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Om rån och förnedring! Vaktar du över din fru och dina barn?
Allt fler gör det! Du är inte ensam. Du skjutsar fru och döttrar i bilen när de ska
någonstans. Du organiserar bevakade promenader i grupp för dina och andras barn
tillsammans med andra föräldrar till och från skolan, till och från idrottsträningen
eller matchen efter skolans slut – kort sagt till och från alla olika aktiviteter.
OK! Inte än! Men du inser kanske att det bara är en fråga om tid. Men att det inte
händer nu, där du bor, innebär inte att det inte händer någon annanstans.
Dessutom kan det hända dig snart … .
I en sociologisk studie av Petra Åkesson, Vi krigar mot svenskarna: unga rånare
om hur och varför de begår brott (Lunds universitet, 2005), citeras värstingar
som förklarar varför de gör som de gör mot ”svennarna”: ”När vi är ute på stan
och rånar, så krigar vi, vi krigar mot svenskarna!”, ”Makt för mig är att
svenskarna ska se på mig och lägga sig ner på marken och pussa mina fötter”, ”det
kommer en härlig känsla genom kroppen när vi rånar, man känner sig nöjd och
glad, det känns som man lyckats, det känns helt enkelt bra”, ”svenskarna gör
ingenting och de ger oss bara sakerna, de är så mesiga”.
Mesigast är riksdagsmännen i de sex partier som bär ansvaret, dvs S, MP, C, L,
KD och M. Inga andra än dessa partier – The Six – har haft ansvaret för Sverige
under de senare mandatperioderna och läget i landet har förvärrats hur man än
mäter.
Vi går den demokratiska vägen och agerar snabbt genom att organisera väljarna
och få dem att med samlad kraft tillsammans agera långt före valet 2022. Det är
en uppgift som Nix to the Six axlat! Stöd oss! Hur det går till – genom en
”blåslampa” på riksdagen som tar rösterna från de partierna – kan du ta del av på:
www.nixtothesix.se (Webbplats)
www.youtube.com/channel/UCa5Po7ehsRTtqPfnWFuXI5g/featured?view_as=su
bscriber (Youtube-kanal)
www.facebook.com/groups/Nixtothesix/?ref=bookmarks (Facebook)
Det är alltså krig enligt invandrargrabbarna. Vilka alternativ har du? Stöd oss! Nu!
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