Søndag den 7. august 2022

Læs NUhedsbrevet i browser

FBF's første NUhedsbrev !
"Intet er tilbage uden NU"

NUhedsbrev? Hvorfor NU det?

Det eneste vi har er lige NU! Vi kan ikke trække vejret i hverken fortid eller
fremtid - og det eneste som derfor har en reel betydning, er lige NU!

I FBF er vi bevidste om brugen af de elementer som har indflydelse i skabelsen af
vores verden. Et af disse elementer er forståelsen for betydningen af det vi
tænker, føler, siger og gør lige NU, idet det tilsammen er den afgørende faktor

som skaber fremtiden - både den vi måtte opleve i hver vores private fremtid og i
vores fælles fremtid.
Vi har derfor valgt at kalde vores nyhedsbrev for et NUhedsbrev, og vi ønsker at
du fremover må få oplevelsen af, at blive mødt i behovet for at få flere
information om vores arbejde, aktiviteter og hvad vi har fokus på lige NU.
Vi har derfor opdelt vores NUhedsbrev i 3 kategorier som ses nedenstående.

FBF lige NU!

dissensMEDIA lige NU!

Verden lige NU

Vi har forsøgt at gøre det overskueligt på nedenstående måde, men det er højst
tænkeligt at tiden vil vise, at det kan gøres endnu bedre, hvorfor du kan opleve
ændringer. Har du tilføjelser, ønsker eller forslag til forbedringer så hører vi gerne
fra dig på info@fbf.one.
Hver uge vil vi afslutte vores NUhedsbrev med et citat som kan henføres til nogle af
ugens emner - som inspiration til at se de valgte emner fra andre perspektiver.
NU er vi i hvert fald igang med det længe ventede nyhedsbrev, og vi takker alle
vores støttere for Jeres tålmodighed - vi ved at I ser, alle de andre aktiviteter som vi
har brugt, og fortsat vil bruge, vores fokus på.
God fornøjelse lige NU!
Team FBF

FBF lige NU
Den seneste uge har været fyldt med endnu en
voldsom hetz, usaglige påstande om FBF
og personforfølgelse af FBF's bestyrelsesmedlemme,
og kritikken tager udgangspunkt i vores årsregnskab
som blev indsendt til Indsamlingsnævnet den 30. juni
2022.
Vi ville helst bruge al vores tid og fokus på vores
arbejde, men hetzen har endnu været så massivt, at
vi må tage til genmæle - hvilket vi gør her.

Vi har været meget optaget af vores censursag, som
blev indbragt for den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol den 22. juli 2022, (hvilket
du kan læse om i "Verden lige NU" ), og tiden har ikke
været til at offentliggøre regnskabet før nu. Dette
betyder at en usaglig hetz har fået opmærksomheden
og som Malue omtalte på sin livevideo på Facebook
torsdag den 4. august, foregår der en manipulation af
faktuelle forhold som er rystende.
I FBF undrer vi os over, at nogle
"frihedskæmpere" ikke interesserer sig en tøddel for
FBF’s indsats og resultater for frihed og sandhed.
Vurder selv.
Nedenstående er links til vores årsregnskab,
årsrapport samt den 10 sider lange redegørelse, som
er mere end fyldestgørende som responds på ugen.
Årsregnskab
Årsrapport
Redegørelse

dissensMEDIA lige NU
Korruptionsniveauet i Danmark har været i voldsom
vækst de sidste 20 år. Transparency International har
i hele denne periode kåret Danmark som et af
verdens mindst korrupte lande; vi har fået en række
første- og andenpladser i Transparency's
undersøgelser; efter vores opfattelse ganske
ufortjent.
På det seneste har Transparency International dog
rørt på sig og fremsat markante udtalelser i
forbindelse med mink-skandalen.
Carl Henrik Rørbeck, der har beskæftiget sig med
økonomisk kriminalitet i det meste af sin karriere, har
skrevet et 14 sider langt åbent brev til Transparency i
2 dele.
Første del
Anden del

Verden lige NU
Der er 2 emner vi ønsker at fremhæve:

Den første er, at FBF nu breder vingerne ud til resten
af Europa med vores EMD - sag mod censuren på de
sociale medier. Udfaldet vil have vidtrækkende
konsekvenser i alle de 47 lande, der er tilsluttet
Europarådet.
I dissensMEIDA's første artikel på engelsk informerer
vi vores europæiske venner om sagen, og beder om
deres støtte. Vi vil i den nærmeste fremtid åbne os
mod udlandet, og der vil komme flere artikler på
engelsk.
Det næste emne omhandler FN, som siden 2.
Verdenskrig har været garanten for fred, demokrati
og menneskerettigheder, har nu i en kovending
erklæret ytringsfriheden krig, idet "fjenden" beskrives
som "farlige konspirationsteorier".
Vi anser, at organisationen er blevet kuppet af den
ekstremt smalle elite af multimilliardærer, der især
via deres interesseorganisation World Economic
Forum promoverer en fortsat overførsel af
økonomiske aktiver fra den almindelige befolkning til
eliten, og den hermed nødvendige opløsning af
demokratiske institutioner og Menneskerettigheder.
FN's formulering af denne "krigserklæring" er et
studie i Orwell'sk sprogmanipulation.

Ugens citat
"Hvis en løgn bliver sagt ofte nok, så tror folk det er en sandhed"
- Josef Goebbels, tysk Propagandaminister under 2. Verdenskrig
Denne uges citat er inspireret af Klaus Ewalds Klumme i 24Nyt den 6. august

Tak for din tillid, støtte og opbakning til vores arbejde. Må du få en dejlig søndag
aften.
Team
FBF

FBF dokumenter

dissensMEDIA

Støt vores arbejde

Frihedsbevægelsens Fællesråd
Hindegade 6
1303 Copenhagen K
Denmark
info@fbf.one

Du modtager denne mail fordi du har tilmeldt dig vores
nyhedsbrev på vores website
Afmeld

