
Känner man inte till fiendens- alltså vår svenska globalistregims plan - kan man inte göra motstånd.  
VAD INGEN REDOGÖR FÖR ÄR ATT ETT KOLLAPSAT SVERIGE SKA HANDHAS AV KINESISK 
MILITÄR!  
 
Sveriges framtid är av vår globalistregim inriktad mot kollaps sedan länge. FN-avtal Kigali Principles, samt 
även Strong Cities Network har undertecknats, jämte extremt många andra globalistavtal. Under en punkt 
i Kigali Principles som undertecknades av dåvarande svenska framtidsminister 2016 står skrivet att vid 
risk för befolkningens liv inom landet, frångår styret från nationens huvudstad på FNs säkerhetsråds 
beslut och detta råd övertar styret av nationen. Här är hon som skrev på, hur kunde hon få det mandatet? 
https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/klimat/sa-ser-tidigare-framtidsministern-pa-sin-framtid/ 
  
Redo står FN:s väpnade styrkor i tiotusentals i Kina. 
Sverige övergår då från att vara en nationalstat till en Agenda2030 region med det globala nya 
samhällssystemet som bygger på global jämlik fördelning av precis allt som ska distribueras globalt efter 
central inhämtning. (Dvs bl a ranson och tilldelning efter varje individs uppförandeprestation.) 
 
Man har förberett väl inför detta maktövertagande: 
- Kinesiskt bolag sköter spårtrafiken i huvudstaden Stockholm 
- Kinesiskt bolag handhar säkerhetsuppdrag på Arlanda 
- Kinesiskt bolag har byggt Guldbron som sammanbinder huvudstadens innerstad 
- Kinesiskt bolag har byggt storhamn i Nynäshamn 
- Kinesiskt bolag är majoritetsägare i svensk vindkraft 
- Kina har utöver sin ambassad ett underrättelse/polishögkvarter i västra Stockholm 
- Kinesiskt bolag äger Volvo Car Group 
(Kinesisk storhamn med kinesisk personal godkändes för bygge i Lysekil, men lokal miljörörelse satte 
stopp för bygget.) 
 
Allt detta i Sverige klassas som skyddsobjekt, vi får inget veta!!!!!! 
 
Sverige är näst efter Ryssland Europas mest naturtillgångsrikaste land och därför högintressant för Kina. 
Unika jordartsmineraler som järnmalm, uran, torium, grafitschiffer mm finns här. 
 
Kina är globalisternas planerade centralmakt efter USA:s kommande sönderfall. Kinas soldater är inte 
HBTQ-degenererade, ej heller C-vaxinjicerade. Samt att all amerikansk vapenteknologi har blivit överfört 
till Kina av de amerikanska globalisterna. Se Hillary Clintons öppna servrar. Detta utöver 
biovapenindustrin. 
 
"China wields by far the world’s largest military, with 2.8 million soldiers," 
https://www.brookings.edu/articles/chinas-hollow-military/  
 
- China's armed forces embarking on missions for world peace: 
http://eng.chinamil.com.cn/2021special/114159.htm  
 
Ställ dig frågan om varför alla kinesiska restauranger, även Sushi i Stockholm, har personal där INGEN 
kan svenska. Detta efter åratals vistelse i landet. Varför beviljas alla dessa arbets- och 
uppehållstillstånd?!? 
 
STÄLL dig frågan om vindkraftverken som är värdelösa ur energiförsörjningsperspektiv i själva verket är 
övervakningsmaster, då man enligt agenda 2030 har för avsikt att tömma landsbygden på folk och 
koncentrera dessa till hårdreglerade städer, och att det utbredda breda vägnät runt dessa vindsnurror 
tjänar framgent kinabolag att effektivt utvinna Sveriges naturresurser? 
 
Kina, trots koncentrationsläger, massivt förtryck, organstölder, biovapen, kritiseras ALDRIG av svenska 
regimen! Har du förstått varför nu? 
 
För att göra motstånd krävs det att man lärt känna fiendens planer - Så dela gärna. 
 
 



- Kinesiskt bolag ska sköta säkerhetskontroll på Arlanda 
Ett kinesiskt bolag med nära band till landets militär och styrande kommunistparti ska sköta delar av 
säkerhetskontrollen på Arlanda. 
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kinesiskt-bolag-tar-over-sakerhetskontrollen-pa-arlanda  
 
- Kartläggning av kinesiska bolagsförvärv i Sverige- 
Forskare vid FOI har genomfört den första omfattande, öppet tillgängliga kartläggningen av kinesiska 
bolagsförvärv i Sverige. Totalt identifieras 65 förvärv, vars verksamheter i närmare hälften av fallen 
korrelerar med de framtidsteknologier som den kinesiska staten är i behov av. 
https://www.foi.se/nyheter-och-press/nyheter/2019-11-29-kartlaggning-av-kinesiska-bolagsforvarv-i-
sverige.html  
 
-Hela FOI-Rapporten här 
https://www.foi.se/rest-api/report/FOI%20Memo%206903  
 
- Kinas planerade järnväg genom Europa: 
https://www.collicare.se/om-oss/nyheter/tagtransport-och-logistik-kina-till-europa  
 
Karta över kommande världstransportnät här 
https://www.merics.org/sites/default/files/2020-06/Silkroad-Projekt_EN_2020_150dpi.png  
 
Flest utländska studenter i Sverige kommer från Kina 
https://www.publikt.se/nyhet/flest-utlandska-studenter-fran-kina-20739 
 
 
Länkar till: 
 
Kigali Principles https://r2pasiapacific.org/files/2942/2018_kigali_principles.pdf  
 
Strong Cities Network https://strongcitiesnetwork.org/about-the-scn/  


