

JAN MYRDALS DEBATTARTIKEL under rubriken ”Läs samman! 
Arbeta samman! Ät samman!” (Aftonbladet 000313) väcker intressanta 
frågeställningar. Jag kunde dröja länge och väl vid många detaljer – ex-

empelvis hur Myrdal lyckats övertyga sig själv om att en fras som ”invandring 
både är historiskt normalt och mestadels positivt för ett land” skulle ursäkta 
den nuvarande massinvandringen, som ju saknar varje form av positiv his-
torisk motsvarighet. De historiska invandringsvågor som kan betraktas som 
positiva har varit små och kommit från närbesläktade folkslag. Vad beträffar 
Sverige brukar den vallonska invandringen på 1600-talet utgöra invandrings-
förespråkarnas favoritexempel. Den utgjordes av ca 900 yrkesmänniskor från 
Belgien. Hur man kan mena att detta skulle vara jämförbart med den nuva-
rande situationen är vi många som skulle vilja veta.

Det jag främst vill beröra är dock att Myrdal nosar lite försiktigt på rasfrå-
gan, ett ämne som länge varit tabu inte bara i Sverige utan i hela västvärlden. 
Att Myrdal och vissa andra skribenter, t ex Staffan Heimerson (Aftonbladet 
000101), nu börjar omnämna rasblandning över huvud taget är naturligtvis 
positivt. Heimerson är mer rakt på sak än Myrdal; han hyllar rasblandningen 
ohämmat och är överlycklig över den pågående förgörelsen av alla rasers 
särdrag. ”[Vi är] nu alla på väg att bli kreoler. Härligt!”

Myrdal är något mer försiktig och ikläder sig en mindre känslomässig och 
mer ”vetenskaplig” roll. Han skriver:
”[...] ʼrasblandning  ̓ är av biologisk nytta. Det är positivt för en popula-

tion – den må bestå av människor eller vargar – när genisolaten bryts. 
Längdskillnaden mellan de kortare immigranterna till Förenta staterna och 
de längre tredjegenerationsamerikanerna beror inte bara på bättre uppfödning 
utan har med genmixningen att göra. De grupper vilka kallas ʼbindestrecksa-
merikanerʼ, sådana som även i det nya landet stannat i isolat, inte samgift sig 
utan som grupp hållit sig endogama, visar också mindre längdtillväxt.”

Om det varit någon annan än Myrdal som skrivit detta, skulle jag ha antagit 
att det skrevs med den kalla beräkningen i bakhuvudet att han aldrig skulle 
behöva försvara det, men eftersom jag vet att Myrdal brukar försvara ytt-
randefriheten är jag istället böjd att tro att han helt enkelt missuppfattat vad 
hans uppgifter implicerar. Att det var positivt för exempelvis svenskar som 
levt isolerade i små byar med långsiktig inavel som följd, att blanda sig med 

FFF:s svar på två artiklar av Jan Myrdal och Staffan Heimersson som pu-
blicerats i Aftonbladet. Aftonbladet vägrade att publicera inlägget eller låta 

någon av ”sina” skribenter gå i öppen debatt.
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tyskar, polacker eller engelsmän (eller svenskar från andra delar av Sverige), 
vilket ju är vad Myrdals uppgifter handlar om, är naturligtvis inget argument 
för rasblandning. Att raslig integritet likställs med inavel är fullständigt miss-
visande, vilket Myrdal borde veta. (Det krävs normalt en population på några 
tusen djur – det må vara människor eller vargar – för att undvika inavel.) Det 
finns inga som helst tecken på att rasblandning skulle vara någon genetisk 
fördel per se.

Desto intressantare är att Myrdal berör den estetiska aspekten av rasbland-
ning, även om han skickligt undviker den etiska. Han skriver:
”Något att undersöka är hur det i det framtida Sverige går med den blond-

het och blåögdhet som är min. De är ju inte dominerande egenskaper. Men 
jag misstänker att de då muteras fram. Det trodde i vart fall min mor när vi 
resonerade om det ty annars hade med statistisk nödvändighet hennes – och 
därmed min – blondhet och blåögdhet redan varit försvunnen. Vårt ursprung 
var ju inte ʻrent  ̓och framavlat som ädelhundars utan som vi kunde se i kyrk-
böckerna redan mycket blandat. Kopplingen mellan blåögdhet/blondhet och 
geografiska områden reser dock intressanta frågor.”

Här frångår Myrdal alltså den ”vetenskapliga” tonen i stycket om att ras-
blandning skulle vara genetiskt fördelaktigt. Hans mor trodde, skriver han, 
att blond- och blåögdheten skulle muteras fram. Varför den inte uppstått hos 
några andra raser här i världen än den nordiska berör han inte, inte heller 
varför den plötsligt skulle dyka upp hos andra grupper i framtiden. Att den 
inte dykt upp hos de raser som bebodde Nordeuropa innan nordborna (t ex 
atlantiderna) är han gissningsvis inte ens medveten om. Elementära kunskaper 
om genetik lyser över huvud taget med sin frånvaro hos Myrdal. Hans eget 
ursprung är enligt honom själv ”mycket blandat”. Exakt hur blandat framgår 
inte, men tillåt mig gissa att det inte handlar om vare sig särskilt många av 
hans anfäder eller om några med särskilt avvikande rasliga särdrag. Annars 
skulle nämligen inte Myrdal se ut som han gör.

Heimerson är i så fall betydligt mer realistisk och inser mycket väl vad 
konsekvenserna av omfattande global rasblandning blir: det kommer inte 
längre att finnas några svenskar, kineser, araber eller kongoider, i den etniska 
bemärkelse som vi vanligtvis lägger in i orden. Sverige kommer endast att 
existera som en administrativ och ekonomisk enhet, medan svenskarna som 
folkgrupp ska upphöra att existera – och på sikt även alla andra folkgrupper, 
även om de nordeuropeiska kommer att utplånas först på grund av dessas 
recessiva särdrag.

Som sagt undviker såväl Myrdal som Heimerson den etiska aspekten. 
Myrdal å sin sida tycks inte inse att resultatet kommer att bli utplåningen 
av mänsklighetens olika raser – och om han gör det tror jag inte att han bryr 
sig. Heimerson är däremot uppenbart själaglad över att alla kommer att ”se 
ungefär likadana ut” (hans egna ord!). Han vill faktiskt ha en värld där alla är 
likformiga, där det inte finns plats för några avvikelser mellan olika folkgrup-
per. Han är en fullfjädrad och entusiastisk rasnihilist; hans lust att förinta de 
rasliga särdragen inskränker sig inte på det sedvanliga hycklande viset till 
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en utplåning av de nordliga särdragen, utan omfattar alla folkslag. Han vill 
förgöra mänsklighetens rika mångfald av raser och ersätta dem med en enda 
raslös människotyp.

Den etiska aspekten av allt detta är i själva verket så himmelsskriande att 
den inte borde kunna undgå någon tänkande människa. Det västerländska 
massmediala, politiska och kulturella etablissemanget tar faktiskt på sig an-
svaret för att utan ordentliga överväganden och en öppen, ärlig debatt utplåna 
de raser som det tagit evolutionen tiotusentals – om inte hundratusentals eller 
miljoner – år att skapa. Frågan är av allra yttersta etiska vikt och sträcker sig 
ända in på metafysikens område, ty om det finns någon Gud så måste mänsk-
lighetens olika raser vara Hans skapelse. Denna skapelse anser sig Heimerson 
ha rätt att blanda ihop till en enda ras.

Ändå ser vi ingen debatt i frågan.
Vad som är särskilt frapperande är att Heimerson uppenbarligen inser att 

frågan är oerhört viktig: ”Denna ändring är – även i jämförelse med it-ut-
veckling, drivhuseffekt, genteknik, det olösta Palme-mordet, fundamentalism, 
narkotikans legalisering, statstelevision, aids, trafikproblem, avpolitisering 
och rymdens erövring – det viktigaste som händer i det nya årtusendet.”

Ändå manar han inte till någon debatt i frågan.
Men vi då? Vi som fullständigt håller med Heimerson om att utplåningen 

av de olika raserna till förmån för en enda raslös människotyp är den absolut 
viktigaste företeelsen under det nya årtusendet – men som till skillnad från 
Heimerson är förtvivlade över vad som sker? Vi som vill se en framtid där 
våra ättlingar fortsätter vår egen folkgrupps existens – och där andra folk fort-
sätter sin existens – istället för att vi alla uppslukas i en enda formlös massa 
av människor?

Räknas vi inte? Är vår förtvivlan inte viktig? Har ni rätt att utesluta oss ur 
debatten och vägra att låta oss komma till tals? Är våra tankar och känslor 
något som ni bara kan ignorera?

Det har hittills bara funnits två alternativ vad beträffar rasernas framtid: 
raslig nihilism och gradvis utplåning, eller omoralisk rasism grundad på 
supremati. Båda ideologierna har vägrat att erkänna de mänskliga rasernas 
rätt till liv.

Nu finns det ett tredje alternativ, stadigt förankrat i folkrättens principer, som 
både bryr sig om och motsätter sig utplåningen. Vi anser att mänsklighetens 
rika mångfald av raser och folkgrupper är något som borde förstås, uppskattas 
och bevaras, inte utplånas av rasliga nihilister som inte ser något värde i etnisk 
mångfald och fast rotade etniska identiteter.

Detta koncept kallas moralisk rasism, och är den enda lösning som ännu är 
otestad. Raslig supremati praktiserades av våra förfäder för några århundraden 
sedan, och resultatet var alltför ofta slaveri och förtryck – och för övrigt även 
en begynnande rasblandning. Raslig nihilism har gradvis blivit den domine-
rande ideologin i västvärlden och är idag allenarådande och förtryckande, i 
det att den inte accepterar några andra ståndpunkter utan istället bemöter 
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dessa med censur, repression och moralisk panik. Vad den leder till är etnisk 
utplåning, längs en väg kantad av rotlöshet, alienation, etniska motsättningar 
och våld.

Vi som nu anslutit oss till den moraliska rasismens idé anser, i likhet med 
Heimerson, att förgörelsen eller bevarandet av mänsklighetens raser är den 
viktigaste av alla frågor. Vi är på väg att bilda en förening för att främja 
bevarandet av mänsklighetens olika etniska grupper. Vi anser nämligen, till 
skillnad från Heimerson, att mångfald är bättre än enfald.

Vi hoppas nu på att svenska massmedia är beredda att ta sitt ansvar för att en 
öppen och ärlig debatt ska komma till stånd om denna fråga, som är av yttersta 
vikt för hela mänsklighetens framtid. Vi kommer att höra av oss.

– Föreningen för Folkens Framtid –
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Quick Response (I)

ÅTERIGEN DYKER DETTA det-finns-inga-raser-nonsens upp. Quick 
Response skrev:
”1951 konstaterades att det biologiskt sett inte går att dela in män-

niskor i raser. Genetiskt sett är vi alltför lika.”
Till att börja med måste det klargöras hur den rasförnekande antropologin 

fick sin ställning som ”etablerad sanning”. Dess ”fader” var Franz Boas, född 
av judiska radikala socialister och som själv lutade mot ”en sorts” socialism. 
Boas samlade omkring sig ett antal lärjungar, bland andra Gene Weltfish, 
Isador Chein, Melville Herskovits, Otto Klineberg och Ashley Montagu. 
Förutom denna judiska skara hade han även kvinnorna Ruth Benedict och 
Margaret Mead samt negern (som de ännu kallades på den tiden) K.B. Clark 
bland sina mer framstående lärjungar.

Hur trovärdiga var Boas & Co? De hade omfattande anknytningar till den 
revolutionära kommunismen. Boas upprepade vid en rad tillfällen att han 
befann sig i ett ”heligt krig mot rasismen”. Denna inställning förhöjde kanske 
inte hans och hans lärjungars objektivitet, men gjorde det lätt för dem att 
ta över de antropologiska institutionerna vid de flesta universitet genom att 
uppmana sina egalitaristiska kamrater att alltid använda sina positioner för 
att hjälpa ideologiska fränder till akademiska utnämningar och utmärkelser. 
De traditionella (rasorienterade) antropologerna kände inget heligt kall – de 
var ”bara forskare” – medan Boas och hans kumpaner bedrev ett ”heligt krig” 
för att få bort kunskaperna om rasliga skillnader från det akademiska etablis-
semanget, med massmedias benägna bistånd. I och med att egalitaristerna 
var intoleranta och fanatiska, och inte stod över sådana skamgrepp som att 
smutskasta sina motståndare och försöka ruinera dem ekonomiskt, hade de ett 
övertag över de traditionella antropologerna. Vare sig man var jude eller icke-
jude, socialist eller icke-socialist, blev en rasförnekande trosbekännelse snart i 
realiteten ett krav för att nå högre positioner inte bara inom antropologin utan 
i hela den akademiska världen. Och detta har fortsatt ända tills idag. När kri-
tiska röster dyker upp (som exempelvis The Bell Curve av Murray/Herrnstein 
för några år sedan) förkastas de genast av ett akademiskt etablissemang där 
knappt någon ens har läst boken eller satt sig in i frågan.

Montagu blev den som tog upp fanan efter Boas. Hans riktiga namn var Israel 
Ehrenberg. Namnet Montagu tog han från en av Storbritanniens mest anrika 

FFF bemöter i ett debattinlägg ett tidigare inlägg av Quick Response. 
FFF:s inlägg publicerades i Flashbacks elektroniska e-postbrev (nr. 132, 
22 juni 2000). QR:s ursprungliga artikel låg helt i linje med den mycket van-
liga rasdekonstruktionistiska linjen att förneka rasernas själva existens.
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aristokratiska familjer, vilket tillsammans med hans välmodulerade brittiska 
uttal gav honom omedelbar trovärdighet i den mängd teve-framträdanden han 
gjorde. Hans bok ʼManʼs Most Dangerous Myth: The Fallacy of Race  ̓(1945) 
var vad som mer eller mindre direkt ledde fram till ”konstaterandet” 1951 att 
det inte går att dela in människor i raser.

På senare tid har Richard Lewontin, Leon Kamin och Stephen Jay Gould 
utmärkt sig för sin rasnihilistiska antropologi. Lewontin citeras i bl a 
Nationalencyklopedin, Gould har blivit ymnigt åkallad i pressen.

I den mycket populära tidskriften Discover Magazine i november 1994 
skrev Jared Diamond en artikel som ofta citerats och hänvisats till sedan dess. 
Han valde ut några få särdrag som laktostolerans och fingeravtrycksmönster 
som varierade geografiskt mellan olika mänskliga befolkningar, och hävdade 
med utgångspunkt från dessa särdrag att svenskar kunde ”placeras i samma 
raskategori som ainufolket i Japan eller xhosafolket i Afrika” och att rasbe-
greppet därför var meningslöst. Detta är fullständigt analogt med att påstå att 
eftersom irländska varghundar och vissa avelslinjer av pitbullterrier lider av 
höftledsdysplasi medan andra pitbullinjer saknar denna åkomma, borde dessa 
pitbullinjer ”placeras i samma raskategori som den irländska varghunden” 
och rasbegreppet därför vara meningslöst. Det finns med all säkerhet liknande 
saker som är mer lika mellan, säg, bergsgorillor och schimpanser än mellan 
bergsgorillor och låglandsgorillor, eller mellan leoparder och jaguarer än mel-
lan leoparder och snöleoparder, eller mellan en viss hästras och en åsna än 
mellan samma hästras och en ardenner – och så vidare – men gör det att vi 
bör förkasta artbegreppet? När man läser de rasnihilistiska argumenten börjar 
man ju undra...

Samma sak gäller för övrigt det ymnigt använda nonsensargumentet att det 
”bara” är 0,1% av människans gener som är olika för olika rasgrupper. Vi delar 
även 98,5% av våra gener med schimpanser, vilket med samma argument 
innebär att en mänsklig befolkning teoretiskt sett kunde blandas upp med en 
femtondel så många schimpanser utan att detta skulle föranleda indelningen 
av den resulterande blandarten i en separat ras; de skulle fortfarande dela 
minst 99,8% av sina gener med oss och kunde således inte klassas som en 
separat ras enligt detta sätt att resonera.

Vidare är det större genetisk skillnad mellan schimpanser och orangutanger 
(som delar strax under 97% av våra gener) än mellan schimpanser och män-
niskor. Innebär detta att schimpansen (som, bildligt talat, klänger runt i träden 
och käkar bananer) liknar orangutangen (som likaledes klänger runt i träden 
och käkar bananer) mindre än den liknar människan?

Faktum är också att det antas vara bara en enda gen som gör att en pygmés 
kroppsmassa är mindre än hälften av en negers eller en kaukasiers. Antalet 
skilda gener är ointressanta jämfört med vad dessa gener faktiskt gör. Och vad 
de gör, är att huvudraserna (de mongoliska, kaukasiska och negroida raserna, 
eller vilka benämningar man nu föredrar) skiljer sig åt vad beträffar bland 
annat hud, hår, kranium, benstomme, hjärna, tänder, muskulatur, hormonpro-
duktion, livslängd, dräktighetstid – och ja, även könsorganens storlek. J
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Och återigen gäller samma sak med nonsensargumentet att det inte går att 
dra någon gräns mellan raserna. Det är ungefär som att säga att det inte finns 
natt eller dag, eftersom det under skymningen och gryningen kan vara svårt 
att säga om det är natt eller dag.

Vad krävs egentligen för att ett visst element inom en art ska utgöra en un-
derart (ras)? Jo, det krävs ”fysiologiska eller utseendemässiga” olikheter gen-
temot andra underarter inom gruppen, om man får tro Nationalencyklopedin. 
Med andra ord, till och med om det verkligen var sant att det endast är rent 
utseendemässiga detaljer som skiljer oss åt – så skulle rasbegreppet ändå vara 
berättigat. Vilket otroligt nonsens att hävda motsatsen.

1997 konstaterade den judiska akademikern Gelya Frank att egalitär ame-
rikansk antropologi var så dominerad av judar att den borde klassas som ”en 
del av den judiska historien”. Hon medgav också att antropologin tjänar en 
social agenda och att hennes studie fokuserade på judiska antropologer som 
var ”angelägna om att göra mångkulturella teorier till program för aktivism”. 
Det handlar alltså inte främst om att dessa är judar – det finns åtskilliga judar 
som uttalat stöd för rasorienterad forskning, exempelvis Herrnstein – utan om 
att de har en ideologisk agenda som går före vetenskapens krav.

Det har under en längre tid cirkulerat ett dokument på Internet som är un-
dertecknat av ett stort antal forskare, där dessa bl.a. konstaterar att flertalet 
av de forskare som faktiskt satt sig in i dessa frågor inte bara stöder rasernas 
existens, utan även skillnader i genomsnittlig intelligens mellan dessa. Ni kan 
säkert hitta det om ni söker. Förmodligen ligger det bl.a. på David Dukes 
hemsida.

Slutligen finner jag det tämligen avslöjande att de två personer som citera-
des av Quick Response inte är genetiker, antropologer eller något annat som 
skulle kunna vara det minsta relevant för att avgöra huruvida rasbegreppet är 
vetenskapligt riktigt eller inte. Nej, man citerar två idéhistoriker som använ-
der ord som ”belastat begrepp”, ”förlegad begreppsvärld” och ”hudfixerade”. 
Skrattretande. Men det är klart, hela Quick Response (”Ett informationspro-
jekt från Röda Korsets ungdomsförbund”) tycks ju vara en samling fanatiska 
rasförnekare att döma av deras hemsida, så vad kan man vänta sig?

Hela dekonstruktionen av rasbegreppet tjänar endast ett syfte, och ett syfte 
allena: Att underlätta sammanblandningen och utplåningen av mänsklighe-
tens rika mångfald av raser och folkslag, till förmån för en enda raslös män-
niskotyp. Vore det verkligen ett sämre alternativ att istället stöda varandras 
fortlevnad, oberoende och respektive särarter?

– Föreningen för Folkens Framtid –
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Quick Response svarar

SOM UTGÅNGSPUNKT för sin debattartikel om ”mänskliga raser”, 
använder [FFF] en artikel från Quick Response, QR.  Artikeln som 
[FFF] kritiserar handlar om nyhetsmediernas användning av begreppet 

”ras”, och finns publicerad på QR:s webbsida: http://www.quickresponse.nu.
Enligt [FFF] faller argumenten i artikeln, eftersom de inte kommer från 

genetiker utan två idéhistoriker. Både  Bernt Skovdahl och Thord Sliverbark, 
som intervjuats för  artikeln, har forskat om den naturvetenskapliga, antro-
pologiska och språkliga vetenskapen under 1800- och  1900-talet och de 
rasistiska idéernas framväxt. Det vill  säga att deras argument har grund även 
i den genetiska  forskningen.

Den viktigaste anledningen till att vi använder oss av dem är att artikeln 
inte handlar om den biologiska diskussionen, vilket [FFF] verkar tro, utan 
rasbegreppets överlevnad i nyhetsrapporteringen, trots att FN redan 1951 slog 
fast att begreppet är naturvetenskapligt oanvändbart. Det vill säga den sega 
idéstruktur som finns kring rasbegreppet och dess användning.

– David Sandberg –
Quick Response

David Sandberg på Quick Response ger ett
kort svar på FFF:s bemötande ovan.

http://www.preservationist-books.com
http://www.preservationist-books.com
mailto:contact@preservationist-books.com


Preservationist-Books.com
för gratis böcker och skrifter on-line

Sidan 27 av 54

www.preservationist-books.com
contact@preservationist-books.com

Quick Response (II)

VARFÖR FÖRNEKA RASERNAS EXISTENS? Quick Response talar 
fortfarande inte klarspråk om rasbegreppet. David Sandberg bemöter 
inte ett enda av våra argument, och förklarar inte heller varför QR anser 

att rasbegreppet inte bör användas. Det enda argument han ger är just att FN 
1951 ”konstaterat” att det inte går att dela in mänskligheten i olika raser.

Som jag skrev förra gången, nådde den rasförnekande antropologin sin 
akademiska maktposition genom politisk verksamhet. Politisk verksamhet är 
ingen bra grund för vetenskaplig objektivitet. Vid 1951, då FN – ett politiskt 
organ – dristade sig att fälla det (o)vetenskapliga omdömet att mänskliga 
raser inte var raser, hade redan Boas  ̓lärjungar mer eller mindre ”tagit över” 
antropologin. Rasorienterade forskare hade svårt att få sina böcker tryckta, 
publicerade och spridda, medan Ashley Montagu (Israel Ehrenberg) gjorde 
ett stort antal vältaliga TV-framträdanden där han gjorde gratisreklam för sina 
böcker och den rasförnekande trosbekännelsen, medan han fördömde den 
motsatta ståndpunkten. Hela massmedia stämde in i talkören, och snart även 
den akademiska världen – naturligtvis även de som inte hade läst så mycket 
som en bok i ämnet. Dessutom lade man skulden för andra världskrigets 
fruktansvärda människoslakt på tyskarnas rastänkande, som Dr Silverbark för 
övrigt antydde i QR:s egen artikel.

Det var i denna atmosfär som FN ”konstaterade” att det inte går att dela in 
mänskligheten i raser.

Att förneka rasernas existens är att förneka en självklarhet. Det räcker med 
rent fysiska skillnader för att dela in en art i flera raser. Den negroida rasen 
har t.ex. korta och breda näsborrar för att kunna ta in luft snabbt (vilket även 
ger dem en fördel i kortdistanslöpning mm), medan den nordeuropeiska har 
långa och smala näsborrar för att värma upp luften innan den kommer ner i 
lungorna. Om det så bara var denna enda detalj som skiljde – ja, t.o.m. om 
det bara var hudfärgen – så skulle det vara fullt tillräckligt för att biologiskt 
klassificera dem som olika raser. Andra djurarter delas in i raser för mindre 
än så. Enligt Nationalencyklopedins uppslagsord ”underart” är t ex tjocknäb-
bad nötkråka och smalnäbbad nötkråka två olika underarter (dvs raser). Allt 
jag hittills skrivit om vad som utgör en ras är helt i linje med NE:s definition 
av en underart, som bl.a. konstaterar att ”övergångszoner med svårplacerade 
individer kan förekomma”. Det är klart, vi kan ju börja kalla de mänskliga 
raserna för underarter istället, men av någon anledning tror jag inte att Quick 
Response skulle bli gladare för det.

FFF bemöter David Sandbergs svar ovan. Han redogör för omständig-
heterna kring FN:s förnekande av rasbegreppet och för motiven bakom den 

utbredda och starka trenden att förneka rasbegreppets giltighet.
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Kort sagt: det finns ingen som helst vetenskaplig grund för den rasförne-
kande ståndpunkten, och om FN ”konstaterar” något blir det möjligen korrekt 
(politiskt, vill säga), men inte nödvändigtvis sant.

De argument som Quick Response hittills producerat är följande:
”[Ras] är ett belastat begrepp som man efter andra världskriget försökt rensa 

ut. Det tillhör en förlegad begreppsvärld.” (Thord Silverbark, fil dr i idéhisto-
ria.) ”Det är en grovhet i analysen som journalister inte tillämpar inom andra 
områden. De skulle sannolikt inte tolka ihop resultat gjorda av idrottsmän 
med helt olika förmågor till en fråga om ”afrikaners” sportanlag, om de inte 
var hudfixerade från början.” (Bernt Skovdahl, idéhistoriker.)

David Sandberg skriver nu: ”deras argument har grund även i den gene-
tiska forskningen”. Vilket av deras ”argument” skulle rimligen kunna ha det? 
Silverbark säger mer eller mindre uttryckligen att rasbegreppet är utrensat av 
politiska skäl. Att han sedan uttrycker sitt gillande för denna utrensning visar 
endast att han inte har något emot att låta vetenskapen styras av politiska krav 

– vilket för övrigt är typiskt för dagens akademiker inom humaniora. Vad be-
träffar Skovdahls citat vill jag minnas att någon gammal OS-general sade, att 
den som kan fås att tro att svarta inte har rasliga fördelar jämfört med vita i 
vissa idrottsgrenar, kan förmodligen fås att tro på vad som helst.

Men den stora och viktiga frågan är följande: varför vill Quick Response 
och övriga rasnihilister inte att begreppet ras ska användas?

En del av svaret hittar vi ovan. Fysiska rasskillnader är inte bara vetenskap-
ligt bevisade (som de mentala dito) utan även fullständigt uppenbara för den 
som inte går omkring med tredubbla skygglappar. Men herr Skovdahl vill 
uppenbarligen tro att vita ska ha någon magisk egenskap som gör att de kan 
ta in luft lika snabbt som svarta trots de uppenbara skillnaderna i ”luftintagets” 
konstruktion. Han vill också tro att svarta genom motsvarande magi är precis 
lika duktiga som vita i rena styrkesporter som tyngdlyftning och brottning. 
Han vill troligen även att asiater ska vara lika långa som vita och svarta, osv. 
osv. Detta är rena nojan, en önskan om total jämlikhet sprungen ur en felaktig 
tankekedja: om vissa raser är bättre än andra på vissa områden, så måste det 
också finnas en objektiv ”sammanlagd överlägsenhet”, och den överlägsna 
rasen måste då med automatik ha rätt att förtrycka den underlägsna. Därav 
denna neurotiska vilja att förneka även de mest uppenbara rasskillnader.

Rasnihilisterna vet innerst inne att raserna existerar. ”Ras” är trots allt bara 
ett ord, och hela detta det-finns-inga-raser-nonsens är bara en fråga om ord-
vrängning, om politiskt korrekt semantik. Vi kunde lika gärna kalla raserna 
för ”sorter” eller något annat, men om det framgick att vi menade raser skulle 
det knappast göra Quick Response mer vänligt sinnade. De är den typ av 
människor som vill avskaffa begreppet ”invandrare” under förevändningen 
att vissa invandrare är födda i Sverige, och samtidigt inte erbjuder något 
alternativt begrepp. De vill helt enkelt inte att man ska kunna skilja mellan 
svenskar och invandrare, mellan nordeuropéer och andra raser, eller mellan 
några som helst grupper som kan antas vara ens delvis rasligt grundade. De 
vill utplåna alla etniska distinktioner; nationer ska inte existera som etniska 
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enheter utan endast som ekonomiska och administrativa enheter. Den som är 
född i Sverige av föräldrar som kom från Zaire för fem år sedan och nu har 
svenskt medborgarskap, vill de ska betraktas som lika svensk som en blond 
och blåögd bondeättling direkt ur den småländska myllan.

Även om det vore förbjudet att kalla dem för något alls så skulle raserna 
dock fortfarande existera, och folk skulle skilja på dem, eftersom de är en bio-
logisk realitet, en så uppenbar realitet att H.C. Andersens saga om Kejsarens 
nya kläder är en i det närmaste perfekt analogi till rasnihilisternas strävanden. 
(”Den som inte är kvalificerad för sitt ämbete, eller också är mycket dum, kan 
inte se kläderna...”)

Rasnihilisterna vill inte att det ska finnas några raser. De vill göra sina fan-
tasier till verklighet genom att utplåna alla raser, genom att blanda upp hela 
mänsklighetens rika mångfald av raser och folkslag till en enda raslös män-
niskotyp. Om du befinner dig vid Kinesiska muren, i Stockholms skärgård, i 
Kongo, Mexiko, Japan eller någon annanstans ska inte spela någon roll: över-
allt ska du möta samma enformiga blandning av raser, och i längden samma 
enformiga blandras. Detta är den rasnihilistiska framtidsvision som förordas 
av bl.a. Staffan Heimerson (Aftonbladet 1 januari 2000), och med honom stör-
re delen av det västerländska etablissemanget. Detta är anledningen till förne-
kandet av rasernas existens. Något som inte existerar kan naturligtvis inte göra 
anspråk på någon rätt att fortsätta existera. Om raserna inte existerar finns det 
ingen moralisk eller juridisk grund för att vilja bevara sin egen ras eller andra 
raser, ingen grund för att vilja bevara mänsklighetens rasliga mångfald som 
sådan, ingen grund för att tillerkänna alla raser vissa okränkbara rättigheter 

– framförallt rätten att existera. Kort sagt: genom att låtsas att raserna inte 
existerar, undanröjer man det sista moraliska hindret för att faktiskt utplåna 
dem. Genom att avskaffa de ord som beskriver skillnader mellan olika etniska 
grupper, omöjliggör man en diskussion om deras bevarande.

Eller som George Orwell uttryckte det:
”Avsikten var att sedan nyspråk definitivt hade accepterats och gammspråk 

glömts bort, skulle varje irrlärig tanke – det vill säga en tanke som avvek från 
programmet – bokstavligen bli otänkbar, åtminstone i den utsträckning som 
tanken är beroende av ord... Detta skedde delvis genom konstruktion av nya 
ord, men huvudsakligen genom att utesluta icke önskvärda ord och beröva de 
återstående varje irrlärig mening.”

Varför skulle en utplåning av mänsklighetens rasliga mångfald vara önsk-
värd? Tja, det får ni fråga rasnihilisterna om. Jag har försökt gå i offentlig 
debatt med Heimerson, men det ville naturligtvis inte Aftonbladets redaktion 
höra talas om. De vill inte ha debatt. De vill ostört kunna fortsätta på den 
inslagna linjen. Och den linjen innebär vår ras utplåning – och i förläng-
ningen troligen även de övriga rasernas utplåning: en total likriktning av hela 
mänskligheten. Naturligtvis kommer en raslig utplåning även att medföra en 
kulturell sådan: samma amerikaniserade coca-cola-kultur överallt med andra 
ord. Vissa av rasnihilisterna inser naturligtvis detta, andra inte. Hur som helst 
verkar ingen av dem bry sig.
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Det behövs en moralisk motkraft till den rasnihilistiska världsordningen, 
vilket den rasism som hittills förts fram tyvärr inte har kunnat erbjuda. 
Rasismen har varit dåligt definierad. Därför har den som argumenterat för 
rasens betydelse kunnat klumpas ihop med skränande slagord om ”vit makt, 
negerslakt”. De som önskat alla rasers liv och frihet har kunnat klumpas ihop 
med dem som önskat andra rasers utplåning.

För att åtgärda denna förvirring håller vi nu på att arbeta mot ett klart defi-
nierat mål: en Deklaration om rasliga rättigheter samt ett Rasligt fördrag, vilka 
en gång för alla ska slå fast alla rasers rätt till liv, frihet och oberoende.

Mångfald är bättre än enfald – stoppa rasnihilismen!
Föreningen för Folkens Framtid (FFF),

– Föreningen för Folkens Framtid –
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Flashback (I)

GLÄDJANDE ATT DET KOMMIT IN så många bra och seriösa inlägg 
här, trots allt – och då menar jag naturligtvis inte från rasnihilisterna. 
Dessa verkar tvärtom ha ännu mindre än vanligt att komma med.

Nu vill jag istället diskutera med er som är kapabla till intelligent och ny-
skapande rasligt tänkande, vilka ni än är, vad ni än kallar er och oavsett vilken 

”ism” ni anser er tillhöra. Till er alla vill jag rikta en smula seriös kritik och 
komma med några förslag för hur vi bör driva den rasliga kampen vidare. Att 
vinna debatten mot en handfull antirasister i detta forum räddar inte vår ras 
från dess förestående undergång. Att predika för de redan omvända hjälper 
inte heller stort. Jag tror att vi måste omdefiniera hela rasdebatten för att 
komma någon vart. Vi måste ha ett koncept som är så enkelt och moraliskt 
oantastligt att man kan presentera det för vilken Svensson som helst.

Till att börja med måste det erkännas att det finns vissa former av rastän-
kande som är förlegade: de som ser världen som en arena för den ohämmade 
rasliga kampen om överlevnad. Ben Klassens och David Lanes ideologiska 
inriktningar och böcker är förvisso intressanta, men faktum är att de olika 
människoraserna hittills har delat på denna jord utan att vare sig utplåna 
varandra eller blandas upp. Faktum är också att mänskligheten på många 
andra områden har funnit på sätt att reglera samspelet mellan olika grupper, 
och det finns som jag ser det ingen anledning att tro att rasrelationerna inte 
skulle kunna styras på ett rationellt, upplyst och (i ordets positiva bemärkelse) 
humanistiskt sätt.

Vad bör vi då arbeta för? Jo, för det första behöver vi på längre sikt arbeta 
för en Deklaration om rasliga rättigheter (eller kanske ”etniska rättigheter”, 
det låter mindre kontroversiellt och betyder i praktiken nästan samma sak). 
Denna skulle slå fast alla människorasers rätt till liv (fortsatt existens), frihet, 
politiskt oberoende och territoriell suveränitet.

Detta är den bevarande medelvägen mellan rasnihilismens rasliga utplåning 
och den rasliga suprematismens ohämmade rasliga kamp. Den ger alla raser 
rätt till liv, vilket är det viktigaste av allt. Rättigheter har blivit ett fruktansvärt 
urvattnat begrepp – ibland får man intrycket att det bara är en tidsfråga innan 
FN utfärdar en proklamation om att alla har rätt att leva lyckliga i alla sina dar 

– men de utgör faktiskt en hörnpelare i den västerländska civilisationen.

Ett debattinlägg av FFF på Flashbacks elektroniska anslagstavla den 29 
juni 2000. I inlägget redogörs för den moraliska rasismens ståndpunkt och 

vikten av att vidmakthålla en oantastlig moralisk image.
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Naturligtvis är inga rättigheter ”okränkbara” i praktiken; man kallar dem 
så av hävd, för att förmedla att det ska mycket till innan det kan vara berät-
tigat att kränka dem. Vi ignorerar exempelvis terroristers eller invaderande 
soldaters rätt till liv som en självklar sak, eftersom den rätten kan åsidosättas i 
vissa situationer. På samma sätt kan vi tvingas kränka andra rasers territoriella 
suveränitet om, exempelvis, sydamerikanerna skulle skövla Amazonas i en 
takt som hotar den ekologiska balansen, och vägrar att ta reson. Men på det 
hela taget bör vi hålla en policy av ”leva och låta leva”, vilket räcker för att 
garantera de olika rasernas integritet och fortlevnad.

Samtidigt som vi verkar för en sådan syn på rasrelationer måste vi distan-
sera oss från den rasligt suprematistiska tanken på en ”herreras” med rätt att 
kränka andra rasers rättigheter. Vi måste över huvud taget se över vår mora-
liska image. Vår rörelse rymmer ett oerhört brett spektrum av åsikter, och det 
måste ske en insnävning av vad som är godtagbart.

Jag kallar mig inte nationalsocialist längre. Jag tror att det är dumt att göra 
det, eftersom det i princip räcker med att säga ”nazist” för att folk ska lägga 
benen på ryggen. Jag har varit med i diskussioner där vissa har hållit med 
om allt jag sagt, men när jag sedan försiktigtvis antytt att detta var nazism, så 
har de genast dragit öronen åt sig. Vidare finns det bland dem som kallar sig 
NS ett spektrum av åsikter i rasfrågan som sträcker sig från dem som genast 
skulle (och kommer att) ansluta sig till Deklarationen om rasliga rättigheter 

– till dem som anser att ohämmad raslig kamp är naturens eget imperativ (och 
måste åtlydas slaviskt). Vi måste definiera våra åsikter tydligare.

Detta är alltså inte något tårfyllt och framtvingat avståndstagande från 
nazismen, utan ett konstaterande av att delar av den nationalsocialistiska 
rörelsen hyser åsikter i rasfrågan som jag anser både omoraliska och ogenom-
förbara, och att nationalsocialismen även hade vissa andra mindre tilltalande 
sidor. Som intellektuell tradition rymmer nationalsocialismen mycket som är 
av godo men också en del som är högst tveksamt. Vi kommer inte ifrån detta. 
Alltså anser jag det onödigt att kalla sig för NS. Vi kan behålla de goda sidorna 
– plocka ut guldkornen – utan att svälja hela konceptet. Det går faktiskt inte 
ens att svälja hela konceptet, just eftersom nationalsocialismen rymmer ett 
så brett spektrum av tankegångar, varav vissa motsäger varandra. Den är en 
intellektuell tradition med anor som är betydligt äldre än Hitler. NS-stämpeln 
skrämmer bort många bra människor i onödan, och drar dessutom till sig en 
del nötter som tycker det är ball att vråla om ”judeslakt” och ”sex miljoner 
till”. Inte många, men tillräckligt många för att utgöra ett imageproblem som 
heter duga.

Framförallt måste det finnas en tydlig definition av olika sorters rasism. 
Som det är idag tror Svensson att all rasism innebär folkutrotningar och hän-
synslösa folkfördrivningar – och tyvärr hjälper alla associationer till Tredje 
riket bara våra motståndare att upprätthålla den illusionen.

Författaren Richard McCulloch (upphovsmannen till tanken på en 
Deklaration om rasliga rättigheter) framställde en utmärkt analogi till vår 
situation i talet Att skapa en moralisk image:
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”Det första som jag spelade in på videoband för nästan elva år sedan [talet 
hölls 1989, min anm.] var en engelsk film från mitten av 50-talet kallad Damn 
the Defiant. Jag tyckte så mycket om den att jag har sparat den ända sedan 

dess. En del av er kanske kommer ihåg den. Den ut-
spelar sig inom Royal Navy på Horatio Nelsons 
tid och presenterar Alec Guinness i huvudrollen 
som kaptenen på HMS Defiant, Dirk Bogarde som 
hans sadistiske andrekapten och Anthony Quayle 
som en sjöman som leder en konspiration bland be-
sättningen för att hos amiralitetet ansöka om hjälp 
att avskaffa orättvisa förhållanden, vilket slutligen 
utvecklar sig till ett fullständigt myteri. En av myte-
risterna, kallad Evans, är så hämndlysten till följd av 
sina lidanden att Quayle känner sig tvungen att, när 
myteriet väl blossat upp, varna honom för att skada 
någon av officerarna, då en sådan handling skulle 
hindra deras ansökan från att behandlas och leda till 
att de alla skulle komma att hängas. Jag kommer ihåg 
hans formulering: ʼAlla våra liv hänger på detta.  ̓Men 
Evans är besatt av sitt hämndbegär, struntar i Quayles 
varning och mördar andrekaptenen, varvid Quayle 

utbrister: ʼDu har förstört för oss alla, Evans! Du har dömt oss alla till 
döden!ʼ

Jag har ofta tänkt på den filmen och tänkte på den igen när jag funderade på 
ämnet för det här anförandet. Quaylekaraktären var mycket angelägen om att 
hålla sig inom vissa uppförandenormer där hans beteende skulle vara accep-
tabelt och där hans fall eller ansökan skulle ges seriöst och rättvist beaktande 
istället för att avfärdas på förhand. Hans situation var redan så desperat, så ut-
manande mot status quo, att han inte hade råd med något beteende som kunde 
förvärra den ytterligare. Hans enda hopp var att göra sin situation moraliskt 
respektabel, och han insåg att för att uppnå moralisk aktningsvärdhet måste 
hans och hans medmyteristers beteende också vara moraliskt respektabelt. 
Utan det skulle han inte ha någon chans till framgång, och alla hans ansträng-
ningar skulle ha varit förgäves.

Alla som ger sig ut på hal is och förespråkar en sak med oddsen emot sig 
befinner sig i en situation snarlik quaylekaraktärens. Om de inte lyckas uppnå 
moralisk aktningsvärdhet kommer deras föreställningar att avfärdas på för-
hand utan att erhålla seriöst beaktande, och deras ansträngningar att befrämja 
sin sak kommer att vara ineffektiva. Så ligger det till med vår gryende rörelse. 
Om den inte lyckas etablera sig själv som moraliskt respektabel kommer den 
att vara dödfödd och aldrig komma någonstans. Våra fiender känner till detta, 
och det måste även vi göra. Med alla de enorma resurser som står till deras 
förfogande företar våra motståndare varje ansträngning och sparar inget krut 
för att porträttera oss och vår ståndpunkt som moraliskt orespektabel, som 
moraliskt ovärdig att beakta. För att bestrida detta (och om vi inte bestrider 
det finns det inget hopp om vår ras räddning) måste vi, vår ståndpunkt, våra 
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lösningar, våra mål och metoder både vara och förefalla vara moraliskt res-
pektabla.”

För att fortsätta på McCullochs resonemang, tror jag att våra lösningar och 
medel måste vara inte bara moraliskt respektabla utan moraliskt oantastliga. 
Tanken på en Deklaration om rasliga rättigheter är i sig moraliskt oantastlig. 
Den handlar om att vilja bevara mänsklighetens rasliga mångfald, att skydda 
den från förgörelse, och den håller på den ”gyllene regeln” om ömsesidighet 

– den begär ingenting från andra raser som vi inte är beredda att ge i utbyte: 
respekt för andra rasers likvärdiga rättigheter. Vidare måste vår retorik vara 
moraliskt oantastlig. Vi måste erövra våra fienders symboler och propagan-
daparoller i den mån det går. Tänk bara på hur de har vunnit det moraliska 
initiativet: Har det varit genom paroller som ”En värld – en ras”, ”Total sam-
manblandning”, ”Bort med den etniska mångfalden” eller ”Leve enformighe-
ten”? Nej, deras paroll har varit: ”Mångfald är bättre än enfald”.

Självklart är mångfald bättre än enfald! Det är också bättre än enformighet 
och likformighet. Så låt oss ta över denna stolta paroll som klingar så falskt 
i rasnihilisternas munnar. ”Mångfald är bättre än enfald – stoppa rasnihilis-
men!”

Låt oss poängtera att det är de som vill förgöra mänsklighetens rika mång-
fald av raser och folkslag, och att vi vill bevara denna mångfald.

Låt oss också dra maximal fördel av det faktum att delar av etablissemanget 
nu börjat erkänna att deras slutgiltiga mål är en värld utan raslig mångfald, där 
alla ser likadana ut och beter sig likadant, en grå, trist och etniskt ”död” värld 
som låter som hämtad direkt ur en orwelliansk mardröm. Staffan Heimersons 
artikel i Aftonbladet den 1 januari år 2000 kommer i princip att förbli aktuell i 
tusen år, eftersom det är en så uppenbar symbolhandling att den publicerades 
just den första dagen på det nya årtusendet. Det visar med ovanlig tydlighet 
att AB:s redaktion också stöder Heimersons grådaskiga framtidsvision. Låt 
oss använda det emot dem. Men låt oss för all del inte begå misstaget att tro 
att hela etablissemanget stöder denna framtidsvision. De flesta journalister 
och politiker är inte sluga intrigmakare med en långsiktig plan på rasernas 
uppblandning, utan bara ”nyttiga idioter”, och att se dem som dödliga fiender 
försvårar bara vår situation. Vissa av dem går faktiskt att diskutera med, och i 
slutändan kanske t o m att omvända.

Låt oss vidare inta en så snäll och humanistisk inställning till den nöd-
vändiga repatrieringsprocessen att det blir stört omöjligt för våra fiender att 
utmåla oss som inhumana eller ogina. Tvärtom, låt oss framstå som generösa 

– det har vi råd att vara.
Återflyttningsbidraget ligger idag på en summa av femtusen riksdaler, vil-

ket knappt motsvarar ett socialbidrag ens. Låt oss plädera för en höjning av 
sagda bidrag till hundra tusen kronor. Eller varför inte en kvarts miljon? Om 
samtliga rasfrämlingar i Sverige nappade på detta rejält tilltagna erbjudande 
så skulle det kosta oss kanske 250 000 kr gånger 500 000 rasfrämlingar = 125 
miljarder SKr. Det motsvarar blott en tiondel av vår statsskuld, och vore ett 
lågt pris att betala för vårt eget folkslags överlevnad. I slutänden lär vi inte 
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heller behöva punga ut med fullt så stora summor, hundra tusen i snitt är nog 
mer rimligt, men tänk er själva hur mediernas försök att svartmåla oss skulle 
komma av sig: Kameran visar glada rasfrämlingar som spelar fotboll eller 
vandrar i parken, medan berättarrösten allvarligt förkunnar: ”Rasisterna vill 
fördriva människor med annan hudfärg från Sverige. (Kameran panorerar nu 
över utmärglade fångar i ett koncentrationsläger.) Denna skoninglösa process 
ska inledas genom att man höjer repatrieringsbidr... äh, bryt.”

Vidare, låt oss alltid se nyktert på alla situationer där våra motståndare 
är blinda för kloka, fredliga, etniskt realistiska lösningar. Ta konflikten på 
Balkan t.ex. Vad kunde ha gjorts för att förhindra tragedin? ”Skulle vi verkli-
gen ha sett på medan serberna mördade kosovoalbaner?”, jämrar sig krigsfö-
respråkarna. ”Men Natos bombningar förvärrade ju bara situationen”, klagar 
deras motståndare på vänsterkanten. Och visst, jag håller med de sistnämnda 
om detta, men det är inte allt som finns att säga om saken.

Egentligen borde vi ha sagt det här redan innan Nato satte igång sin terror-
kampanj, men det förtjänar fortfarande att sägas: Med en nykter syn på etniska 
relationer, borde vi givetvis ha sponsrat och hjälpt den etniska rensningen och 
samtidigt sett till att den skett på ett humant och rättvist sätt.

Jag begriper mig inte på de etniska relationerna på Balkan; de är ett ytterligt 
komplicerat kapitel med månghundraårig historia. Men faktum är att etniska 
konflikter blossade upp. Faktum är att de inte gick att hejda. Faktum är att 
serber och albaner hatade varandra, och fortfarande gör det. Faktum är att 
båda sidor började slå ihjäl varandra. Då skulle FN givetvis ha ryckt in. Vad de 
borde ha gjort var att förhandla fram en territoriell lösning som gav serberna 
de flesta av deras historiskt viktiga platser. Sedan skulle man ha börjat låta 
kosovoalbaner som bodde på det serbiska territoriet byta bostäder med serber 
på det albanska territoriet. De som fick byta ner sig ifråga om bostadens värde 
eller dylikt kunde ha erhållit ekonomisk kompensation från FN. I den mån 
det behövdes kunde nya bostäder ha uppförts. Det hade handlat om några 
hundra tusen människor som måste omflyttas (alltså långt färre än de som 
nu tvingades fly från sönderbombade eller nedbrända hem) och det kunde ha 
genomförts till en bråkdel av kostnaden för Natos krigsinsats, både ifråga om 
liv och pengar. De djupa sår i den serbiska folksjälen som Natos bombningar 
och skydd åt albansk terrorism orsakat, och som säkerligen kommer att leda 
till fler konflikter i framtiden, hade istället kunnat ersättas av, om inte den 
förbrödring som är det enda godtagbara i etnonihilisternas sjuka fantasivärld, 
så åtminstone av respekt för de uppgjorda gränserna, och på lite sikt kanske 
även av respekt för varandras etniska särarter.

Varför gjordes det inte? Jo, för att världsledarna är blinda i sin syn på etniska 
relationer. Om mångkultur inte fungerar, bombar de hellre två folk sönder och 
samman än hjälper dem att separera från varandra.

Vidare måste vi inse att det inte är rasvetenskap som kan vinna segern åt oss. 
Rasismens vetenskapliga aspekter är väl värda att framföras. Men det är inte 
det vetenskapliga planet som är våra motståndares styrka. Om det var veten-
skap som konflikten gällde, så hade vi sopat mattan med etablissemanget för 
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länge sedan. De har inga vetenskapliga argument. Rasskillnader är en realitet, 
även mentala sådana, och det kan bevisas med alla krav på vetenskaplig kor-
rekthet som rimligen kan ställas.

Men konflikten gäller moral, och vi har ett allvarligt problem med vår mo-
raliska image. Om vi verkligen vill gå segrande ur denna kamp om folkets 
hjärtan, så måste vi gå på den moraliska offensiven. Vi måste inte bara vara 
utan också framstå som mer moraliskt högtstående än våra motståndare. Först 
då kommer de vetenskapliga argumenten ens att bli beaktade av vanligt folk 

– och det är dem vi måste vinna över. Vi måste till och med vinna över delar 
av etablissemanget på vår sida. Vi kan inte vända oss endast till dem som är 
villiga att ägna hundratals studietimmar åt att förstå hela problemkomplexet, 
och vi får absolut inte vända oss till dem som tycker att det är kul att banka ner 
rasfrämlingar på fritiden. Vi bör inte heller bara predika för de redan upplysta, 
utan rikta oss så mycket som möjligt till dem som ännu inte känner till några 
andra alternativ än rasnihilism kontra folkutrotning . Vi måste formulera ett 
enkelt budskap om att alla raser har rätt att finnas till. Vi måste formulera våra 
teser och spika upp dem på kyrkporten. Först då kan vi åstadkomma en ny 
renässans.

– Föreningen för Folkens Framtid –
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Flashback (II)

DET ÄR INGEN MENING med att jag försöker klargöra saker och 
ting genom att rikta mig specifikt till vissa individer eller missupp-
fattningar. Ingen av dem som klagade om ”mjukisinlägg” eller lik-

nande skrev precis vad de tyckte var fel (påminde en smula om antirasisterna 
faktiskt). Det verkade snarast som om det var den försonliga tonen de inte 
gillade, snarare än budskapet i sig. Nå, den försonliga tonen tänker jag inte 
ändra på. Jag vänder mig till mitt folk, svenskar och nordeuropéer, och jag 
vill omvända dem – inte angripa dem med verbala värjstötar, om än aldrig så 
skickligt utförda.

Alltså, vad jag pläderade för i mitt förra inlägg är ingenting annat än en 
förlängning och förädling av vissa av de åsikter som tidigare förts fram av 
vissa rasister, och även vissa nationalsocialister. Vad som är nytt är att dessa 
tankegångar ställts samman till ett enhetligt koncept och därigenom distan-
serats från andra sorters rasism. Den som först gjorde detta var författaren 
Richard McCulloch, som har en hemsida på www.racialcompact.com. ”The 
Racial Compact” betyder ju just ”Det rasliga fördraget”, vilket var precis vad 
jag föreslog att vi börjar arbeta seriöst för. Detta innebär alltså i grund och bot-
ten att vi söker få till stånd en Deklaration om rasliga rättigheter som innebär 
ett erkännande av samtliga rasers rätt till liv och oberoende. Rätten till liv 
(fortsatt existens), oberoende och frihet att utvecklas i sin egen riktning, bio-
logiskt såväl som kulturellt, bör naturligtvis inte avgöras av huruvida en ras är 
överlägsen, underlägsen eller precis lika ”bra” eller livsduglig som andra raser. 
Alla raser är grenar av mänskligheten och bör behandlas med respekt, vilket 
etablissemanget som bekant inte gör, eftersom de eftersträvar en utplåning av 
den rasliga mångfalden till förmån för en raslös människa i den amerikanska 
skräpkulturens tecken.

FN lade paradoxalt nog den juridiska grunden för ett sådant erkännande 
efter andra världskriget. I Folkmordskonventionen (som var en reaktion på 
dels den s.k. Förintelsen, dels på koloniserade folkslags alltmer högljudda 
krav på frihet från europeiskt styre) fastslog man nämligen att folkmord inte 
nödvändigtvis sker genom fysiskt massmord på andra folk och raser, utan 
även genom sådana saker som att orsaka allvarlig kroppslig eller mental skada 
hos medlemmar av gruppen, att medvetet pålägga gruppen livsförutsättningar 
som beräknas förorsaka dess partiella eller fullständiga fysiska förgörelse, 
att medvetet införa åtgärder som avser att förhindra födslar inom gruppen, 
eller att med tvång förflytta barn från gruppen till en annan grupp. Kort sagt, 
folkmord är själva utplånandet (eller försöket att utplåna) ett folk eller en ras, 
oavsett om det sker medelst mord – som i sig är ett helt annat brott – eller på 
annat vis. Således är det inte speciellt långsökt att betrakta det som etablisse-

FFF fortsätter i ytterligare ett inlägg (7 juli 2000) att redogöra för den 
moraliska rasismen och dess förankring i Västerlandets tänkande och mo-
raluppfattning; en uppfattning som bland annat legat till grund för Förenta 

Nationernas folkmordskonvention.
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manget försöker göra idag som folkmord, inte ens i strikt juridisk mening. Att 
försöka utplåna alla raser kan knappast anses trevligare än att försöka utplåna 
en specifik ras.

Begreppet ”rasliga rättigheter” är centralt i McCullochs rasism. Att den 
sortens rasism kan kallas moralisk medan vissa andra sorter kan betraktas 
som direkt omoraliska är av samma skäl som man skiljer mellan moralisk 
och omoralisk individualism. En moralisk individualist eller rasist främjar 
sina egna eller sin ras intressen, men erkänner även andra individers eller 
rasers rättigheter och främjar inte sina egna eller sin ras intressen utöver den 
gräns som sätts av dessa. En individs eller ras rättigheter upphör där en annan 
individs eller ras likvärdiga eller större rättigheter börjar. En omoralisk indi-
vidualist eller rasist främjar däremot sina egna eller sin ras intressen ohämmat 
och är beredd att ignorera och kränka andra individers eller rasers rättigheter 
utan hänsyn.

Den judiska rasism som läggs fram i framförallt Talmud är ett skolexem-
pel på omoralisk rasism, den som fick Martin Luther att nedteckna skriften 

”Judarna och deras lögner” efter att ha studerat boken ifråga. Den främjar 
judarnas intressen över allt annat och betraktar gojer (icke-judar) som boskap 
och slavar som bara finns till för att tjäna judarna. Den rasism som under 
negerslaveriets tid härskade i den amerikanska södern är ett annat exempel, 
även om den i princip var rent ekonomiskt och själviskt betingad från de rika 
plantageägarnas sida och således inte innefattade så mycket av rasideologiska 
hänsyn. Man ska dock inte fälla domar över historien. Talmud har visser-
ligen ett visst inflytande än idag, däremot inte sydstatsrasismen. Och märk 
väl, det är vare sig moraliskt eller omoraliskt att tycka illa om vissa raser, 
eller att tycka om vissa mer än andra. Att man älskar naturen innebär inte att 
man tycker exakt lika bra om Sahara som om skärgården. Faktum är att den 
enda som kan tycka precis lika bra om alla delar av naturen är den som inte 
värdesätter den alls. Dito för mänskligheten, anser åtminstone jag. Vad som 
däremot är avgörande för den moraliska rasismen är att den respekterar andra 
rasers rättigheter.

Rättighetsbegreppet är oerhört centralt inom vår kulturkrets, mycket mer 
än i de österländska civilisationerna t ex. Och det är faktiskt människor ur 
denna kulturkrets vi vänder oss till i första hand. Därför måste vi formulera ett 
koncept för rasliga rättigheter om vi vill komma någon vart med bevarandet 
av vår ras och mänsklighetens rasliga mångfald. Därför är vår kamp dömd att 
misslyckas om vi inte gör det. Så jag upprepar: vi måste fastställa våra teser 
och spika upp dem på kyrkporten till allmän beskådan för att kunna åstad-
komma en ny renässans. Vidare måste vi förändra vår retorik så att vanligt 
folk begriper den, och dunka etablissemanget i skallen med deras egna propa-
gandafraser. Jag håller på att starta upp en förening, Föreningen för Folkens 
Framtid, i detta syfte. Den är inte tänkt att bli särskilt stor ifråga om antal 
medlemmar. Förhoppningsvis kommer patriotiska grupper istället att ansluta 
sig till konceptet och börja verka för dess genomförande.

– Föreningen för Folkens Framtid –
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Det rasliga fördraget och
razzian mot Rennemo Tryck

DEN 20 OKTOBER 2000 gjorde säkerhetspo-
lisen razzia hos Rennemo Tryck. Orsaken till 
tillslaget var en misshaglig skrift som  skulle 

ha tryckts på nämnda tryckeri. Man fann mycket rik-
tigt den eftersökta skriften (vilket för ögonblicket inte 
ledde vidare till något rättsligt), och som en oväntad 
bonus fann man även något annat. 

Containern utanför visade sig innehålla makulatur 
från tryckningen av Det rasliga fördraget, den första av 
Richard McCullochs böcker att tryckas på svenska, och 
det enskilt viktigaste verket till stöd för den moraliska 
etniskt/rasligt bevarande filosofin och ideologin. (Ta 
hem boken gratis från Preservationist-Books.com. Om 
Du är uppkopplad kan Du klicka på bokomslaget.)

Detta ledde till en del skriverier i bland annat Expressen 
och Aftonbladet. I Göteborgsområdets tidningar blev det 
dubbelsidiga uppslag och löpsedlar. På en av tidningsbil-
derna lät man bokomslaget sticka fram under locket på 
containern.

Expressen 25 oktober 2000
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Sven Ove Hansson får mothugg

SVEN OVE HANSSON hävdade i DN [P-B.com:s not: datumet tycks ha 
förkommit] att det inte finns några människoraser. Hans argument för 
detta var två misstolkade vetenskapliga upptäckter: 

”Endast 15 % av de genetiska skillnaderna inom arten människa är specifika 
för respektive raser.”
”De genetiska skillnaderna inom Afrika (läs: antalet skilda gener) är mycket 

större än skillnaderna mellan européer och vissa av de afrikanska folksla-
gen.”

Märkligt nog måste Hansson mena att detta plötsligt skulle ha gjort de 
mänskliga raserna likadana; att alla skillnader mellan dem skulle ha utplånats 
så fort genforskaren i sitt laboratorium ropade ”Eureka!”. Eller också är han 
bara inte medveten om att normal biologisk taxonomi inte tar någon som 
helst hänsyn till antalet gemensamma gener, utan enbart till vilka skillnader 
de art- eller rasspecifika generna faktiskt åstadkommer. Hela den biologiska 
världen delas in i arter och underarter (raser) beroende på hur de skiljer sig åt 
fysiologiskt och/eller i sitt beteende. Vad beträffar artindelningen brukar man 
anse att om två populationer kan para sig och få fertil avkomma - vilket de 
olika människoraserna naturligtvis kan - tillhör de samma art.

Vad beträffar indelningen i underarter, görs den utifrån utseendemässiga el-
ler fysiologiska särdrag som skiljer populationen från andra underarter inom 
arten. Med andra ord, till och med om det endast var de utseendemässiga 
detaljer man kan se med blotta ögat som skiljde mellan olika mänskliga po-
pulationer så skulle indelningen i underarter eller raser vara riktig. En antro-
polog kunde förr i tiden, innan ras blev ett tabubelagt ämne - och vissa kan 
fortfarande - med blotta ögat avgöra om exempelvis en tand (för att inte tala 
om ett helt skelett) tillhört en svart afrikan eller en vit europé. Ingen annan 
biologisk art som uppvisar en sådan grad av divergens har undgått att delas in 
i olika underarter.

I själva verket kan man utan vidare, genom en djupdykning i den vetenskap-
liga litteratur som finns på området, peka ut ett antal rent fysiologiska drag 
som skiljer mellan vita och svarta. Dessa inkluderar ögonfärg, hårets färg 
och form, muskulatur, kroppsfett, käkens form, näsans form, armarnas längd, 
testosteronproduktion, kraniets form och tjocklek, hjärnans storlek och form, 
antalet vindlingar i den, samt hjärnbarkens storlek och antalet neuroner i den, 
hormonnivåer, andelen tvillingfödslar, dräktighetstid, skelettets och tändernas 
tillväxthastighet hos unga, med mera.

Ytterligare en rasförnekare. Samma gamla argument.
Och ett bemötande från Föreningen för Folkens Framtid.
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Vad jag vill visa med detta är helt enkelt att raserna faktiskt skiljer sig åt. 
Huruvida endera rasen är ”överlägsen” de övriga eller inte är i detta samman-
hang fullständigt ointressant.

Den rasliga dekonstruktionism som Hansson hänger sig åt har ett syfte, som 
han avslöjar på slutet av sin artikel: Han vill inte att folk ska göra motstånd 
mot att de olika mänskliga raserna blandas upp till en enda raslös människotyp. 
Även om han inte skriver det rakt ut får vi tills vidare anta att han, i likhet med 
Staffan Heimerson (Aftonbladet 1 januari 2000), vill utplåna mänsklighetens 
rika mångfald av raser till förmån för denna enda sorts människa. Tragiskt.

– Föreningen för Folkens Framtid –
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Senaste nytt:

FFF-sympatisörer besöker Stockholms universitet
Den 24 april 2001 besökte några sympatisörer till Föreningen för Folkens Framtid Stockholms 
universitet och delade ut Richard McCullochs artikel ”Rasbegreppets verklighet” till studenterna 
på Grundkurs i statsvetenskap, moment 3: komparativ politik och förvaltning. (”Rasbegreppets 
verklighet” finns i sin helhet på denna hemsida; se nedan.) Detta var den fjärde föreläsningen i 
denna 4-poängskurs, och den bar rubriken ”Rasidentitet”.

Våra sympatisörer satt med under föreläsningen och kunde konstatera att föreläsaren faktiskt 
lyckades med konststycket att få med i stort sett hela repertoaren av dekonstruktionistiska 
argument och utläggningar som förnekar rasbegreppets själva realitet, att det över huvudtaget 
finns biologiska skillnader folk emellan, och som gör gällande att begreppet som sådant bara 
är, och har varit, en social konstruktion. All tidigare erfarenhet och vetenskap på området 
som inte stödjer den rådande samhällsideologins likhetsdoktriner, förkastas i sin helhet av 
föreläsaren.

Att bemöta och diskutera de resonemang och påståenden föreläsaren lade fram, skulle 
definitivt inte vara någon övermäktig uppgift, och förhoppningsvis kommer vi att kunna göra det 
inför publik längre fram.

Det är mycket möjligt att just Du är en av de studenter som hade tillfälle att som hastigast 
träffa våra sympatisörer och få artikeln i handen. Som Du i så fall själv kan se, innehåller 
”Rasbegreppets verklighet” vederhäftiga motargument till ganska mycket av vad föreläsaren 
påstod.

Om Du som läser detta tillhör dessa studenter följer här några tips om vad Du kan göra:

• Titta igenom vad vi har mer på vår hemsida och fördjupa Dig på egen hand i de frågor som det här kurs-
momentet behandlar, men utifrån vårt perspektiv.

• Kräv med artikeln som utgångspunkt att föreläsaren besvarar många av de motargument som artikeln för 
fram.

• Tala med dina kurskamrater om detta. Vi lade upp den här rapporten som Du läser just nu ganska sent den 
24 april, så det är mycket möjligt att många av Dina studiekamrater redan besökt vår hemsida och missat 
detta. Vi vore tacksamma om Du kunde be dem att titta in igen för att ta del av dessa tips. Eller så kan Du 
skriva ut detta och visa dem det privat.

• Beställ vår bok ”Det rasliga fördraget”. Detta är ett djupt moralfilosofiskt verk som bejakar alla folks rätt till 
sin egen särart och fortsatta existens. Den analyserar ”rasismen” och andra begrepp på ett sätt som går 
långt djupare och är betydligt vederhäftigare än allt vad någon av de ofta mycket vänstervridna professorer 
och debattörer som sällat sig till den rådande samhällsideologin förmår framkasta. Vi ber Dig att åtminstone 
läsa omslagstexten till ”Det rasliga fördraget”, som Du också finner på vår hemsida. (Boken kostar bara 100 
kr, och Du får en djuplodande intervju med författaren på köpet. Även den finns i sin helhet på hemsidan.)

Tack för att Du besökt oss!

DEN FÖRMODLIGEN MEST UTSTUDERADE rasförnekelsen i lan-
det äger rum på Stockholms universitet. Under etiketten ”Grundkurs 
i statsvetenskap” höll, och kanske håller, Merrick Tabor föreläsningar 

av stark marxistisk karaktär. Fyra FFF-aktivister satt med under en av dem. 
Nedanstående lades upp på FFF:s hemsida samma kväll.

Räden på Stockholms universitet 
och Rasbegreppets verklighet
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Rasbegreppets verklighetDiskussioner och kommentarer om de rasliga dekonstruktionist-
ernas påståenden att människans raser inte är verkliga

av
Richard McCulloch

Datum: fredag den 13 augusti 1999Från: ”D. B.” i USA.
I en brevväxling daterad den 27 juni 1990 svarade professor Philip M. Peek 
(ordförande för antropologiska institutionen på Drew University) på frågor 
som jag hade angående fenotypiska skillnader beträffande nordbor och medi-
terraner. Han svarade: ”Sedan tillkomsten av molekylärbiologin (och dess 
sidogren ”molekylär antropologi”) är det emellertid få biologer som grundar 
klassificeringar av människoraserna på något kriterium som inte kan påvisas 
vara genotypiskt. Många, såsom Ashley Montagu och Frank Livingston, har 
övergivit all biotaxonomisk klassificering av hominider under artnivån. De 
förnekar därför giltigheten av själva begreppet ras som en biologisk (snarare 
än en kulturell) verklighet.” Så, är vi i minoritet här?

Datum: fredag den 13 augusti 1999Från: ”A. P.” i Sydafrika
Vi är otvivelaktigt i minoritet, med det kommer mer an på politiska skäl 
än vetenskapliga. Idag är det ”politiskt korrekt” att förneka betydelsen av 
människorasernas existens, och som professor Philippe Rushton slår fast, 
gör man allt för att dekonstruera själva begreppet. Det är naturligtvis inte 
första gången i historien som ideologi påverkar och hindrar vetenskapen. 
Beträffande den genetiska forskningen är den alldeles för ofullständig och 
begränsad för att ersätta den traditionella fysiska antropologin, trots de 
rådande kulturella eliternas påståenden.
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Du kan ladda hem skriften som delades ut genom att klicka på förstasidan 
nedan, eller ta hem den via www.preservationist-books.com/RV.pdf. (När 
skriften delades ut hade den ett annat utseende; Preservationist-Books.com 
fanns inte då.) Den var det enda alster av Richard McCulloch utöver intervjun 
som FFF publicerade on-line.

Ur Direkt Aktion 2/2001

Nazistgrupper försöker också då och då göra värvningsförsök 
i universitetsvärlden. I våras har ”Föreningen för 
folkens framtid” (FFFF), en kryptonazistisk grupp som 
talar om alla folks rätt att styra sitt eget öde (vilket 
i praktiken ska tolkas som apartheidpolitik) agiterat för 
statsvetarstudenter i Stockholm. [...]

Direkt Aktion,

Box 6507; 113 83 Stockholm; direkt.aktion@motkraft.net
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Bemötande av ännu ett påhopp i DN

PÅ SIDAN B2, KULTURDELEN, i Dagens Nyheter den 10 maj 2001 
nämns Föreningen för Folkens Framtid i en artikel skriven av en 
sociolog vid Lunds universitet (Göran Dahl) och en idéhistoriker vid 

Karlstads universitet (Conny Mithander). Artikeln bär rubriken ”Så liknar 
Engelbrekt fascismen” och handlar om det omskrivna nätverket Engelbrekt, 
lett av unga kristdemokrater.

Mot slutet av artikeln skriver författarna:
”Vi hittar ʼetnopluralistiska  ̓tankar även hos dagens nazister: ʼVi vill se en 

värld där de olika raserna och folken delar planeten i samförstånd, men där 
de förblir olika i stället för att blandas upp till en enda rastlös människotyp 
med coca-cola-kulturen som ledstjärna.  ̓Citatet kommer från den nazistiska 
Föreningen för Folkens Framtid.”

Som svar på detta nedsättande och troligen avsiktligt vilseledande omnäm-
nande, har vi skickat nedanstående brev till kulturredaktionen på DN och de 
båda artikelförfattarna. Vi har även låtit Engelbrekt ta del av brevet.

* * * * *

Med anledning av er artikel om det konservativa nätverket Engelbrekt i DN 
den 10 maj, där ni även omnämnde Föreningen för Folkens Framtid, vill vi 
gärna komma med ett par påpekanden:

1. FFF är ingen ”nazistisk” eller ”antidemokratisk” organisation. Vi är en 
förening som bildats enkom för att sprida kunskap om, samla stöd för, och i 
slutändan förhoppningsvis få till stånd en FN-resolution om varje folks rätt 
att bevara sin etniska särart – ”etnopluralism” som ni kallar det. Vi har en 
före detta nazist (undertecknad) som ordförande, men det är också allt.

2. Vi använder begreppet ”ras” för att beskriva den biologiska aspekten av 
etnisk identitet. Vi vet att det är ett ”fult ord”, men även denna aspekt måste 
kunna tas upp på ett seriöst sätt. Att avskaffa eller tabubelägga vissa ord 
är ett sätt att kväva den demokratiska debatten. (Läs gärna appendixet till 
George Orwells ”1984” för en mer utförlig förklaring.)

3. Ni felciterar oss: ”en enda rastlös människotyp” skulle vara ”en enda raslös 
människotyp”.

En sociolog och en idéhistoriker kallar FFF för nazistisk. FFF svarar.
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4. Vi ser inget fel i att titta på Kalle Anka eller dricka coca-cola; vi gör det 
själva ibland. Men när dessa saker tränger undan den inhemska kulturen i en 
flodvåg av konsumism, ser vi det som vår plikt att reagera på detta.

5. Om vi till slut får ställa en direkt fråga till er: Den första dagen på det 
nya årtusendet, den 1 januari 2000, hyllade Aftonbladet genom Staffan 
Heimerson tanken på en framtid där den mänskliga mångfalden utplånas, 
där ”vi alla [kommer] att se ungefär likadana ut” (hans egna ord!). Anser 
ni att en sådan framtid är önskvärd? Och anser ni att mänsklighetens olika 
folkslag bör påtvingas en sådan framtid utan en seriös debatt i frågan?

– Föreningen för Folkens Framtid –

[P-B.com:s not: Något svar kom aldrig.]

Dagens Nyheter 10 maj 2001
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Änglarnas levnadsöde

RICHARD MCCULLOCHS ANDRA BOK var även den andra av 
hans böcker att ges ut på svenska. Den gavs emellertid inte ut under 
Bokförlaget Fahrenheit 451°:s varumärke, men det var denna bok (i 

amerikansk originalutgåva) som fick beslutet att sprida McCullochs litteratur 
och idéer i Sverige att fattas och genomföras. Den trycktes på svenska och 
började säljas under våren 2001.

”Whatever one thinks of the book, 
no reader can deny that it is 

among the most passionate books 
ever written on any subject in any 
language. Only by putting works 
like these into a larger number 
of hands can we hope to see the 
bold steps taken which might 

yet prevent the eclipse of a 
great and ancient people.”

Det inledande engelska citatet är taget ur Wilmot Robertsons 
recension av Destiny of Angels (Änglarnas levnadsöde) i hans 
ansedda tidskrift Instauration (vol. 12, nr. 4, mars 1987)
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FFF SOMNAR IN, HEMSIDAN FÖRSVINNER, TIDEN 
GÅR, PRESERVATIONIST-BOOKS.COM STARTAR

SPECIELLA OMSTÄNDIGHETER gjorde det svårt eller omöjligt 
att driva föreningen vidare. Den rådande verksamhetsnivån i början 
av sommaren 2001 hade varit otillfredsställande låg under en ganska 

lång tid, och hellre än att halvhjärtat och bristfälligt driva ett projekt med 
stor potential vidare beslöt drivande personer sig för att låta projektet vila. 
Hemsidan låg kvar, men inga uppdateringar gjordes och inget annat skedde. 
När tillhandahållaren av hemsidesutrymmet, som dittills varit gratis, började 
ta betalt försvann sidan från Internet sent på hösten 2001.

Att den här antologin sammanställts beror på att Preservationist-Books.com  
fått ett antal frågor sedan Preservationist-Books.com startade om texterna på 
den gamla FFF-sidan. Önskemålet har varit att texterna ska komma upp igen. 
De var populära och gjorde förmodligen ganska stor nytta medan de fanns 
tillgängliga. Som framgått publicerades flera av dem i Flashbacks e-postbrev 
med på den tiden nära 100.000 prenumeranter. De kommer förmodligen att 
fortsätta att hjälpa vår strävan efter etniskt bevarande och nordlig räddning om 
de åter görs tillgängliga. Så här är de. FFF hade en lovande potential som inte 
riktigt förverkligades. Behovet av en dylik förening är lika stor idag, troligen 
större, och kanske kan det här dokumentet bidra till att den potentialen reali-
seras genom att fler vaknar inför konceptet och idén.

Preservationist-Books.com har på flera sätt övertagit den roll FFF hade. 
Idén till Preservationist-Books.com kläcktes redan på FFF-tiden, men hade 
utvecklats avsevärt när projektet väl sjösattes. Preservationist-Books.com är 
den nya källan och plattformen för spridningen av FFF:s kunskap och bud-
skap. Men Preservationist-Books.com är ingen förening eller organisation, 
och har således inga företrädare och kan ej gå i debatt på det sätt FFF kunde 
och uppmärksammades för. Den nya hemsidan vänder sig emellertid utåt i det 
att den använder sig av flygblad, klistermärken och annat. (FFF delade aldrig 
ut något flygblad.) Mer information om vad som utmärker Preservationist-
Books.com finns i dokumentet Att marknadsföra Preservationist-Books.com. 
Ladda hem det via www.preservationist-books.com/MFPB.pdf eller klicka på 
bilden på nästa sida om Du är uppkopplad.

Den här skriften inleddes med FFF:s presentation av sig själv. Eftersom 
Preservationist-Books.com mer eller mindre trätt i dess ställe, är det passande 
att Preservationist-Books.com:s egen presentation får avsluta skriften. Texten 
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nedan är den presentationstext som sympatisörer kan använda för att i själva 
informera och sprida kännedom om hemsidan.

Tack för att Du tagit hem denna antologi och tittat närmare på den!
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Presentation (II)

DETTA ÄR ETT INFORMATIONSBREV från Preservationist-
Books.com – en hemsida som sedan juni 2002 erbjuder gratis böcker 
i och kring ämnet etnicitet. Denna text är en snabb presentation av 

hemsidan och dess syfte, och den kan – likt övrigt material på hemsidan – lad-
das hem för egen spridning. Utskick som görs av Preservationist-Books.com 
sker endast till organisationer eller personer som offentligt valt att uttala sig 
eller på något sätt ta ställning i etnicitetsfrågan, eller som tidigare varit i kon-
takt med oss. Om Du är mottagare av denna text trots att Du inte offentligt 
tagit ställning i frågan betyder det att dokumentet tillsänts Dig av någon vän, 
bekant eller annan privatperson. Du finns alltså inte med i något register, och 
Din anonymitet är inte påverkad av att Du mottagit denna text.

Det finns anledning att nämna detta då de böcker som Preservationist-
Books.com erbjuder behandlar ämnen som i den västerländska kulturen blivit 
synnerligen tabubelagda och snart kanske till och med kriminaliserade – frå-
gor rörande etnicitet och ras. Bara ordet ”ras” frammanar idag en bild av något 
fult, omoraliskt och hotfullt hos många svenskar. Detta – om något – påvisar 
behovet och vikten av en sida som Preservationist-Books.com. Ordet eller 
begreppet ras är naturligtvis värdeneutralt i sig självt, precis som substantiven 
hammare, bil eller fotboll. Men efter årtionden av målmedveten och ensidig 
agitation från massmedia, politiker och utbildningsväsende har själva ordet 
börjat uppfattas av många som mer eller mindre synonymt med folkutrotning, 
förintelse och förföljelse.

På samma sätt skulle även ordet ”hammare” ge människor rysningar om 
ordet ständigt och enbart användes när man talade om mördare, mord och 
brutalitet. Omedvetet skulle detta verktyg bli förknippat med mord på samma 
sätt som ordet ras idag automatiskt sammankopplas med folkförföljelse, 
tvångssterilisering och dylikt. Ordet ras är emellertid bara, och har alltid varit, 
en hänvisning till grupper inom en och samma art, som var och en uppvisar 
unika särdrag som ej går förlorade vid fortplantning inom respektive grupp. 
Afrikaner, kineser, svenskar och indianer är alla medlemmar av människosläk-
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tet, men med uppenbara inbördes olikheter. Vi kan ganska enkelt se skillnad 
mellan varandra; avgöra vem som är indian, afrikan eller svensk, eftersom 
varje grupp har sina egna utpräglade särdrag och egenheter – vi tillhör olika 
raser. Detta påstående är värdeneutralt. I själva påtalandet av detta faktum 
finns det ingen värdering eller rangordning av olika folkgrupper. Det är bara 
ett konstaterande av något som alla egentligen redan känner till – människo-
släktet skiljer sig åt beroende på vilken del av jorden vi har vårt ursprung 
i. Ingen kan förneka att vi med lätthet kan avgöra om någon är afrikan eller 
kines; vi uppfattar våra olikheter med blotta ögat men tvingar oss själva att 
förneka dessa eftersom västvärldens missriktade jämlikhetsiver har tabubelagt 
diskussionen och själva påtalandet av dessa olikheter – antingen de är fysiska 
och påtagliga, eller invärtes och mindre uppenbara.

Vad som i ännu högre grad tabubelagts inom den västerländska kulturen är 
bevarandet av dessa skillnader. ”Rasligt bevarande”, är massmedierna väldigt 
snabba att kalla sådana önskemål – väl medvetna om vilka bilder de fram-
manar hos sina läsare och tittare. Varje person av nordlig härkomst som givit 
uttryck för en önskan att nordfolken (de olika folk som har ett nordeuropeiskt 
ursprung och främst förekommer i norra och västra Europa, i Nordamerika 
och Australien, på Nya Zeeland, i delar av Östeuropa och delvis i Sydafrika) 
ska bevaras tillskrivs genast detta epitet – ”raslig bevarare”. Och även om 
det är en sann beskrivning – bevarandet av folkslagens olikheter är faktiskt 

”rasligt bevarande” – så är syftet från medias sida otvetydigt endast att väcka 
negativa känslor gentemot personen ifråga.

En ”raslig bevarare” tillåts inte delta i någon debatt, tillåts inte förklara vad 
hans eller henens vilja går ut på; det saknar betydelse. När väl en nordbo råkat 
säga ordet ”ras” är han diskvalificerad – avslöjad som ond och omoralisk. Så 
fort massmedia lyckats få en invandringskritisk kandidat att ”erkänna” att han 
vill bevara den nordliga ”rasen” så har journalisten segrat – förvissad om att 
åhörarna automatiskt reagerar negativt mot den person av nordlig härkomst 
som ger uttryck för sådana önskemål. Detta märks inte minst på det sätt som 
journalister ofta försöker få invandringskritikern att ”erkänna” sin vilja att be-
vara det nordliga folket. Medan massinvandringsmotståndaren oftast framför 
argument rörande kostnader, kulturkrockar, kriminalitet etc., försöker repor-
tern locka vederbörande att säga något om ”ras”. Så fort reportern lyckats få 
invandringsmotståndaren att säga det ordet, så har reportern vunnit. Då har 
han lyckats bevisa att invandringskritikern ”egentligen” bara var en ”rasist”.

Men ingen journalist behöver locka Preservationist-Books.com till att säga 
ordet ”ras” – det gör vi gärna och ofta ändå. Preservationist-Books.com stäl-
ler sig självklart, likt alla invandringskritiker, negativ till de nedskärningar, 
kulturella förändringar och den kriminalitet som följer i den etniskt främ-
mande invandringens spår. Men faktum kvarstår att det är just ”ras” som är 
det absolut viktigaste begreppet i den litteratur vi erbjuder. Naturligtvis önskar 
vi även ett slut på gruppvåldtäkterna, hedersmorden, syraattackerna och mo-
biltelefonrånen. Men allt det är av underordnad betydelse. Dör vi ut kommer 
ingen att finnas kvar för att sörja vårt rådande lidande i form av besparingar 
och våld, dör vi ut kommer det inte att finnas någon kvar för att bevara den 
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nordliga kulturen. Kort sagt, vi utsätts för en utrotning, och medan många 
invandringskritiker grundar sitt motstånd på det omedelbara lidandet och de 
kortsiktiga konsekvenserna av denna förintelseprocess, fokuserar vi på de 
långsiktiga konsekvenserna.

Det kortsiktiga och omedelbara lidandet består i till exempel de gruppvåld-
täkter, personrån och den diskriminering inom rättsväsende, skola och det 
övriga samhället som nordfolken tvingas utstå på grund av att invandrarna 
ges företräde och beskydd på alla plan. Lidandet består i besparingarna, den 
kulturella upplösningen och att nordfolk ständigt nedvärderas i historieun-
dervisningen, i TV-serierna, i ungdomsfilmerna och i reklamen. Men detta är 
endast det omedelbara lidande som följt av massinvandringen och den ideo-
logi som ligger bakom densamma; den verkligt betydande och livsavgörande 
konsekvensen är att vi dör ut som folk – som ”ras”.

De invandringskritiker som sätter fingret på de omedelbara obehagen 
blir ofta beskyllda för att vara ”smygrasistiska”. Eftersom Preservationist-
Books.com fokuserar på de långsiktiga konsekvenserna, dvs. vårt folks utplå-
ning, kommer vi oundvikligen att kallas ”öppet rasistiska”. Det må så vara 

– alla som på något sätt motsätter sig massinvandringen blir stämplade som det 
ena eller det andra; specifikt vad är bara en gradfråga. Faktum kvarstår: den 
påtvingade sammanblandning med andra folkslag som nordfolken utsätts för 
kommer otvivelaktigt att leda till deras utrotning. Preservationist-Books.com 
vill bevara nordfolkens existens, den etablerade makten vill det inte – och en 
objektiv betraktare torde enkelt kunna avgöra vilken sida som borde anses 
mest moralisk: förgörarna eller bevararna.

Preservationist-Books.com är en hemsida med ett uttalat syfte att bevara 
mångfalden, och detsamma gäller merparten av den litteratur som finns till-
gänglig för nedladdning på hemsidan. De flesta texter har särskilt fokus på just 
nordfolken och deras överlevnad. Detta som en konsekvens av den antinord-
liga kultur som råder idag. Det är nordfolken som hotas av utplåning – inte 
afrikaner, kineser eller något annat folkslag. Den litteratur som erbjuds syftar 
till att utbilda och väcka människor av just nordlig härkomst, få dem att göra 
sig fria från de tabuer som kringgärdar ämnet och genomskåda den aura av 
omoral som etablissemanget målat upp kring frågan om nordlig utplåning eller 
forsatt liv. Att det är en ytterst antinordlig kultur som idag fullständigt domi-
nerar framgår tydligt när man beaktar hur nordligt bevarande ständigt utmålas 
som något ont samtidigt som alla andra folkslag få rätten att värna sig själva 
och sina egna intressen bejakad. Jämför till exempel med den förståelse som 
visas för palestinska nationalister och deras strävan efter en etniskt homogen 
stat. De i västvärlden aktivaste anhängarna av det palestinska folkets kamp 
är i allmänhet vänsterorienterade individer och grupper, som samtidigt oftast 
är de som hyser störst motvilja och aggression mot de nordbor som åberopar 
samma självklara rättigheter som palestinierna nu kämpar för.

Detta är typiskt för det rådande samhällsklimatet; nordbor uppmuntrar och 
erkänner ofta viljan att bevara sitt folk, sin kultur, sina seder och särdrag 
när det handlar om andra folk – men de tenderar att känna sig gemena eller 
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ondskefulla vid tanken på att dessa rättigheter kanske även borde gälla dem 
själva.

Varje folk som lever tätt samman på samma territorium som ett annat folk 
kommer oundvikligen att upphöra att existera till följd av sammanblandning 
eller undanträngning. I varje nordligt land sker just nu en sådan påtvingad 
sammanblandning i det att miljontals människor från andra etniska regioner 
bosätter sig i nordfolkens hemländer. Någon liknade utveckling sker inte på 
andra håll; få nordbor flyttar till Mellanöstern, Afrika eller Asien, och ingen 
betydande migration sker heller mellan dessa regioner. I stället sker det en 
konstant folkförflyttning från hela världen till nordfolkens ursprungsländer. 
Medan Afrika, Asien och Mellanöstern således kommer att fortsätta att vara 
etniskt homogena, kommer nordfolken att gradvis försvinna som ett resultat 
av sammanblandning och undanträngning.

Det krävs bara en mindre mängd logik för att konstatera verklighetsanknyt-
ningen i ovanstående resonemang, och det är därför svårt för makten att dölja 
det faktum att nordfolken går mot sin utrotning. Då inga trovärdiga invänd-
ningar går att uppbåda mot påståendet att nordfolkens existens håller på att 
gå om intet, används därför tabubeläggning för att förebygga protester från 
befolkningen. Förintelse, folkförföljelse och allehanda kopplingar till andra 
världskriget används flitigt när etniskt bevarande kommer på tal. Etnicitet 
framhålls som något betydelselöst – åtminstone den nordliga etniciteten – och 
viljan att bevara det nordliga likställs med viljan att förinta eller skada andra 
folkgrupper. På detta sätt förbyts den etniskt bevarande kampen till någonting 
omoraliskt, och nordfolkens objektivitet och altruism vänds emot dem själva 

– de törs inte kräva de rättigheter som de erkänner alla andra, de törs inte kräva 
rätten till sin egen fortlevnad eftersom de lurats att tro att deras överlevnad 
förutsätter att andra folk måste lida skada. 

Denna illusion måste brytas ned – att bevara ett folk är inte synonymt med 
förföljelse av andra folkslag. Det enda som krävs för vår överlevnad är att 
nordfolken ges de förutsättningar som andra folkslag erkänns, och som till 
och med finns antydda i FN:s deklarationer och konventioner – ett eget hem-
land, med full suveränitet och kontroll över sin egen tillvaro och framtid.

Preservationist-Books.com är ingen organisation. Syftet med sidan är inte 
att locka medlemmar eller köpare. Preservationist-Books.com verkar endast 
som tillhandahållare av litteratur som belyser relevanta frågor, samt lägger 
fram alternativ till dagens antinordliga politik. Till skillnad från vad många 
människor av nordeuropeisk härkomst lurats att tro, förutsätter inte vår över-
levnad att andra folkslag utrotas. Detta folkmordsalternativ skildras annars 
gärna av etablissemanget som det enda existerande alternativet, med det för-
såtliga syftet att avskräcka nordfolken från att engagera sig i kampen för sitt 
fortsatta liv och mot sin egen utplåning. Men det finns andra alternativ. Dessa 
beskrivs utförligt i den litteratur som Preservationist-Books.com tillhandahål-
ler. Likaså belyses rasbegreppet och hur det tabubelagts i den västeuropeiska 
kulturen samtidigt som det fortfarande är något självklart i övriga världen. 
Samtliga böcker och skrifter är gratis och kan enkelt laddas hem i PDF-format. 
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Med denna lättillgänglighet är Preservationist-Books.com:s vision att tillräck-
ligt många organisationer, rörelser och privatpersoner ska ta till sig budskapet 
för att frågan inte längre ska kunna hållas borta från den politiska debatten.

Den nuvarande politiken kommer att leda till nordfolkens utplåning – denna 
realitet invänder ingen av våra makthavare emot. De har hittills inte behövt 
göra det, eftersom de tabuer som omgärdar frågan skyddar dem från att ställas 
mot väggen. De tvingas aldrig offentligt erkänna att de värdesätter enskilda 
invandrares materiella standard högre än vad de värdesätter sina egna väljares 
fortlevnad, eftersom alldeles för få törs ställa de relevanta frågorna till dem. 
Men när dessa tabuer skingras, när tillräckligt många svenskar genomskådar 
skuldbeläggandet och törs föra ämnet på tal, då kommer frågan att bli ound-
viklig, då kommer makthavarna att öppet tvingas välja sida – för eller emot 
fortsatt nordlig existens. Och då kommer vi att kunna påbörja arbetet för det 
samhälle där förutsättningarna för vårt folks överlevnad respekteras.

Preservationsist-Books.com är ett steg i det arbetet, och ett redskap, fritt att 
användas av alla som redan påbörjat kampen.

Välkommen att besöka oss!

www.preservationist-books.com
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Detta PDF-dokument får spridas fritt i oförvanskad form. Delar ur vårt material får 
citeras och spridas fritt. Vi uppmanar spridning.

Besök www.preservationist-books.com för fler böcker och skrifter för gratis ned-
laddning. En stor del vårt material finns på både svenska och engelska för utskrift 
i A4-format och lämpar sig väl för hålslagning och arkivering i pärm. Det går  
utmärkt att skriva ut i US Letter-format. På Preservationist-Books.com finner Ni 
även information om varifrån man beställer tryckta upplagor i den utsträckning 
sådana utgivits.

Hjälp till att sprida våra böcker och skrifter. Skicka dem till vänner och bekanta, 
länka till www.preservationist-books.com, hänvisa till och citera ur våra verk i 
debattfora och diskussionsgrupper.

(Tips: Använd ”Text Select Tool” i Acrobat Reader för att markera text som sedan 
kan kopieras och klistras in i egna dokument, debattinlägg etc.)

Kontakta oss på contact@preservationist-books.com.
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