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Burn, Loot, Murder - BLM 
Bränn, Plundra, Mörda 

  - Sanningen om Black Lifes Matter 

och deras radikala Agenda 

B.L.M. (2020) 

Pia Hellertz – oktober 2021 

Boken ”Burn, Loot, Murder – The Truth About Black Lives Matter and Their 

Radical Agenda” är verkligen en fantastisk och skrämmande ögonöppnare. Från 

att jag trodde att BLM var en gräsrotsrörelse som väcktes i USA efter mordet på 

den svarte mannen George Floyd, till att förstå att detta är en global agenda som 

styrs av den marxistiska ideologin och finansieras av mäktiga globalistiska 

krafter där exempelvis namn som George Soros nämns. Rörelsen har också 

starkt stöd av media, kändisar och politiker, även i Sverige. 

  Jag undrade varför jag inte hittade något författarnamn i boken eller på 

nätet utan bara bokstäverna B.L.M.,  men när jag läst boken förstår jag att ingen 

skulle våga publicera en sådan analys utan att snabbt bli måltavla för allvarliga 

trakasserier och även med stor sannolikhet bli mördad.  

  Rörelsen har fått en hel del märklig popularitet, både i USA och i vissa 

andra länder, framför allt inom vänsterrörelsen. Den populariteten skulle 

sannolikt avta om man läst den här boken och förstår vad som är på gång. Det är 

samma krafter som styr och finansierar rörelser som Antifa och andra 

vänsterextrema rörelser som använder våld. Antifa är namnet på den 

vänsterrörelse som även den bedriver inbördeskrig i USA och även i andra 

länder. De genomför nattliga räder i städer, plundrar butiker, förstör och 

använder mycket våld. Även Antifa är en global organisation som är mycket väl 

organiserad. I Sverige finns de även under namnet AFA, som bland annat 

arrangerar bråk i Stockholm och andra orter.  

  Enligt flera källor har Muslimska Brödraskapet ett stort inflytande och 

makt över dessa rörelser, både i USA och i Sverige.1 

  Bloggen Bakom kulisserna har översatt en artikel av Sean Adl-Tabatabai 

som var med och grundade Antifa och som medgett att George Soros hjälpte 

dem att förvandlas till ”terrorister, farligare än ISIS”.2 Shayne Hunter, 

grundaren av Antifa Australia, säger att han hoppade av den radikala 

 
1 Se bland annat - S lovar att samarbeta med Sveriges muslimska råd - 

https://www.expressen.se/nyheter/s-lovar-att-samarbeta-med-sveriges-muslimska-rad/ 
2 Grundare erkänner: Soros ville ha Antifa farligare än ISIS  
https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/11/02/grundare-erkanner-soros-ville-ha-antifa-farligare-an-

isis/  

 

https://www.expressen.se/nyheter/s-lovar-att-samarbeta-med-sveriges-muslimska-rad/
https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/11/02/grundare-erkanner-soros-ville-ha-antifa-farligare-an-isis/
https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/11/02/grundare-erkanner-soros-ville-ha-antifa-farligare-an-isis/
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vänstergruppen efter fyra år efter att han insåg att ”Soros använde oss för att 

inleda ett inbördeskrig i alla länder i världen”.3 

 

 
En känd svensk Antifa-familj 

 Bokens rubrik är talande: Bränna, Plundra, Mörda. Målet är att med våld 

och kaos attackera det amerikanska kapitalistiska samhället och införa ett 

kommunistisk samhälle, men inte bara det amerikanska. BLM anger att man vill 

avskaffa kärnfamiljen, polisen, fängelser och kapitalismen. BLM-ledare har 

hotat att ”elda upp systemet” om deras krav inte tillgodoses. De utbildar 

dessutom miliser.4 

Kommunism  är inte kärlek. Kommunism är en hammare 

som vi använder för att krossa fienden. 

Mao Zedong5 

Författaren konstaterar att BLM inte handlar om rättvisa mellan och för alla 

raser, utan om orättvisa mellan raser. Målet är att använda våld och terror för att 

skapa kaos i USA och förändra maktbalansen. 

 
3 https://newspunch.com/antifa-founder-soros-

isis/?fbclid=IwAR1LZg6PjH60QJ6d4oz33nJPb6-

EAm8zmc_ABrsfyY97UXN1eZhGsq2bP9U  

Artikeln är översatt av Bakom kulisserna - 

https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/11/02/grundare-erkanner-soros-ville-ha-antifa-farligare-an-

isis/  
4 Black Lives Matter: ”We Are Trained Marxists” – Part I - 

https://www.gatestoneinstitute.org/16181/black-lives-matter  

Artikeln är översatt av Bakom kulisserna - https://bakomkulisserna.biz/2020/07/13/black-

lives-matter-vi-ar-utbildade-marxister-del-1/  
5 Boken inleds med detta citat. 

https://newspunch.com/antifa-founder-soros-isis/?fbclid=IwAR1LZg6PjH60QJ6d4oz33nJPb6-EAm8zmc_ABrsfyY97UXN1eZhGsq2bP9U
https://newspunch.com/antifa-founder-soros-isis/?fbclid=IwAR1LZg6PjH60QJ6d4oz33nJPb6-EAm8zmc_ABrsfyY97UXN1eZhGsq2bP9U
https://newspunch.com/antifa-founder-soros-isis/?fbclid=IwAR1LZg6PjH60QJ6d4oz33nJPb6-EAm8zmc_ABrsfyY97UXN1eZhGsq2bP9U
https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/11/02/grundare-erkanner-soros-ville-ha-antifa-farligare-an-isis/
https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/11/02/grundare-erkanner-soros-ville-ha-antifa-farligare-an-isis/
http://www.gatestoneinstitute.org/16181/black-lives-matter
https://www.gatestoneinstitute.org/16181/black-lives-matter
https://bakomkulisserna.biz/2020/07/13/black-lives-matter-vi-ar-utbildade-marxister-del-1/
https://bakomkulisserna.biz/2020/07/13/black-lives-matter-vi-ar-utbildade-marxister-del-1/
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Varifrån kom BLM? 

Författaren skriver att det verkar som om rörelsen plötsligt uppstod ur ingenting, 

men den är alltför välorganiserad för att det ska vara sant. Enligt författaren 

startade rörelsen år 2013 efter det att en vit man skjutit en svart tonåring vid 

namn Trayvon Martin. Barack Obama hade då sagt att om han hade haft en 

son så hade han sett ut som Trayvon. Då startade en haschtag på Twitter, 

#BlackLivesMatter. Ett år senare sköts en annan svart man av en polis. Då 

började media blåsa upp historien om polisbrutalitet mot svarta. BLM-

författaren berättar ingående om händelseutvecklingen, om lögnerna och vad 

som verkligen hände och hur massmedia blåste upp lögnerna.  

  Nu började BLM demonstrera med protestskyltar, vilket följdes av uppror 

då affärer och små företag blev rånade och förstörda och ägarna blev ruinerade. 

Obama som var president vid den här tiden gav rörelsen sitt stöd.  

  År 2020 mördades en svart man, George Floyd, av en vit polis, Derek 

Chauvin, som höll sitt knä mot Floyds hals så han kvävdes, vilket visades i 

media genom att en kamera dokumenterade det som hände. Floyd lär då ha sagt: 

”I can’t breath”, ”Jag kan inte andas!” vilket blivit något av ett slagord för 

BLM.  

 

 

  Författaren skriver att tidpunkten inte kunde ha varit bättre för rörelsen 

eftersom det var valår för presidentvalet. Media fortsätter beskriva BLM-

rörelsen som en ”fredlig proteströrelse”. Nu har BLM förenat sig med 

Antifa/AFA-aktivister och bränner städer, plundrar och förstör affärsrörelser, 

attackerar polisen och alla andra som inte håller med dem och de driver en 



4 

 

politisk agenda som enligt författaren ”innebär slutet av inte bara lag och 

ordning, utan av hela USA” (s. 5). 

Vem startade BLM? 

Författaren citerar Lenin: ”Ge mig din fyraåring och efter en generation 

kommer jag att bygga en socialistisk stat” (s. 7). BLM skapades av marxister 

och ”karriäraktivister” som är en del av en större agenda som handlar om att 

minska polisens resurser och fokusera på rättigheter för raser, miljöfrågor och 

global rättvisa, vilket enligt författaren är förskönande och förföriska 

omskrivningar för en agenda som handlar om regler och lagar som innebär att 

regeringar kan ta total kontroll över hur vi lever (s. 7). Naturligtvis får man som 

läsare associationer till Agenda 2030 som jag skrivit ett par artiklar om.6 

  Författaren berättar om en känd BLM-aktivist som menar att bolsjevikerna7 

som genomförde statskuppen i Ryssland år 1917 var ”frihetskämpar” och att de 

var socialister (s. 8). Officiellt räddade dom det ryska folket från tsarens regim, 

men vad som i stället hände var decennier av tyranni, förtryck och totalitarism 

då många miljoner människor dog. Enligt olika källor dödades mellan 25-40 

miljoner ryssar i kommunistiska Sovjet under Lenins och Stalins tid. De ”vände 

grannar mot grannar”, skriver författaren. Man behöver bara se BLMs logga 

för att förstå deras ideologiska rötter. Den knutna näven… 

 

 

  Jag kommer att tänka på den aktuella situationen i Sverige och världen. Nu 

skapas motsättningar mellan ”vaccinerade” och ”ovaccinerade”.  

  Kort kan vi konstatera att BLM och AFA m.fl. extrema rörelser är 

vänsterrörelser, d.v.s. marxistiskt, socialistiskt, kommunistiskt orienterade, med 

Karl Marx’ ”Kommunistiska Manifest” och Mao Zedong, The Black Panther 

 
6 17 mål för att totalt förändra vår värld - Agenda 2030 - Del 1 - 

http://www.piahellertz.com/Agenda_2030_17_mal_del%201.pdf 

och Del 2 - http://www.piahellertz.com/Agenda_2030-del%202.pdf  
7 Bolsjeviker kallade sig medlemmarna i den ena av de två fraktioner som bildades efter en 

splittring av Rysslands socialdemokratiska arbetareparti. År 1903 splittrades detta parti i två 

fraktioner. Mot bolsjevikerna stod minoriteten … Mensjevikernas partiprogram liknade 

det tyska socialdemokratiska partiets revisionism. (Wikipedia) 

http://www.piahellertz.com/Agenda_2030_17_mal_del%201.pdf
http://www.piahellertz.com/Agenda_2030-del%202.pdf
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rysslands_socialdemokratiska_arbetareparti
https://sv.wikipedia.org/wiki/1903
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tyska_socialdemokratiska_partiet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Revisionism_(marxism)
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Party, m.fl. rörelser som inspirationskällor. Författaren beskriver de olika 

rörelser som inspirerat BLM. 

  Även nazismen och fascismen måste räknas dit. Nazismen är ju en slags 

förkortning på nationalsocialismen, d.v.s. en extrem socialistisk rörelse. De hette 

Tyska Nationalsocialistiska Arbetarpartiet. Det är väldigt små skillnader mellan 

nazismen, socialismen, kommunismen och fascismen, betonar BLM-författaren 

(s. 43). 

  De av Vladimir Lenin ledda bolsjevikerna styrdes också av den 

marxistiska ideologin. Lenin betonade att målet för socialismen var kommunism 

(s. 42). 

  Marxismen bygger på tanken att endast våldsamma revolutioner kan 

förändra världen. ”Kapitalisterna” släpper inte taget frivilligt. Den stora frågan 

nu är vilka dessa grupper menar är ”fienden”, eftersom de styrs och finansieras 

av några av världens främsta ”kapitalister”, exempelvis George Soros. 

  En ideolog som författaren nämner ett flertal gånger är Saul Alinsky som 

skrivit boken ”Rules for Radicals”, som publicerades första gången år 1971. 

Den beskrivs bland annat på online-bokhandeln Bokus som ”Saul Alinskys 

passionerade råd till unga radikaler om hur man kan genomföra konstruktiva 

sociala förändringar”. Kända amerikanska demokrater, som exempelvis 

Hillary Clinton och Barack Obama, har inspirerats av Alinsky.8 

  BLM-författaren konstaterar att alla tre som var med och grundande BLM 

var professionella aktivister, Patrisse Khan-Cullors, Alicia Garza och Opal 

Tometi. De har inte haft nån annan karriär (s. 11). 

 

  Opal Tometi, kommer från ”Black Liberation Movement”, de svartas 

frihetsrörelse. BLM-författaren skriver att hon är ”anti-kapitalist, anti-

imperialist, anti-frihet, anti-vita” och hon driver idén med ”de svartas 

överlägsenhet”, vilket innebär att svarta ska placeras i viktiga positioner i 

 
8 Se exempelvis Will Clarks bok “Obama, Hillary, Saul Alinsky and their Useful Idiots” 

(2015) 



6 

 

samhället, d.v.s. svart makt, ”Black Power” (s. 12). 

  Författaren berättar att det finns ytterligare tre ”far left groups”, extrema 

vänstergrupper i USA, som aktivt driver marxismen, the Communist Party USA 

(CPUSA), Committees of Correspondene for Democracy and Socialism (CCDS) 

och Democratic Socialists of America (DSA). Författaren skriver att det gäller att 

inte låta sig förföras av dessa kvinnors ”söta, oskyldiga ’personas’”. De är 

mycket väl organiserade och ”vältränade soldater i den marxistiska ideologin” 

(s. 13). De driver inte temat med rättvisa för raser, utan agendan handlar om 

”förstörelse av vår kultur, förstörelse av våra institutioner, förstörelse av vår 

tro på individuell frihet och förstörelse av verklig jämställdhet mellan raser”, 

skriver författaren (s. 13).  

  Sammanfattnings kan vi konstatera, med hjälp av BLM-författaren, att 

BLM är långt ifrån en gräsrotsrörelse och den har aldrig varit det. Den var och är 

mycket välorganiserad och väl finansierad och den bara fortsätter den agenda 

som de ovan nämnda rörelserna startat.  

Frankfurtskolan 

När jag läser om BLM-grundarnas ideologi kommer jag osökt att tänka på 

Frankfurtskolan som var en grupp filosofer och forskare, under ledning av 

filosofen Max Horkheimer (1895-1973). Han var under 1930-talet verksam vid 

Institut für Sozialforschung (IfS), först i Frankfurt och sedan i Genève, New 

York och Los Angeles efter Hitlers maktövertagande. Max Horkheimer skrev: 

 
”Revolutionen kommer inte att hända med vapen, utan det kommer att hända 

stegvis, år efter år, generation efter generation. Vi kommer gradvis att infiltrera 

utbildningsinstitutioner och politiska organisationer, förvandla dem långsamt till 

marxistiska enheter när vi rör oss mot universellt jämlikhetssträvande”. 9   

 

För att åstadkomma detta hade skolan utarbetat några punkter (min övers., 

PH):10  

 
1.   Att skapa rasistiska brott 

2.   Kontinuerlig förändring för att skapa förvirring 

3.   Undervisning av sex och homosexualitet för barn 

4.   Undergrävande av skolans och lärarnas auktoritet 

5.   Enorm invandring för att förstöra den nationella identiteten 

6.   Främjande av överdriven alkoholanvändning 

7.   Att tömma kyrkorna 

8.   Ett opålitligt rättssystem till nackdel för brottsoffer 

9.   Skapa beroende av staten och statliga förmåner 

 
9 “Our Cultural Decline Follows (Communist) Blueprint” - Timothy Mathew's – 13 maj 2017  

https://www.henrymakow.com/frankfurt-school-satanic-judaism-in-action.html 
10 Se artikeln i fotnot 9. 

https://www.henrymakow.com/frankfurt-school-satanic-judaism-in-action.html
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10. Kontrollera och fördumma media 

11. Uppmuntra familjens sönderfall 

 

                  

Det är väl bara att konstatera att Frankfurtskolans agenda för att målen har 

kommit mycket långt och i vissa fall redan gått i mål på ett skrämmande 

påtagligt sätt.  

Brott mot svarta 

I BLMs propaganda ingår siffror om hur många brott som vita gör mot svarta i 

USA. Statista11 visar att det nästan är dubbelt så många vita som blir dödade av 

poliser än svarta, vilket har publicerats i flera media under året. 

 

 
11 Statista är ett tyskt företag som specialiserar sig på marknads- och konsumentdata. 

(Wikipedia) 
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Författaren betonar att siffrorna visar att brotten mot vita, trots att staplarna är 

höga, måste ställas i relation till befolkningen. Då hamnar man på 0,00010%. 

Men genom att överdriva siffrorna så förstärker man människors känslomässiga 

reaktioner och det är ett smart sätt att få följare för att ”kunna använda dem för 

att implementera de förändringar man vill uppnå”, skriver författaren (s. 17). Vi 

kan bara se vad som händer nu under den s.k. ”pandemin” som många forskare 

avslöjar inte är värre än en förkylning eller en säsongsinfluensa. Många läkare 

har låtit sig luras, eller också tvingas dom delta i agendan eftersom de annars 

förlorar heder och arbete och har därmed blivit ”nyttiga idioter”, ”useful idiots” 

ett begrepp som lär ha myntats av Lenin. Jag citerar Wikipedia:  

Nyttig idiot är en beskrivning av en person som löper andras ärenden utan att 

vara medveten om att så är fallet och i stället tror att det är de egna intressena 

som värnas. Detta beteende har använts av bland annat underrättelsetjänster  

genom att utnyttja övertygelsen hos godtrogna "idealister" eller personer starkt 

knutna till en politisk lära eller konformism för att sprida propaganda, falska 

rykten, samla in information, med mera.  

   I skrivande stund utsätts den svenske läkaren Hanna Åsberg som avslöjar 

fakta bok Covid-19 och de s.k. vaccinerna, drabbats av medias karaktärsmord. 

Se bland annat Läkartidningens artikel. 12 Det finns fler svenska läkare som 

blivit förlöjligade i massmedia på grund av deras mod att våga varna. 

 
Bilden hämtad från en artikel på Humanism & Kunskap som berättar om Hanna Åsbergs 

engagemang.13 

 

 
12 https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/09/forra-sfam-toppen-kan-bli-utesluten-vi-

maste-markera/?fbclid=IwAR2ey1-KXaEoNHq7MfJ9YwqQf57pIEgY5kEltvP0pYg-

c53WvdU3mwfX5-k  
13 https://humanismkunskap.org/2021/08/11/bota-den-svenska-desinformationen-kring-covid-

19-roadtrip/  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Underr%C3%A4ttelsetj%C3%A4nst
https://sv.wikipedia.org/wiki/Idealist
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konformism
https://sv.wikipedia.org/wiki/Propaganda
https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/09/forra-sfam-toppen-kan-bli-utesluten-vi-maste-markera/?fbclid=IwAR2ey1-KXaEoNHq7MfJ9YwqQf57pIEgY5kEltvP0pYg-c53WvdU3mwfX5-k
https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/09/forra-sfam-toppen-kan-bli-utesluten-vi-maste-markera/?fbclid=IwAR2ey1-KXaEoNHq7MfJ9YwqQf57pIEgY5kEltvP0pYg-c53WvdU3mwfX5-k
https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/09/forra-sfam-toppen-kan-bli-utesluten-vi-maste-markera/?fbclid=IwAR2ey1-KXaEoNHq7MfJ9YwqQf57pIEgY5kEltvP0pYg-c53WvdU3mwfX5-k
https://humanismkunskap.org/2021/08/11/bota-den-svenska-desinformationen-kring-covid-19-roadtrip/
https://humanismkunskap.org/2021/08/11/bota-den-svenska-desinformationen-kring-covid-19-roadtrip/
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Islamska terrorister 

BLM-författaren menar att BLM har starka kopplingar till islamsk terrorism, 

något som mainstream media aldrig berättar om (s. 53 ff). Författaren menar att 

islam är en politisk kraft ”maskerad som religion” (s. 53). Målet är världsherra-

välde under Sharialagar. Författaren påminner om Barack Obama som sagt att 

han ville totalt förändra landet. Tack vare Obama lyckades Muslimska Brödra-

skapet få makten i Egypten, som nu hjälper BLM (s. 54).   

  Här kan det vara värt att notera att Muslimska Brödraskapet har fått stor 

makt även i Sverige. Jag citerar ur en artikel i Expressen: 

Socialdemokraterna har i en skriven överenskommelse lovat Sveriges muslimska 

råd, SMR, att få in muslimer på riksdagslistor, landstingslistor och kommunala 

fullmäktigelistor.14 

Yrsa Häggström som driver bloggen Bakom Kulisserna beskrev målet för 

Socialdemokraterna och Muslimska Brödraskapet i en artikel från 17 november 

2019.15 Jag citerar ett utdrag: 

Socialdemokraterna skulle (år 2000) få 2000 muslimska medlemmar och ge 300 

muslimer politisk grundutbildning. I utbyte fick socialdemokratiska partiet 

muslimska väljare. På så sätt kunde SAP få många muslimska röster, då fanns det 

160,000 muslimer i Sverige. Detta skulle i praktiken betyda att SAP höjde 

röstantalet (med muslimska väljare) med 3,5 % i valet 1998. Med dagens stora 

invandring får SAP 6 % muslimska röster i valet 2022 om inte en splittring sker 

innan dess.  

   

Det Muslimska brödraskapet är terrorklassade i flera länder, bland annat i USA 

och Egypten. Dock inte i Sverige där de frodas och erhåller statliga bidrag.16 

  BLM-författaren skriver: ”Fråga dig själv varför en islamistisk 

terrorgrupp skulle vilja stödja BLM! Är det nåt mer som pågår här?” (s. 55) 

  Inför valet i USA år 2016 menar en muslim att muslimerna blivit de ”nya 

svarta i USA” (s. 55). En kvinnlig muslim och aktivist menade att ”vi är den 

revolutionära gruppen som iscensatt revolutioner över hela världen. Varför 

skulle vi inte kunna göra det i USA också?” (s. 55). BLM-författaren menar att 

man nu kan se dessa revolutioner utspelas i flera delstater. 

 

 
14 S lovar att samarbeta med Sveriges muslimska råd - 29 jan 2014 -
https://www.expressen.se/nyheter/s-lovar-att-samarbeta-med-sveriges-muslimska-rad/ 
15 Muslimska Brödraskapet och Socialdemokraternas mål i Sverige - 

https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/11/17/muslimska-brodraskapet-och-

socialdemokraternas-mal-i-sverige/ 
16 https://mellanosternidag.wordpress.com/2019/06/18/det-muslimska-brodraskapet-ar-

terrorklassade-i-flera-lander-men-i-sverige-far-de-statligt-bidrag/  

https://uvell.se/2018/03/16/sa-strommar-pengarna-till-muslimska-brodraskapet/
https://www.expressen.se/nyheter/s-lovar-att-samarbeta-med-sveriges-muslimska-rad/
https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/11/17/muslimska-brodraskapet-och-socialdemokraternas-mal-i-sverige/
https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/11/17/muslimska-brodraskapet-och-socialdemokraternas-mal-i-sverige/
https://mellanosternidag.wordpress.com/2019/06/18/det-muslimska-brodraskapet-ar-terrorklassade-i-flera-lander-men-i-sverige-far-de-statligt-bidrag/
https://mellanosternidag.wordpress.com/2019/06/18/det-muslimska-brodraskapet-ar-terrorklassade-i-flera-lander-men-i-sverige-far-de-statligt-bidrag/
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Politiska frågor 

En av de frågor som BLM driver officiellt är rätten till utbildning, men i 

praktiken är inte BLM intresserade av att vare sig svarta eller vita ska ha 

utbildning. De har större nytta av outbildade arbetare som inte ifrågasätter. I 

stället väljer BLM att driva tesen att de svarta är förtryckta på grund av en 

inbyggd, systematisk rasism (s. 20). Taktiken att få människor att tro att de är 

förtryckta är en genomtänkt agenda inom marxismen. Marxisterna behöver 

anhängare som känner sig förorättade. De behöver den kontrollerade ilskan som 

de kan använda för sina syften, ”nyttiga idioter” (s. 20). 

  Författaren menar också att denna strategi har öppnat dörrarna för andra 

grupper, exempelvis LGBT-rörelsen (lesbiska, homosexuella, bisexuella och 

transpersoner), som också vilar på en marxistisk grundsyn. De använder också 

den knutna näven i sin symbol. 
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  Författaren nämner också att Open Society, som driver frågan om öppna 

gränser, är en viktig inspirationskälla. Både USA och Sverige tar emot stora 

mängder invandrare från mycket främmande kulturer jämfört med mottagar-

länderna, som påstår sig vara flyktingar, men som inte är flyktingar enligt 

definitionen, utan ekonomiska migranter som söker ett bättre liv, men som 

mottagarländerna sen inte kan integrera eller hantera. I Sverige har problemen 

de senaste åren blivit mycket stora och mycket dyra. 

  Jag kommer att tänka på det sommartal som dåvarande statsministern 

Fredrik Reinfeldt höll år 2014. Han sa bland annat: ”Nu vädjar jag till svenska 

folket om tålamod, om att öppna era hjärtan för att se människor i stark stress 

med hot mot det egna livet som flyr, flyr mot Europa, flyr mot frihet, flyr mot 

bättre förhållanden.” År 2015 kom ca 163,000 invandrare till Sverige, av vilka 

de flesta inte är ”flyktingar” enligt UNHCRs (FN:s flyktingorgan) definition som 

menar att: ”Flyktingar är människor som flyr från väpnade konflikter eller 

förföljelse”.17 SvD skriver: ”Statens kostnader för migrationspolitiken beräknas 

uppgå till 70-80 miljarder kronor årligen de kommande åren. Det minskar 

regeringens utrymme för nya reformer.”18 

  Detta innebär att man mycket effektivt skulle komma att förstöra 

nationerna, vilket avslöjar rörelsens globalistiska agenda, menar BLM-

författaren. 

 

 
Källa SCB 

 
17 https://sverigeforunhcr.se/vem-ar-flykting  
18 Se bland annat Asylkostnad på rekordnivå till 2020 - https://www.svd.se/asylkostnad-pa-

rekordniva-till-2020  
 

https://sverigeforunhcr.se/vem-ar-flykting
https://www.svd.se/asylkostnad-pa-rekordniva-till-2020
https://www.svd.se/asylkostnad-pa-rekordniva-till-2020
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  Ett begrepp jag inte hört tidigare är ”cisgender”. Det har utvecklats under 

de senaste två-tre åren enligt författaren. Att vara cis är till exempel om du 

känner dig som man, är man enligt folkbokföring och myndighetsdokument, och 

har en penis. Ordet cis betyder ”på samma sida”. Man upplever sig således vara 

i rätt kön. Det är motsatsen till ”trans”, när man känner sig vara i motsatt kön.  

  Agendan handlar om att skapa motsättningar och inte bara det, utan att 

också skapa hat mot ”de andra”, en ideologi som Marx byggde in i sitt 

kommunistiska manifest. Det handlar också om att utrota kärnfamiljen, d.v.s. 

familjer som bygger på idén ”mamma, pappa och barn” (s. 22). BLM menar att 

mina barn inte är mina barn, utan tillhör kollektiva familjer, storfamiljer eller 

byar. Författaren påminner oss om Hillary Clintons budskap i sin bok: ”It takes 

a village: det krävs en hel by för att fostra ett barn (1996) (1997 i svensk 

översättning). 

   

Bilden och idén känns extra kuslig sen vi fått kännedom om den handel med 

barn, som Hillary Clinton lär ha varit involverad i enligt Wikileaks grundare 

Julian Assange som läckte mängder med dokument om sexhandeln i samband 

med valet år 2016. Det kom att kallas Pizzagate.19 I skrivande stund anklagas 

hennes dotter Chelsea Clinton för samma brott.20  

  BLM-författaren betonar att det bara är marxister som ständigt talar om  

”kollektiv”, kollektiva rättigheter, kollektiva aktioner, kollektiv frigörelse och så 

vidare (s. 96). 

   Grundidén, att barnen skulle uppfostras kollektivt gör ju att barnen tidigt 

 
19 Jag skrev en artikel om detta som ligger på min Boksida - Pizzagate – Sanning eller falsk 

nyhet? - http://www.piahellertz.com/Pizzagate-Sanning_eller_falsk_nyhet.pdf  
20 Delta Force arresterar Chelsea Clinton – 22 sept. 2021 - 

 https://bakomkulisserna.biz/2021/09/22/delta-force-arresterar-chelsea-clinton/ 

http://www.piahellertz.com/Pizzagate-Sanning_eller_falsk_nyhet.pdf
https://bakomkulisserna.biz/2021/09/22/delta-force-arresterar-chelsea-clinton/
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blir kontrollerade och de blir ”perfekta små kommunister som kommer att lyda 

makteliten” (s. 23). Denna tanke får mig att minnas de s.k. socialingenjörerna 

Alva och Gunnar Myrdal, det socialdemokratiska paret som starkt påverkade 

det svenska samhället i början av 1900-talet.  

 
Bilden hämtad från artikeln ”Sanningen om Alva och Gunnar Myrdal”, Expressen21 

 Jacob Nordangård berättar om makarna Myrdal i sin bok ”Den globala 

statskuppen” (2021).22 Han berättar bland annat att Alva Myrdal blev chef för 

UNESCOs socialvetenskapliga avdelning (Nordangård, s. 19). UNESCO är 

Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur. 

  I sin bok ”Conspirators’ Hierarchy: The Story of the Committee of 300” 

(1991)23 berättar John Coleman om Alva och Gunnar Myrdal som enligt 

Coleman var inblandade i utvecklingen av skolväsendet i USA där barnen fick 

lära sig ”en förfalskad historieskrivning”. Coleman skriver att Committee of 

300 var ”mycket förtjusta” över deras insatser (Coleman, s. 86).  

  I Sverige fick de socialdemokratiska makarna Myrdal stor betydelse för 

bland annat skapandet av ”storbarnkammare”. Paret fick en donation av 

Rockefellerklanen för att åka över till USA och studera den ”nya, spännande 

skolan”. Syftet var att den skulle implementeras i Sverige – ”den nya 

experimentella socialiststaten”.24 År 1936 var Alva Myrdal med och startade 

Socialpedagogiska seminariet (senare Förskoleseminariet - Socialpedagogiska 

institutet), för utbildning av barnpedagoger. En av deras idéer för att öka 

barnafödandet var att barnen inte enbart skulle tas om hand av föräldrarna 

(mödrarna), utan att ansvaret skulle delas mellan hem och samhälle.25 Vissa 

 
21 Publ. 26 maj 2005 - https://www.expressen.se/debatt/sanningen-om-alva-och-gunnar-

myrdal/  
22 Jag skrev en artikel om boken - http://www.piahellertz.com/Den_globala_statskuppen.pdf  
23 Jag har skrivit en artikel om boken - 

http://www.piahellertz.com/Historien_om_Committee_of_300.pdf  
24 Citat hämtat från ”Du Sköna Nya Psykiatriska Värld – Den hemliga agendan” av Peter 

Anstrin - http://www.kmrsverige.nu/pdf/den-hemliga-agendan.pdf  
25 Alva Myrdal – idéer om storbarnkammare 1935 – Stockholm stad – utan datum -  

https://stockholmskallan.stockholm.se/post/28174 

https://www.expressen.se/debatt/sanningen-om-alva-och-gunnar-myrdal/
https://www.expressen.se/debatt/sanningen-om-alva-och-gunnar-myrdal/
http://www.piahellertz.com/Den_globala_statskuppen.pdf
http://www.piahellertz.com/Historien_om_Committee_of_300.pdf
http://www.kmrsverige.nu/pdf/den-hemliga-agendan.pdf
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/28174
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källor menar att huvudsyftet dels var att få ut kvinnorna på arbetsmarknaden, 

vilket skulle öka skatteintäkterna, dels skulle samhället få möjlighet att fostra 

och indoktrinera barnen tidigt till en kollektiv ideologi och livsstil. 

  BLM vill också, enligt BLM-författaren, att ägandet ska vara kollektivt. 

Naturligtvis går mina tankar till de globala elitfamiljerna som ser World 

Economic Forum (WEF) som ett tillfälle att marknadsföra sina åsikter. En 

formulering som framförts från flera inom den globala eliten den senaste tiden 

är: ”Du kommer inte att äga någonting och du kommer att vara lycklig”.26 

 
Bilden är hämtad från artikeln27 

Författaren menar att BLMs krav är nästan ordagrant hämtade från Karl Marx’ 

”Kommunistiska manifestet”, även om ”proletariatet” för BLM är de svarta (s. 

27). 

  BLM kräver exempelvis rätten att få göra vad de än vill göra, exempelvis 

bränna och vandalisera och stjäla fast egendom utan att det blir konsekvenser (s. 

37). Det handlar om att ”respektera dem som protesterar”. Författaren redovisar 

de olika kraven som BLM har och jämför dessa med ”Kommunistiska mani-

festet”.   

  I skrivande stund, den 28 september 2021, får jag information från en 

bloggare som kallar sig X22Report och som skriver: 

 
Nu har det också visat sig, …, att Antifa och BLM var ute i skogarna och tände 

på. Man har gripit en kvinna som gick i en skogsskola, som utgav sig för att vara 

shaman. Nu har denna 30-åriga kvinna, som tänt på och låtit bränna upp 8.500 

tunnland och 41 hem, fått 9 års fängelse.  

 

Det handlade om Kalifornien. 

 
26 https://sv.technocracy.news/life-as-a-service-youll-own-nothing-and-youll-be-happy/  
27 Se fotnot 20. 

https://sv.technocracy.news/life-as-a-service-youll-own-nothing-and-youll-be-happy/
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Skapa en fiende 

En taktik som BLM och andra revolutionära grupper använder sig av är att 

”skapa en fiende” (s. 59). Det innebär att skapa ett imaginärt problem, 

exempelvis en grupp människor som får bli syndabockar.28 När det gäller BLM 

har man valt att fokusera på polisbrutalitet. I verkligheten är inte polisbrutalitet 

ett problem i USA. Inte heller jagas eller dödas svarta i någon nämnvärd 

utsträckning i USA (s. 60).  

 

Men det bryr sig inte BLM om. Författaren jämför med nazisternas agenda. 

Nazisterna var ju starkt inspirerade av marxismen, vilket man kan se om man 

läser Hitlers ”Mein Kampf”, menar BLM-författaren. Hitler valde judarna. 

Författaren beskriver hur Hitler gick till väga. 

  BLM följde vänsterns regelbok. Först skapade de en fiende, ett problem, 

vita och polisen. Författaren går ingående igenom de olika ”problem” som BLM 

beskriver. En ruskig konsekvens är bland annat att vissa delstater i USA har 

minskat finansieringen av polisen. Vi verkar ha en liknande agenda i Sverige. 

Media, även svenska media, tar nu ofta upp riskerna med nedrustningen av 

polisorganisationen. 

  En taktik som BLM också använder sig av är ”infiltration”, som är en av 

de tekniker som Frankfurtskolan beskriver (se ovan). Antonio Gramski, det 

italienska kommunistiska partiets sekreterare i början på 1900-talet, utvecklade 

metoden som han kallade ”entrism”, som är en infiltrationsstrategi som 
 

28 I skrivande stund handlar larmen om det påhittade klimathotet samt Covid-19 som enligt 

många forskare är en planerad ”pandemi” men egentligen är en vanlig säsongsinfluensa, vars 

huvudsakliga syfte är att skrämma människor till att bland annat ta de lönsamma ”vaccinerna” 

som dessutom verkar vara ett slags biovapen som gör människor sjuka. Se exempelvis - Dr 

Vladimir Zelenko nails them all – Truth is coming - 26 sept 2021- 

https://www.bitchute.com/video/kuAOPUG8jveB/?fbclid=IwAR0wAZG0kT4pVZamVkTOa

crN9FWiOPzrEjGTpluNK_U9KVXbiq8McjYKPwU 

https://www.bitchute.com/video/kuAOPUG8jveB/?fbclid=IwAR0wAZG0kT4pVZamVkTOacrN9FWiOPzrEjGTpluNK_U9KVXbiq8McjYKPwU
https://www.bitchute.com/video/kuAOPUG8jveB/?fbclid=IwAR0wAZG0kT4pVZamVkTOacrN9FWiOPzrEjGTpluNK_U9KVXbiq8McjYKPwU
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utnyttjas för att undergräva eller ta över ett utsatt mål. Det kan gälla politiska 

partier, kyrkliga och andliga församlingar och föreningar, media, myndigheter, 

organisationer m.m.   

Politisk praxis för medlemmar att i en viss politisk grupp ansluta sig till ett 

befintligt politiskt parti med avsikt att ändra dess principer och politik, i stället 

för att bilda ett nytt parti. (The free dictionary)29 

Taktiken kan gå ut på att ansluta sig som medarbetare eller sympatisör fast man i 

själva verket har ett fientlig uppsåt och rent av är ute efter att erövra makt. 

Tillvägagångssättet kan gå ut på att värva medlemmar och bygga upp ett 

inflytande och slutligen ta över. Syftet kan också vara att försöka påverka i en 

viss riktning. 

  Det är naturligtvis inte tillåtet att kritisera agendan eller den grupp som 

driver agendan. Återigen refererar BLM-författaren till kommunisterna, 

exempelvis de bolsjevistiska revolutionärerna i Sovjet. Författaren berättar att 

ryssarna inte stödde revolutionen, men ”de gjorde inget för att förhindra den” 

(s. 84). Detta ger mig kalla kårar när jag tänker på den ”vaccinpropaganda” som 

pågår i världen i skrivande stund. Majoriteten av befolkningarna i många länder 

har accepterat att låta sig injiceras av den giftiga blandning som makten kallar 

”vaccin”, trots att allt fler varningar nu förmedlas om allvarliga biverkningar.30 

Men medborgarna i många länder har börjat demonstrera. 

 

 

 
29 Entrism - definition of Entrism by The Free Dictionary - 

https://www.thefreedictionary.com/Entrism  
30 30 fakta om COVID-19. Stämmer detta med medias och Folkhälsomyndighetens bild? 

Av Global Politics - 30 september, 2021 

 https://www.globalpolitics.se/30-fakta-om-covid-19-stammer-detta-med-medias-och-

folkhalsomyndighetens-bild/ 

 

https://www.thefreedictionary.com/Entrism
https://www.thefreedictionary.com/Entrism
https://www.thefreedictionary.com/Entrism
https://www.globalpolitics.se/author/globalpolitics/
https://www.globalpolitics.se/30-fakta-om-covid-19-stammer-detta-med-medias-och-folkhalsomyndighetens-bild/
https://www.globalpolitics.se/30-fakta-om-covid-19-stammer-detta-med-medias-och-folkhalsomyndighetens-bild/
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  BLM-författaren berättar att nazisterna torterade och även dödade kritiker 

(s. 85). Författaren berättar också att BLM inte heller accepterar kritiker och 

kritik. De tystar sina kritiker med olika metoder. Om någon skulle säga ”All 

Lifes Matter” blir man måltavla för BLMs våldsamma reaktioner (s. 87).  

     

Mäktiga välgörare  
Titeln på ett kapitel är ”Powerful Benefactors”, ”mäktiga välgörare” (s. 93). 

Författaren konstaterar att för att vara en ”ideell organisation” så verkar BLM ha 

mycket gott om pengar. Författaren inleder kapitlet med ett citat av Karl Marx: 

”Den sista kapitalisten vi hänger kommer att vara den som sålde repet till oss.” 

(s. 93). De har mäktiga finansiärer och lyckas därför sprida sin propaganda 

effektivt. Den främste är enligt BLM-författaren multimiljardären George Soros 

(s. 94). Han använder sina pengar för att kollapsa ekonomierna i många länder. 

Bland annat spekulerade han på den svenska kronan år 1992.31 

  Författaren menar att Soros har ett finger med i allt som plågar USA och 

andra länder i världen framför allt genom sina stiftelser, totalt 206, bland annat 

”Open Society Foundation” (s. 95). 

 

 
 

  BLM-författaren räknar också upp ett stort antal företag och organisationer 

som finansierar BLM. Jag väljer några mycket kända: Nike, Apple, Google, 

Microsoft, Netflix, Spotify, Amazon, Facebook och många, många fler (s. 97ff).  

  Den 29 januari i år berättar Expressen att Black Lives Matter får årets Olof 

Palmepris ”för sitt arbete mot rasism och polisbrutalitet”, på initiativ av Olof 

 
31 https://sv.metapedia.org/wiki/George_Soros  

https://sv.metapedia.org/wiki/George_Soros
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Palmes son Joakim Palme.32 Joakim Palme blir pressad om detta i en intervju 

och avslöjar sin totala okunskap om vad BLM egentligen står för.33 Den 30 

januari meddelar Aftonbladet att BLM nominerats till Nobels fredspris.34 Suck! 

Även andra ”våldsförsvarare” har fått fredspriset, exempelvis Kissinger och 

Obama. 

  Grundaren av den inhemska terroristorganisationen Antifa har medgett, 

som jag nämnde tidigare, att George Soros hjälpte till att förvandla dem till 

terrorister ”farligare än ISIS.” 

 

Massmedia 

BLM-författaren citerar Vladimir Lenin: 

Pressen borde inte bara var en kollektiv propagandaförmedlare och en kollektiv 

agitator, utan också en kollektiv organisatör av massorna (s. 103).    

Författaren skriver att BLM inte bara får stöd från en mängd organisationer och 

företag utan de har även totalt stöd från massmedia. Inget av de stora media-

företagen har någonsin skrivit något negativt och kritiskt om BLM, trots att 

BLM och Antifa förstör städer över hela landet, utan de kallar rörelsen för 

demonstranter (s. 103). Författaren konstaterar att BLM inte behöver oroa sig 

för att driva sin egen propaganda. Det gör mainstream media åt dem. Trots att 

BLM attackerar poliser, kastar molotovcocktails på bilar, drar ut lastbils-

chaufförer ur deras lastbilar och misshandlar dem halvt fördärvade, startar 

bränder på gator, hus och skogar med mera, så envisas massmedia med att kalla 

dem för ”demonstranter” (s. 107).  

  BLM-författaren konstaterar att BLM lyckats mobilisera ett enormt 

omfattande stöd för sin agenda. De använder sig av hat, avundsjuka, svartsjuka 

och ilska för att splittra folket, vilket är en vanlig taktik bland marxister. ”Och 

det fungerar varje gång”, skriver författaren (s. 127). På bara sex år har BLM 

lyckats splittra USA. 

Hur kämpar man emot? 

Författaren betonar vikten av enighet, att inte låta sig splittras. Det gäller att stå 

emot, att avslöja vilka BLM egentligen är. Det gäller att inte gynna de företag 

som stödjer dem ekonomiskt och även förlöjliga dessa företag på sociala medier. 

Det gäller också att inte rösta på de politiker som stödjer dem. Men det allra 

bästa sättet är att ”stå enade” (s. 128). Det gäller att kämpa för den individuella 

friheten och att det gäller alla medborgare, oavsett ras, etnicitet, hudfärg, kön 

m.m. Författaren påminner om hur USA bekämpade den europeiska fascismen 

 
32 https://www.expressen.se/nyheter/black-lives-matter-far-palmepriset/  
33 Olof Palmes son pressad om våldshyllning av BLM – 29 jan. 2021 -  

https://www.youtube.com/watch?v=sfqQUvzq0Gk&t=3s  
34  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/PRPAx7/blm-nomineras-till-nobels-fredspris  

https://www.expressen.se/nyheter/black-lives-matter-far-palmepriset/
https://www.youtube.com/watch?v=sfqQUvzq0Gk&t=3s
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/PRPAx7/blm-nomineras-till-nobels-fredspris
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och vann ”kalla kriget” genom att ”stå enade”. På samma sätt satte man 

människor på Månen och skapade dessutom en värld där människor kan 

kommunicera med varandra på var sin sida av jordklotet  . Författaren varnar för 

att om vi inte gör motstånd kommer Amerika snart inte längre att existera och 

det sista hoppet för mänskligheten kommer att vara förlorat för alltid. Detta 

gäller ju inte bara Amerika. Det gäller i lika hög grad Sverige och många andra 

länder. 

  ”Är det verkligen den värld du vill leva i?” frågar författaren avslutnings-

vis. 

 

 

”Den värsta tragedin är inte de ondas brutalitet, 

utan de godas tystnad” 
 

Martin Luther King 

 

 


