EU som rasbiologiskt
experiment
Aldrig hört talas om Richard Nikolaus von
Coudenhove-Kalergi, eller den plan som bär hans namn,
– Kalergiplanen? Läsaren borde ha gjort det – utifall
Sveriges Bonnierdominerade media hade skött sitt arbete.
Kalergi var en österrikisk greve som innan det andra
världskriget började arbeta för ett politiskt enat Europa –
det vill säga långt innan EU:s mer kände fader, den
franska sprithandlaren Jean Monnet, började göra
detsamma.
EU har av sina ja-fanatiker kallats för ett
”fredsprojekt”.
Måhända kan Monnet klara sig undan med den
ursäkten, då hans aktivism blev synlig först efter andra
världskriget. Detta går inte att säga om Kalergi, vars
aktivism började före kriget, och för vilken EU aldrig
handlade om fred – utan är ett rasbiologiskt experiment

med följande två huvudpunkter:
•

Alla folkslag på planeten skall blandas ihop till en
enda röra som Kalergi beskriver som en
”eurasisk-negroid ras.”

•

Enda undantaget för det planetära rasbiologiska
experimentet är judar – som Kalergi anser vara
“Europas andliga överklass”.

Saxat ur Kalergis bok “Practical Idealism”:260
Människan kommer i framtiden vara av blandad
ras. Dagens raser och klasser kommer gradvis att
försvinna som ett resultat av utrotandet av rymd, tid
och fördomar. Framtidens euroasiatiska-neger ras
kommer att påminna om antikens egyptier och
ersätta mångfalden av raser och mångfalden av
individer. Istället för att ha förstört judendomen i
Europa har Europa, mot hennes vilja, förfinat och
utbildat detta folk, och genom denna artificiella
process drivit på dem in i deras framtida roll som den
ledande nationen. Det är inte förvånande att det folk
som undkom fängelserna i ghettona blev Europas
andliga adelsklass. Europas sympatiska omsorg
skapade en nytt slag av aristokrater. Det skedde när
Europas feodala aristokrati kraschade på grund av
judarnas frigörelse [som ett resultat av åtgärder
genomförda under den Franska Revolutionen]
Den vördnad med vilken Kalergi betraktas av EU:s
260 http://libris.kb.se/bib/2346435 Eng sammanfattning här:
https://cigpapers.wordpress.com/2013/10/27/Thecoudenhove-kalergi-plan-the-genocide-of-the-people-of-europe/
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toppskikt (och detta toppskikts dolda generaler) bekräftas
av det sista decenniets mottagare av Kalergipriset:261
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens
ordförande (2014)
Herman Van Rompuy, EU-rådets ordförande
(2012)
Angela Merkel, Tysklands förbundskansler (2010)
Wladyslaw Bartoszewski, Polens utrikesminister
(2008)
Vaira Vike-Freiberga, Lettlands president (2006)
Ibrahim Rugova, Kosovos President (2004)
Franco Komarica, Katolsk biskop i Bosnien
(2002)

Vilka stödde och betalade för Kalergis arbete?
Tre bekräftade namn är finansoligarkerna Rothschild,
Warburg och Baruch.262
Var står Sverige i processen?
Sveriges politiska etablissemang synes fullt medvetet
om EU som ett rasbiologiskt experiment och applåderar
och stödjer det.
Det är därför Sverige har EU:s i särklass högsta
flyktingmottagande per capita. Det var därför Sveriges
statsminister Göran Persson (1996-2006) såg till att
svenska staten finansierar något som heter PAIDEIA
och som kallar sig självt för ”det europeiska institutet för
261http://www.european-society-coudenhovekalergi.org/europapreistraeger5.asp I fall länken pekar fel, prova
med bara domännamnet och navigera fram till listan över
europeiska mottagare.
262 http://www.nyatider.nu/forintelsen-av-europa-om-grevekalergis-paneuropeiska-vision/

judiska studier i Sverige,”263 och vars grundare, den
amerikansk-födde judinnan Barbara Spectre, i en intervju
i israelisk TV för några år sedan, utan krusiduller,
förklarade:
Jag tror att det finns ett uppsving av
antisemitism då Europa ännu inte lärt sig att vara
multikulturellt.. Vi kommer att vara en del av
plågorna i den här omvandlingen, som måste äga
rum. Europa kommer inte att fortsätta utgöras av
de monolitiska samhällen de gjort under det senaste
seklet. Judar kommer att befinna sig i mitten av
den processen.264
Engelska originaltexten:
I think there's a resurgence of anti-Semitism
because at this point in time Europe has not yet
learned how to be multi-cultural, and I think we
are going to be part of the throes of that
transformation – which must take place. Europe is
not going to be the monolithic societies they once
were in the last century. Jews ar going to be at the
center of that.265
Att makten menar allvar med att på likbålet av
Europas etniska mångfald skapa en homogen global
hybridras bekräftades enligt uppgift år 2008 av Frankrikes
dåvarande president Sarkozy (vars styvfar arbetade för
CIA266) då han i ett tal förklarade att om fransmännen
inte självmant började rasblanda sig så kan staten komma
263 http://www.paideia-eu.org/
264 http://blueshift.nu/david-duke-varnar-sverige/
265 http://blueshift.nu/david-duke-varnar-sverige/
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att tvinga dem till det.267
* * * * * * *
EU som rasbiologiskt experiment var också vad
statsminister Fredrik Reinfeldt (2006-2014) avsåg när han
utbrast att Sverige är en moralisk stormakt eftersom
Sveriges politikerklass öppnat sina hjärtan (och landets
gränser och plånböcker) för massinvandring av bibliskt
format.
Reinfeldts uppfattning bekräftades av hans
alliansbroder finansminister Anders Borg, som i ett tal i
USA år 2013 förklarade att ”Ni krigar och vi får
flyktingarna” - ett arrangemang Borg beskrev som ”en
tillgång för det svenska samhället.”268
Den stora utmaningen för nationalistiskt sinnade
svenskar, här definierad som svenska medborgare som
inte bara värnar om Sveriges sociala, språkliga, och
kulturella fortlevnad, utan överlevnad som civiliserat
samhälle (där besök på IKEA inte förutsätter skyddsväst
och livvakt) är att det enda parlamentariska alternativet i
situationen är Sverigedemokraterna, som idag ägs och
kontrolleras av samma kraft som driver Kalergis
rasbiologiska agenda, den politiska zionismen.269
266 ”Operation Sarkozy: how the CIA placed one of its agents at the
presidency of the French Republic,” Thierry Meysan:
http://www.globalresearch.ca/operation-sarkozy-how-the-ciaplaced-one-of-its-agents-at-the-presidency-of-the-frenchrepublic/10060
267 http://blueshift.nu/har-hotar-frankrikes-president-med-attkriminalisera-aktenskap-mellan-vita-europeer/
268 http://www.friatider.se/anders-borg-vi-har-oppnat-gransernausa-krigar-och-vi-far-flyktingarna
269 http://blueshift.nu/svenska-sverige-1938-israel-agersverigedemokraterna/; http://blueshift.nu/breaking-news-

Sverigedemokraterna är inte en lösning på problemet
med Sverige som spjutspetsen i ett europeiskt
rasbiologiskt experiment – det är en del av problemet.
Det zionistiska Sverigedemokraternas senaste räfstoch rättarting med sin nationalistiskt sinnade interna
opposition inföll våren 2015, då bland andra
ungdomsförbundets ledare, Gustav Kasselstrand, och
Stockholmsordföranden William Hahne, uteslöts.270

riksdagskvinna-julia-kronlid-sd-filmad-pa-bar-garning-med-attsalja-ut-sverige-till-frammande-makt/;
http://blueshift.nu/sverigedemokraterna-nu-officielltzionistdemagogerna/;
270 http://www.friatider.se/massutrensning-i-sd-kasselstrand-ochhela-interna-oppositionen-utesluts;
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20589409.ab
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