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Om man vill förstå vad som händer i Sverige idag och varför det händer, så är
Ingrid Carlqvists bok ”Från Sverige till Absurdistan” en ”måsteläsning”. Jag
läste nånstans en kommentar om en bok: ”Boken drabbade mig”. Denna
kommentar gäller verkligen Ingrid Carlqvist bok. Den drabbade mig. Hon tar
upp de svåraste och mest känsliga teman till analys, exempelvis den pågående
islamiseringen i Sverige, de judiska familjernas stora makt över massmedia,
nedrustningen inom den svenska skolan, feminismens destruktiva konsekvenser
och mycket mera. Boken är både baserad på personliga erfarenheter och på
ingående studier av aktuella debatter och forskning.
Författaren betonar att ”Utan kunskap kan vi inte rädda vårt land” (s. 88).
Jag håller fullständigt med. Vi kan inte förlita oss på det officiella etablissemangets media eller på egen tro och eget tyckande. Vi måste läsa, lyssna,
granska källorna, analysera och dra egna logiska slutsatser. Det är vad Ingrid
Carlqvist gjort - och har därför blivit obekväm för etablissemanget.

Vem är Ingrid Carlqvist?
Hon är född 1960, är författare till flera böcker och har arbetat som journalist
under många år då hon bland annat har arbetet på Nordvästra Skånes Tidningar
under de första 5-6 åren av sin journalistkarriär och på Aftonbladet samt på
Kvällsposten, där hon också var nyhetschef. Sen några år är hon också aktiv med
poddar på nätet, nu senast med Ingrid&Maria – Journalisterna som står på din
sida.1
Under tiden på Kvällsposten utvecklades en oro inom henne på grund av
”den ständigt ökande invandringen” och vad den skulle kunna komma att göra
med ”mitt Sverige” (s. 7). Det började bli allt tydligare vad som var OK att
skriva om och vad man inte skulle skriva eller prata om. Det var under den här
tiden som folkomröstningen i Sjöbo skulle genomföras, då man ville veta
medborgarnas inställning till flyktingmottagande. Kommunalrådet Sven-Olle
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Olsson, ”en grisbonde med fötterna i myllan”, hade sagt nej till Invandrarverkets krav på att Sjöbo skulle ta emot ett antal asylsökande (s. 7). Hans
argumentation började så frön hos Ingrid samtidigt som hon i sitt journalistiska
arbete fortsatte skriva artiklar om ”rasisten” Sven-Olle. Hon berättar att
”polletten” till slut ”trillade ner” när hon gjorde en intervju med Rasmus
Jarlov, ledamot av det danska konservativa partiet. Hon ville veta vad det
innebar att vara ”konservativ”. Hans svar är värt att citera:
Konservatism är inte så mycket en ideologi som ett sätt att se på världen. Att
värna det man redan har och bara förändra i små steg. Konservatismen ser till att
politiker inte tar sjumilasteg och lämnar allt det goda bakom sig. För, du vet,
ingen politiker har rätt att förändra sitt land till oigenkännlighet på bara en
generation. (s. 11).

Med den definitionen så inser jag att även jag är konservativ. Detta första
kapitel där Ingrid berättar om sitt ”uppvaknande” var spännande läsning och jag
jämför naturligtvis med mitt eget ”uppvaknande” i många frågor där jag själv
burit på och fått omvärdera ”självklara övertygelser” baserade på massmedias
nyheter, utbildning, myter och omgivningens åsikter.

Svenska folkets historia
Ingrid Carlqvist börjar boken med att berätta om det svenska folkets historia och
en analys av vad som menas med ”det svenska folket”. Det är en intressant
beskrivning som väcker igenkännande känslor. Stoltheten över vårt vikingaarv
och att vi inte varit i krig på 200 år. När jag läser kapitlet inser jag hur lite jag
engagerat mig i vårt lands tidiga historia, om hednatiden, om vikingatiden, om
runor och kulturlämningar, om handeln med andra länder, om inflyttade från
andra länder och mycket mer. Det låter spännande och kan bli ett studieområde
på gamla dar. Bättre sent än aldrig! Tack Ingrid för att du inspirerade mig!
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Jag visste inte att det var svenskar som låg bakom uppfinningen av
kylskåpet, kullagret, skiftnyckeln, blixtlåset m.m. Ingrid för fram en intressant
teori som jag inte hört talas om tidigare, ”kall vinter-teorin”, ”ju kallare
klimatet är desto större hjärna” (s. 49) och refererar till en dansk IQ-forskare,
Helmuth Nyborg. Han menar också att en ”större hjärna borgar också för
större altruism … Afrikanska länder ligger lågt i altruism (oegennyttig
människokärlek) medan kalla nordiska länder ligger högt och Mellanösternländerna däremellan. Ingen skillnad i öst-västlig skala har kunnat uppmätas”.
En slutsats blir att ju kallare ett land är desto större är möjligheten att utveckla
demokrati (s. 50). Men detta är verkligen att gå på glödande kol i ett politiskt
klimat som är genomsyrat av politisk korrekthet, PK.
Helmuth Nyborg publicerade en artikel, ”Västvärlden blir dummare för
varje dag”.2 Artikeln bemöttes med ett ramaskri av PK-reportrar som använde
metoden ”halmgubbeargumentet”, d.v.s. påstod att författaren skrivit nåt annat
och sen kritiserar det påstådda påståendet. Forskaren verkar dock ha rätt. I
”Forskning & Framsteg” publicerades år 2017 en artikel som menade att IQnivån i Skandinavien minskar i snabb takt (s.51).3 Jag vill hänvisa till Ingrid
Carlqvists bok när det gäller resten av det enormt spännande och avslöjande
kapitlet.

Sverige – ett invandrarland
Ingrid menar att Sverige alltid har varit ett invandrarland och berättar om
vallonerna som kom i början av 1600-talet för att hjälpa till med järnhanteringen
(s. 63). Författaren konstaterar att ”deras mest bestående påverkan på svenska
folket är möjligen den bruna ögonfärgen” (s.65). Jag trodde länge att jag och
min familj var vallonättlingar, bland annat på grund av att många av oss har
bruna ögon, men min bror har släktforskat och menar att vi har andra rötter.
Ingrid har ett tänkvärt förslag. Väldigt få människor på Jorden är blåögda.
Hon tycker därför att den lilla grupp som finns, mellan 8-17 procent, borde vara
”värda att bevara” (s. 66). Forskare menar att den blå färgen är en mutation
bland brunögda för sex- till tiotusen år sedan. Hon menar också att ljusögda, vita
människor är ”en krympande skara i världen” (s. 67). Det blir extra starkt att
läsa eftersom det just nu pågår en häxjakt på vita i USA och i många andra
länder i världen.
Jag lyssnar i skrivande stund på en intervju med den brittiske författaren
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Douglas Murray som i sin bok ”The Strange Death of Europe: Immigration,
Identity, Islam” (2017) driver tesen att den europeiska civilisationen, så som vi
känner den idag, inte kommer att överleva. Anledningen till detta är enligt
Murray den stora massinvandringen till Europa från andra kontinenter
kombinerat med negativa födelsetal hos de inhemska europeiska befolkningarna,
samt även det faktum att Europa samtidigt förlorat tron på sina egna värderingar
och traditioner samt på sin egen legitimitet. Murray bekräftar Ingrids
beskrivning. Hon citerar EXPOs medgrundare Tobias Hübinette, som är
forskare vid Mångkulturellt centrum på Södertörns högskola. Det är ett så
skrämmande citat att jag väljer att citera det i sin helhet:
Att känna eller till och med tycka att den vita rasen är underlägsen på alla
upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande
handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det
mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!
(s. 68).

Jag blir mörkrädd… Ingrid skriver ”Byt ut vita mot svarta, judar eller annan
valfri grupp och fundera över om detta uttalande hade varit acceptabelt?” Hur
utbredd är Hübinettes ståndpunkt? I Sverige? I Europa? Och isåfall bland vilka?
Ingrid har räknat ut att om invandringen från utomeuropeiska länder
fortsätter i den takt vi nu upplevt under de senaste åren så kommer svenska
folket att vara i minoritet i vårt eget land redan år 2034 (s.75). Det är bara 14 år
dit.

Vilka tjänar på det som sker?
Ingrid skriver i ett kapitel där hon undersöker vilka som tjänar på det som sker:
”Det här kan vara det svåraste jag någonsin skrivit, men det måste göras. Om vi
svenskar ska kunna ta tillbaka vårt land måste vi ha hela bilden klar för oss, om
inte annat för att aldrig mera gå i samma fälla.” (s. 78) Ingrid inleder kapitlet
med text om segregation och integration, om svenskarnas tendens att alltid lita
på politiker och på varandra. Hon beskriver det Sverige där vi inte behövde låsa
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dörrar, när vi kunde lämna cykeln olåst utanför affären och när vi inte lurade
varandra. Hon frågar sig: ”Hur kunde någon vilja förändra detta?” Och svarar:
Svaret är egentligen väldigt enkelt: De som inte kände sig som en del av den
svenska familjen, de som inte ville vara en del av oss och därför såg vår
sammanhållning som ett hot mot sina möjligheter att agera i eget intresse. För en
sådan grupp kan det vara mycket fördelaktigt att fylla landet med alla möjliga
grupper så att man själv kan gå under radarn och främja sina egna intressen. …”
(s. 81).

Sen skriver hon: ”För en gammal Israel- och judevän som jag är det inte roligt
att berätta denna historia … Jag kunde helt enkelt inte föreställa mig att judar
såg sin judiska identitet som viktigare än den svenska…” (s. 81). Ingrid betonar
vikten av att det hon berättar inte ska leda till att någon börjar hata judar eller
döma ”varenda person av judisk börd” s. 82). Men hon betonar att likaväl som
vi måste skydda oss från islamiseringen i våra länder så måste vi skydda oss från
alltför stor judisk påverkan på vårt samhälle.
Detta kapitel är bokens absolut mest spännande och omskakande. Kanske
mest för att Ingrid vågade skriva, vågade analysera och studera och presentera
sina slutsatser så sakligt och logiskt så vi som läsare också ska kunna se och
förstå sammanhangen. Hatten av för Ingrid Carlqvist!
Hon konstaterar att judarna inte är så många och de är aldrig våldsamma
men de kompenserar detta med ”intelligens och sammanhållning – deras lilla
klubb är tajt sammansvetsad” (s. 82). Genom att hålla ihop har judarna överlevt
genom historien. De har blivit mäktiga inom bland andra finans- och mediebranscherna. De har dessutom utvecklat ett försvar mot kritik genom begreppet
”anti-semitism”. Ingrid citerar den f.d. israeliske utrikesministern Shulamit
Aloni, som i en intervju berättar att anti-semitism ”är ett trick som vi alltid
använder. Om någon från Europa kritiserar Israel då drar vi upp Förintelsen.
…” (s. 85). Ingrid citerar hela uttalandet som finns på Youtube.4

“It's a Trick, We Always Use It.” Calling people “anti-Semitic” for criticizing Israel. https://www.youtube.com/watch?v=jUGVPBO9_cA
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Författaren citerar också min gamle judiske psykologilärare vid f.d.
Högskolan i Örebro, numera Örebro universitet, Michaël Wächter. Han menar
att judar har lyckats överleva som folk, kultur och religion trots att de bott
utspridda i många olika länder på grund av att ”de vägrat assimilera sig” (s.
98).
Det finns ca. 20,000 judar i Sverige och ungefär lika många samer. Judar
utgör således 0,2% av befolkningen. Den judiska familjen Bonnier äger nästan
alla media, tidningarna Dagens Nyheter, Expressen, Kvällsposten, GöteborgsTidningen (GT), Dagens Industri och även Svensk Filmindustri (SF), TV4gruppen, AdLibris, Discshop.se och många andra företag, framförallt i medieoch underhållningsbranscherna.5 I december 2019 köpte Bonniers också upp
Mediekoncernen MittMedia, som driver 28 lokala dagstidningar i Sverige.6

Om judiska strategier
I ett separat kapitel om judiska strategier inleder Ingrid med konstaterandet:
Det råder alltså ingen tvekan om att det främst var judar som genom ett intensivt
och målmedvetet arbete på bara ett decennium lyckades få det stabilt homogena
och supersvenska Sverige att kasta allt det gamla och trygga överbord och ge sig
ut på det mångkulturella stormhavet. (s. 107)

Det är de slutsatser hon drar utifrån sina studier och det blir de slutsatser man
som läsare också drar. Och hon menar att det är viktigt att vi försöker förstå
”varför judar agerade och fortfarande agerar så här” (s. 107).
Ingrid konstaterar att judarna blivit utvisade från olika länder minst 109
gånger.7 En av orsakerna var deras pengautlåning. Det var bara judarna som
5

Se hela listan över Bonniers företag och varumärken i Sverige (http://www.bonnier.se/foretag-varumarken/ ).
6
Jätteaffären klar: Bonnier köper Mittmedia - https://www.svt.se/kultur/bonnier-kopermittmedia
7
109 Locations whence Jews have been Expelled since AD250 6

kunde låna ut pengar mot ränta. Varken katoliker eller muslimer hade tillåtelse
att ”bedriva ocker”. Däremot fick de enligt en källa som Ingrid refererar till,
professorn i judisk historia Norman Roth, inte låna ut pengar till andra judar
mot ränta. Det var först med protestantismen som de kristna kunde låna ut
pengar mot ränta, vilket Max Weber tar upp i sin bok ”Den protestantiska
etiken och kapitalismens anda” (1905).
Ingrids genomgång av historieskrivningen och strategier är verkligen
läsvärd och ögonöppnande, så istället för att försöka sammanfatta mer så
rekommenderar jag läsning av hennes bok. Hon konstaterar dock att många
judiska organisationer idag arbetar intensivt för att förändra Europa. De pressar
exempelvis på Internet om att censur måste införas. De kallar det ”åtgärder mot
näthat” (s. 123). De propagerar för muslimsk massinvandring och menar att
Europa har skyldighet att ta emot folk på flykt. Ingrid avslutar kapitlet med
orden:
Aldrig hade jag kunnat föreställa mig att det finns judiska organisationer som
medvetet vill fylla Sverige med så många judehatande muslimer som möjligt, i
akt och mening att låta dem förgöra något de tycks avsky ännu mer än islam –
det svenska Sverige. Det var innan jag sett och hört Barbara Spectre säga: ”Judar
kommer att stå i centrum av det som är en enorm förändring för Europa att gå
igenom”.8

Ingrid skriver att hon innan hon såg inlägget på Youtube från en israelisk tvintervju från 2012 där Barbara Spectre uttalade sig, hade betraktat svenska och
europeiska judar som lika vita och lika europeiska som vi och hon kunde inte
ana att det bland dem fanns människor som hatade oss och ville förgöra oss (s.
129). Jag håller helt med Ingrid. Jag blev minst lika förvånad och chockad.
Hennes berättelse om detta är verkligen intressant.

https://www.biblebelievers.org.au/expelled.htm
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Barbara Spectre får ett eget kapitel i boken. Hon var rektor för det judiska
läroinstitutet Paideia i Stockholm. Hennes man var rabbin i den judiska
församlingen i Stockholm. Ingrid har verkligen rotat djupt i officiella dokument
och motioner till Riksdagen för att bland annat utröna vad Paideia är och varför
det skapades. Det är tydligt att Paideia får betydande ekonomiska resurser och
mycket stöd av Regeringen. Detta är inget vi fått ta del av via etablissemangets
media.
I detta kapitel tar Ingrid även upp Sion vises protokoll, ett dokument som
många anser vara en förfalskning, men, som Ingrid påpekar, ”oavsett om det är
skrivet av sionister eller inte, så har nästan allt i det nu genomförts” (s. 133).9
I detta kapitel tar Ingrid även upp sionisterna. Sionismen är en politisk
rörelse som dels strävar efter ett Stor-Israel men också efter världsdominans, en
ny världsordning, New World Order, medan judendomen är en religion. Det
finns även kristna sionister.
I Israel demonstrerar judarna mot zionismen.

Islamiseringen av Sverige
Ingrid skriver att ”Medan det judiska inflytande i Sverige har skett i det
fördolda, så ligger muslimernas påverkan på vårt land i öppen dagar” (s. 149).
Sen räknar hon upp att antal områden där denna påverkan är påtaglig. Det
handlar om krav på halalmat i skolor och på äldreboenden, om hemtjänstpersonal som vägrar steka fläskkotletter till svenska pensionärer, om krav på
skilda badtider för kvinnor och män, om mäns rätt att slippa ta kvinnor i hand
9
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De två länkar jag hade tidigare fungerade inte längre.
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och mycket mera. Hon går i detalj in på hur den muslimska påverkan är synlig i
vårt samhälle och i vår vardag. Hon beskriver moskébyggen som blir allt fler
samt om det våld och den kriminalitet som följt i den muslimska immigrationens
spår.
För en tid sedan läste jag Nicolai Sennels bok ”Helig vrede – bland
kriminella muslimer” (2017).10 Den hjälpte mig att förstå mycket av det våld
och den aggressivitet man kan läsa om i media, även om det oftast inte anges att
det är muslimska immigranter som står bakom. Sennels arbetade som psykolog
på ett danskt fängelse och beskriver sina erfarenheter och slutsatser i boken.
Ingrid Carlqvist skrev förordet till den svenska utgåvan. Sennels psykologiska
analyser av våldet var mycket intressanta och logiska. Att det handlade om den
muslimska kulturen där ”anfall är bästa försvar”, att det ofta handlar om att
bevara ”hedern”. Både danskar och svenskar har en helt annan grundsyn och
blir ofta offer för muslimernas kvinnosyn och attacker.
Åter vill jag hänvisa till Ingrids bok där hon detaljerat beskriver det hon
kommit fram till.

Skolan – total indoktrinering
Även skolan blir föremål för Ingrids djupgående analyser. Intressanta uppgifter
som hon för fram handlar om IQ. Hon presenterar forskning som visar att
”många av de somaliska barnen har lika låg IQ-nivå som de svenska barn som
får diagnosen intellektuell funktionsnedsättning” (s. 181). Samtidigt som jag
läste detta fick jag höra av en bekant som har sin dotter i en central skola i
Örebro att hon blir mobbad och trakasserad av somaliska flickor i klassen. Detta
var en total nyhet för mig, men Ingrids berättelse gav en möjlig förklaring.
Känner sig dessa flickor underlägsna och blir avundsjuka på de duktiga svenska
flickorna och ger sig på dem med våld?
En mycket intressant diskussion som Ingrid gör i kapitlet handlar om ”allas
lika värde” som ofta misstolkas som att alla måste vara lika och behandlas lika.
Men om människor är olika blir det naturligtvis inte bra om de behandlas lika.
Eftersom IQ-frågan inte får lyftas så skapas problem i skolan. Ingrid nämner just
Vivallaskolan i Örebro som ett exempel. De somaliska flickorna jag nämnde
ovan bussas numera in till den centrala skolan för att ”lösa problemen” i
Vivallaskolan.
Ingrid skriver: ”Man undrar vem som kommit på den fullständigt galna
idén att placera 14-åriga somaliska analfabeter i samma klass som svenska 14åringar som är inne på sitt näst sista år i grundskolan?” (s. 185) Jag undrar
detsamma. Sen tar Ingrid upp många fler liknande problem som är ett resultat av
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en helt galen grundsyn och inkompetenta politiska beslut. Kan det bli mer
destruktivt för vårt samhälle? Ännu ett exempel är att det 2015 kom 35,369
vuxna afghaner som låtsades vara 15-17 år till Sverige trots att de såg ut att vara
mellan 30 och 40 år. ”Många av de så kallade barnen hade grått hår, djupa
rynkor i pannan…” (s. 186). Många svenska flickor blev våldtagna på skolorna.
Eftersom jag själv arbetat som universitetslektor i 25 år vid Örebro
universitet (som blev universitet 1999) så var det några siffror som intresserade
mig extra. Jag citerar:
1960 gick cirka 40,000 studenter på Sveriges fyra universitet och en handfull
högskolor. 2010 var 388,000 studenter inskrivna på 49 högskolor och universitet,
och 2014 hade siffran stigit till 405,000.

Ingrid hämtade siffrorna från Universitetskanslersämbetets rapport ”Universitet
och Högskolor – Årsrapport 2015”.11 Hon konstaterar att man ständigt har sänkt
nivåerna för att komma in på akademiska studier och undrar hur många som
verkligen är lämpade för detta av dem som kommer in. Hon presenterar fler
siffror.

Våldtäkterna i Sverige
Ett faktum som blivit alltmer omtalat i världen är att Sverige blivit något av ett
centrum för våldtäkter. De enda som förnekar detta är politiker, journalister och
kriminologer menar Ingrid. Från etablissemangets sida hävdar man istället att
anmälningstendensen ökat och att det skett lagändringar som påverkar
statistiken.

Ingrid presenterar statistik. Ett problem är att det i Sverige är förbjudet att
redovisa etnicitet på gärningsmännen. Däremot talar man öppet om det i våra
grannländer (s. 206).
År 2017 publicerade en privatperson, Joakim P Jonasson, en egen
undersökning över (nästan) samtliga fällande domar för sexualbrott under åren
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2012-2017.12 Ingrid skriver: ”Det är skrämmande läsning och med största
sannolikhet förklaringen till varför politikerna vägrar låta svenska folket få veta
hur det ligger till.” (s. 213) Sen redovisar Ingrid Jonassons resultat. Jag väljer ut
några få resultat och hänvisar i övrigt till undersökningen:
• Män med utomeuropeisk härkomst begår 84% av grova våldtäkter. Svenskar
kommer först på fjärde plats, efter afghaner, irakier och somalier.
• Två av tre grova våldtäkter begås av asylsökande eller män som getts
uppehållstillstånd.
• Landsgrupper med högst faktor (sannolikhet) att begå grov våldtäkt är i
turordning algerier, afghaner, tunisier, marockaner och palestinier.
• 95,6% av överfallsvåldtäkter begås av män med utländsk härkomst.
• Flest överfallsvåldtäkter räknat i individer begås i turordning av somalier,
eritreaner, algerier, irakier och gambier.
…
• Svenska män är överrepresenterade i endast tre rubriceringar: köp av sexuell
handling av barn, barnpornografibrott och utnyttjande av barn för sexuell
posering.

Det är skakande siffror och det är en skam att de döljs och förtigs. Under tiden
far svenska flickor mycket illa och får livslånga men av sina upplevelser. Ingrid
berättar om ett antal fall. Hon konstaterar att de låga straffen och de få
utvisningarna är ”ett hån mot våldtäktsmännens offer” (s. 225) och hon frågar
sig ”Varför bekymrar sig svenska domstolar mer om förövarnas säkerhet i sina
ursprungsländer än om svenska kvinnors rätt att slippa bli våldtagna av dessa
män?” (s. 225). Enligt en studie från Brottsförebyggande rådet får mer än fyra
av fem utländska våldtäktsmän som är folkbokförda i Sverige stanna kvar i
landet.13
År 2018 visade Uppdrag granskning ett program där de undersökt
våldtäkter och etnicitet. Undersökningen baserade sig på 843 personer. De fann
att 58 procent av gärningsmännen var födda utomlands, vilket är en avsevärt
lägre andel än Jonasson kom fram till, men det var ändå mainstreammedia som

Undersökning om utlänningar och sexualbrott av Joakim P Jonasson
https://pjjonasson.wordpress.com/2017/10/23/ny-undersokning-om-utlanningar-ochsexualbrott/
Studien finns på
https://pjjonasson.files.wordpress.com/2017/10/sexualbrottslighet_bland_man_fodda_i_sverig
e_och_i_utlandet_v3.pdf
13
Utvisning på grund av brott 2000 – 2014 - BRÅ https://www.bra.se/download/18.25f91bdc15453b49d0f5868d/1463470560543/2016_Utvisni
ng_pa_grund_av_brott_2000-2014.pdf
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tog upp frågan om etnicitet, vilket hedrar dem.14 Jag har inte djupgranskat
studien för att försöka få en förklaring till skillnaderna mellan Jonassons och
SVTs undersökningar.

En synnerligen obehaglig tanke som Ingrid för fram handlar om hur
domstolarna dömer svenska män som till och med är oskyldiga. Hon frågar sig:
”kan det till och med vara så att svenska domstolar dömer oskyldiga svenska
män för att ’bättra på’ statistiken? Att det helt enkelt inte får vara så att nästan
alla våldtäkter begås av utländska män?” (s. 232) Hon ställer frågan utifrån
erfarenheten att hon själv som journalist skrivit ett stort antal artiklar om män
som dömts helt utan bevis för våldtäkter och incestövergrepp och menar därför
att dessa fall inte är ovanliga. Det är en ohygglig tanke som jag har mycket svårt
att ta in. Kan det verkligen vara så illa? Ingrid själv menar att det krävs ordentlig
forskning för att undersöka detta.

Det ”trygga” Sverige
Om och om igen menar politikerna i media att ”Sverige har aldrig varit
tryggare än nu”, ett uttalande som Ingrid låtit stå som rubrik i ett av de sista
kapitlen. Sen ägnar hon kapitlet åt att motbevisa detta genom att bland annat
redovisa några verkliga händelser.

14

Ny kartläggning av våldtäktsdomar: 58 procent av de dömda födda utomlands
Publicerad den 22 augusti 2018 - https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/ny-kartlaggningav-valdtaktsdomar-58-procent-av-de-domda-fodda-utomlands
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Ingrid berättar att svenska män har diskriminerats vid antagningen till
Polishögskolan, ”samtidigt som kvinnor och invandrare med sämre testresultat
kommit in” (s. 251). Kan det verkligen vara sant?
Sen går hon in på konkreta uppgifter och siffror om dessa problem, som att
många hoppar av, allt färre söker till utbildningen, erfarna poliser slutar med
mera. Dessutom för hon fram kritiken mot omorganisation av polismyndigheten.
Jag har samtidigt läst Peter Springares bok där han för fram kritik mot
omorganisation, polisledning med mera, ”Peter Springare, Polis – Om ett
stressat våldsmonopol” (2019), som Ingrid refererar till (s. 266).
Ingrid nämner polischefen Dan Eliasson som trots massor med kritik fick
sitta kvar. Hon för fram en hypotes:
Antingen för att han hade regeringens uppdrag att faktiskt krossa poliskåren
inifrån (kanske för att bli av med de många högervridna, svenska män som
fortfarande utgör stommen av kåren och sedan bygga upp en genuspolis med
kvinnor, invandrare och transpersoner), eller så har Eliasson med sina många år i
socialdemokratiska partiet sådana hållhakar på regeringen att den inte vågar
sparka ut honom. Framtiden får utvisa varför denne politruk utsågs till
rikspolischef, trots att han till synes saknade all relevant kompetens för
uppdraget” (s. 265-266).

Hon konstaterar också att hans inflytande inte kommer att minska i och med
hans nya uppdrag som generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB.

Feminismen och kvinnorna
Ett område som blivit laddat för mig det senaste året är kritiken mot den
feministiska rörelsen och avslöjandet av dess konsekvenser. Jag har ungefär
samtidigt med läsningen av Ingrids bok läst Henry Makows bok ”Cruel Hoax Feminism & The New World Order” (2010). Den drabbade mig också hårt
eftersom jag kallat mig feminist sen år 1991 när jag gick en forskarkurs i
feministisk teori. Innan dess hade jag inte ens reflekterat över kön och genus.
Läsningen av Makows bok gjorde det lättare för mig att läsa och ta till mig
Ingrids analyser och jag inser att jag håller med henne – och Makow.
I sin roll som journalist hade Ingrid intervjuat en läkare som berättade att
kvinnor mellan 30 och 40 år ofta är sjukskrivna för stress, utmattningssyndrom,
utmattningsdepression och liknande. Det handlar i grunden om alla krav som
ställs på kvinnor. Läkaren berättade att det bland annat beror på skattesystemet.
Kvinnor måste arbeta heltid och samtidigt ansvara för hem och familj i avsevärt
större utsträckning än männen. I Sverige kan man inte längre välja att stanna
hemma med barnen. Ingrid konstaterar att i den feministiska debatten låter det
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som om den värsta kvinnofällan är att gifta sig och skaffa barn.
När jag skiljde mig för 50 år sedan kontaktade jag först socialtjänsten och
frågade om jag var tvungen att börja arbeta om jag begärde skiljsmässa. Då
svarade de att jag fick vara hemma med socialbidrag tills minsta barnet var 4 år.
Det blev en lättnad och jag vågade begära skiljsmässa. När jag omkring 20 år
senare arbetade som socialsekreterare trodde jag att samma regel fortfarande
gällde – men icke. Nu måste mammorna ut och arbeta när barnet är 1 år och
lämna det på dagis. Eftersom det är preskriberat idag kan jag avslöja att jag lät
mammor stanna hemma med socialbidrag. För mig var barnens och mödrarnas
välmående viktigare än lagar och regler
.
Ingrid ställer en enormt viktig fråga: ”Varför motarbetar feministerna det
kvinnor helst vill? Varför vill de göra kvinnor olyckliga och deprimerade och
tvinga dem att välja karriären före barnen?” (s. 276) Det är verkligen viktiga
frågor.
Både Henry Makow och Ingrid Carlqvist menar att män måste våga vara
starka och modiga och ta hand om sina familjer samt våga försvara oss och vårt
land ”med sitt eget blod” (s. 280). I ett cyniskt konstaterande skriver Ingrid att
”en bisarr konsekvens av att kvinnorna har förvandlat männen till mesiga
feminister är att de inte längre tänder på svenska män. Numera verkar många
föredra unga, afghanska män” (s. 284). Det kanske inte är så cyniskt ändå. Flera
artiklar på nätet tar upp temat om svenska kvinnor som utnyttjar de utländska
pojkarna/männen sexuellt.15
Ingrid presenterar statistik över självmord. Statik från 2015 visar att i
åldern 15-24 år är det mer än dubbelt så många killar som tjejer som tar sitt liv
(s. 282). Med olika exempel visar Ingrid att det inte är lätt att var ung pojke och
man idag. Hon konstaterar också att anledningen till att det blivit så illa är bland
annat den ”enorma hjärntvätt som pågått i 40-50 år. Ja, faktiskt ännu längre.”
(s. 283). Sen berättar hon om Alva Myrdal som entusiastiskt drev idén om
”storbarnkammare – det som sedan skulle bli dagis/förskola”(s. 283).
Jag vill här göra ett utdrag ur min artikel om John Colemans bok
”Conspirators’ Hierarchy: The Story of the Committee of 300” (1991) som jag
15

Svenska vänsterkvinnor utnyttjar ensamkommande flyktingbarn sexuellt https://swnet.politik.narkive.com/VUy9igBq/svenska-vansterkvinnor-utnyttjarensamkommande-flyktingbarn-sexuellt
Unga asylsökande vittnar om sexuella övergrepp - https://ordfrontmagasin.se/ungaasylsokande-vittnar-om-sexuella-overgrepp/
Äldre svenska kvinnors sexuella utnyttjande av afghanska “barnmän”: Grooming bakom
humanitär dimridå - https://katerinamagasin.se/aldre-svenska-kvinnors-sexuella-utnyttjandeav-afghanska-barnman-grooming-bakom-humanitar-dimrida/
Afghaner och kvinnorna som vill ha dem - https://www.nyatider.nu/afghanerna-ochkvinnorna-som-vill-ha-dem/
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tycker är den viktigaste bok jag läst på många år.16 Dr John Coleman var en
professionell brittisk underrättelseofficer inom M16, som är en militär
organisation. Han hade där ofta tillgång till mycket hemligstämplat material. I
sin roll som tjänsteman i Afrika fick han ta del av sekretessmaterial där man var
ovanligt öppen med hemlig information. Det han såg gjorde honom mycket
upprörd och förbittrad och drev honom in på ett vägval som han därefter
fortsatte resten av sitt liv. Det innebar att han bestämde sig för att avslöja den
makt som styr och kontrollerar de brittiska och amerikanska regeringarna. Det
var så han till slut fann Committee of 300, den högsta Makten ovanför Makten. I
sin bok är det exakt det han gör – och det är enormt imponerande, skrämmande
och faktafyllda avslöjanden.17
John Coleman nämner ett par svenskar förutom Olof Palme. Det är Alva
och Gunnar Myrdal som enligt Coleman var inblandad i utvecklingen av
skolväsendet i USA där barnen fick lära sig en förfalskad historieskrivning.
Författaren skriver att Committee of 300 var ”mycket förtjusta” över deras
insatser (Coleman, s. 86). I Sverige fick de socialdemokratiska makarna och
sociala ingenjörerna Myrdal stor betydelse för bland annat skapandet av
”storbarnkammare”. Paret Alva och Gunnar Myrdal 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”.18 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. 19 Vissa
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.
Vi kan väl konstatera att attackerna mot familjen pågått länge. Ingrid
nämner inte Frankfurtskolan, men jag kan inte låta bli att ta upp den eftersom
mycket av det Ingrid berättar ligger i linje med Frankfurtskolans mål.

16

Min artikel om John Colemans bok ligger på min Boksida http://www.piahellertz.com/Historien_om_Committee_of_300.pdf
17
Boken ligger som pdf-fil på Internet - https://www.cia.gov/library/abbottabadcompound/4A/4A92FD2FB4DAE3F773DB0B7742CF0F65_Coleman..CONSPIRATORS.HIERARCHY.-.THE.STORY.OF.THE.COMMITTEE.OF.300.R.pdf
18
Citat hämtat från ”Du Sköna Nya Psykiatriska Värld – Den hemliga agendan” av Peter
Anstrin - http://www.kmrsverige.nu/pdf/den-hemliga-agendan.pdf
19
Alva Myrdal – idéer om storbarnkammare 1935 – Stockholm stad – utan datum https://stockholmskallan.stockholm.se/post/28174
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Frankfurtskolans mål
Sambandet mellan kommunismen och judendomen är kabbala, d.v.s. frimureri.
Det skriver Timothy Mathews i en artikel20. Mathews menar att i grund och
botten var Frankfurtskolans uppgift att undergräva det judiskt-kristna arvet. Den
uppmanade till den mest negativa och destruktiva kritiken som möjligt var av
varje sfär av livet för att destabilisera samhället och förstöra det som de såg som
den "förtryckande ordningen”.

Den tyske filosofen Max Horkheimer (1895-1973), ledare för
Frankfurtskolan, 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”. För att åstadkomma detta hade skolan
utarbetat några punkter:
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
10. Kontrollera och fördumma media
11. Uppmuntra familjens sönderfall

20

Our Cultural Decline Follows (Communist) Blueprint - Timothy Mathew's - May 13, 2017
https://www.henrymakow.com/frankfurt-school-satanic-judaism-in-action.html
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När jag läser Ingrid Carlqvist bok kan jag bara konstatera att Frankfurtskolans
mål successivt börjar uppfyllas.

Vakna Sverige!
Finns det någon bok som kan få svenskar att vakna och bli medvetna om vad
som händer i vårt land så är det Ingrid Carlqvists mycket välskrivna,
faktaspäckade, spännande och innehållsrika bok som spänner över de viktigaste
politiska områden som det idag talas tyst om bland politiker, journalister och
andra företrädare för etablissemanget. Jag har sagt det tidigare och jag säger det
igen, det är en av de viktigaste böcker som skrivits på länge. Jag hoppas den blir
läst av många.
Ingrid skriver på sista sidan:
Med denna bok hoppas jag kunna väcka tillräckligt många av mitt folk så att de
äntligen drar upp näven ur fickan och säger: Nu räcker det! Sverige är vårt land
och ni hade ingen rätt att ta det ifrån oss svenskar. Nu har vi lidit under ert
mångkulturella experiment tillräckligt länge, och vi vill inte ha det mer.

Utmaningen nu är att få så många som möjligt att läsa boken – i en tid när man
väljer att läsa fragmenterade texter på Facebook, Twitter och andra sociala
medier, ett sätt att läsa som inte ger helhetsbilder och djupförståelse. Utan helhet
och djup är det lätt att ta felaktiga beslut eller bara strunta i problemet. Vi får
inte strunta i detta längre. Vi måste agera – innan det är för sent!
Tack igen Ingrid för ditt fantastiska arbete med att med att hjälpa oss att
förstå.

Om Ingrid skulle göra en
uppdatering så är det bara
ett enda förslag till
förbättring jag vill komma
med. Att i fotnoterna ange
rubriker och titlar på
artiklar och inte bara
internetadresser. Det skulle
underlätta sökandet.
21
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Om den krokiga flaggstången på framsidan se https://sverigesradio.se/artikel/6765889
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