De terugkeer van echt rechts
Daniël Friberg is is niet de eerste de beste maar CEO van het
Zweedse mijnbouwbedrijf Wiking Mineral. Hij was ook een van de
stichtende leden van de Zweedse metapolitieke denktank Motpol
en heeft een lange loopbaan in de Zweedse oppositie.
Hij schrijft in zijn 100 pagina’s tellende boek dat ‘Rechts’
aan zijn terugkeer bezig is. Na jaren van vernedering en
politiek falen is de oppositie zich aan het reorganiseren en
is ze terug mee met de tijd. En dat kan niet snel genoeg gaan,
want die tijd dringt. Europa staat voor verschillende
uitdagingen. Uitdagingen waaraan de incompetente elites,
politici, academici en massamedia het hoofd niet kunnen, of
niet willen bieden.
Ongecontroleerde immigratie, hersenloze verspilling van
grondstoffen, en de vernietiging van de ziel zelf van de
Westerse cultuur door de consumptiemaatschappij – dit zijn de
problemen die het establishment niet weet op te lossen.
Nieuw Rechts wil en kan dit wel. In het korte handboek “De
terugkeer van echt rechts, een handboek voor de echte
oppositie” vindt de lezer een aantal zeer actuele essays. Ze
zijn van belang voor iedereen die deel uitmaakt of wil
uitmaken van de echte oppositie waaraan Europa en haar
kinderen overal ter wereld zo’n behoefte hebben en bevatten
zowel praktische tips als een kort overzicht van de concepten,
kwesties en ideeën waarmee Nieuw Rechts zich in hoofdzaak
bezighoudt.
Enkele citaten:
‘Een verenigd, onafhankelijk Europa is noodzakelijk, Een
gemeenschappelijk buitenlands beleid, een verenigd leger en
een gemeenschappelijke wil om Europa’s belangen globaal te
verdedigen, is de enige manier waarop ons continent zichzelf

kan beschermen en politiek kan handelen zonder de vazal te
zijn van een andere grote macht.’
‘Een politicus die wordt gemotiveerd door de obscure gedachte
dat zijn of haar loyaliteit ligt bij een abstract begrip als
‘mensheid’ of ‘de wereld’ in plaats van bij de werkelijke
mensen die hij regeert, kan nooit worden getolereerd als
bestuurder, of zelfs maar worden beschouwd als een legitieme
democratische vertegenwoordiger.’
‘Recht je rug en wanhoop niet. De strijd voor Europa is nog
lang niet gedaan. Integendeel, hij is nog maar net begonnen.
In plaats van depressief te zijn over de richting die onze
maatschappij is ingeslagen, kan je het beschouwen als een kans
op avontuur, een tijdperk waarin jouw daden een invloed op de
toekomst kunnen hebben.’
‘Aan het begin van het nieuwe millennium valt de hegemonie van
het establishment uit elkaar. De linkse onrealistische
ideologische interpretatie van de wereld verraadt ook haar
zwakheid. Gevolg hiervan is dat ze door steeds meer Europese
mannen en vrouwen in vraag wordt gesteld.’
‘Echt Rechts is aan een terugkeer bezig in heel Europa: regio
na regio, land na dwingen we de gedesillusioneerde,
gedemoraliseerde en gefeminiseerde marionetten terug naar de
marginaliteit van de samenleving. De plek waar zij en hun
toxische ideeën en destructieve utopieën thuis horen.’
‘Etnische identiteit is een natuurlijk vertrekpunt voor een
politieke organisatie.Het liberale concept van het individu,
alsook de klassenanalyse van het socialisme hebben beiden hun
ontoereikendheid bewezen. Etnische groepen vormen de
fundamentele factor in bijna elke context en zijn hierdoor een
uitstekend uitgangspunt voor politieke analyses en de
uitvoering ervan’
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