
FÖRSVARA DIG OCH NORDEN 
TILLSAMMANS MED OSS!

Våldet på gatorna ökar. Våldtäkter och förnedringsrån har börjat 
tillhöra vardagen i stora delar av landet. Offren är ofta etniska 
svenskar och förövarna är ofta utomeuropéer. Detta är knappast 
någon slump. Förutom att de håller ihop mot vad de betraktar 
som en yttre �ende är svenskar tacksamma offer då de inte slår 
tillbaka.

Men, det är din förbannade plikt att slå tillbaka! Genom att göra 
det har du inte bara en chans att rädda dig själv utan också att 
statuera exempel och agera föredöme som kan hjälpa andra 
svenskar. Träna kampsport, gruppera dig med andra svenskar 
och beväpna dig.* Vet du inte var, hur och när så kontakta gärna 
oss så kan vi hjälpa dig.

Tillsammans kan vi också lösa problemen på lång sikt, men då 
krävs det inte bara att du slår tillbaka på gatorna, utan också mot 
systemet. Det är de som är ansvariga för att ha öppnat våra 
gränser och låtit främlingarna välla in. Det är de som är ansvariga 
för att vi har våldsamma främlingsgäng som gör offer av 
svenskar. 

* vi uppmuntrar givetvis inte till någon brottslig verksamhet utan åsyftar endast legala vapen. 
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