
Også du, er en del af forandringen

Søndag den 21. august 2022 Læs NUhedsbrevet i browser

"Intet er tilbage uden NU"

Også du, er en del af
forandringen lige NU !

https://dashboard.mailerlite.com/preview/116370/emails/63884181900363337


lige NU !

"Når du ændrer den måde, du ser på tingene på, ændres de ting, du ser

på." - se den korte video i afsnittet "Ugens citat".

Verden er under forandring, og med det følger kaos i det enkelte

menneskeliv.

Dette udfordrer os alle (derfor overskriften i denne uge), både personligt

og i vores daglige arbejde i foreningen. Vi oplever forandringen på

tætteste hold, på godt og ondt, men vi er så uendeligt heldige, at vi har et

meget stærkt fællesskab, hvor vi både kan læne os op ad hinanden, når

det er udfordrende, og blive stærkere sammen, fordi vi tør vise "det hele

menneske" vi hver i sær er, også når noget gør ondt.

Dette – ”når noget gør ondt” - var derfor også på dagsordenen, da

bestyrelsen mødtes i går, for selvom vi allerhelst vil bruge samtlige vores

mange arbejdstimer på, at kæmpe for vores frihedsrettigheder, så bliver

vi fortsat trukket ind i en personlig hetz imod os, som vi er nødt til at

bruge tid på at forholde os til.

Det positive i den proces er, at vi bliver bevidste om den styrke, vi hver

især har i os - den selvsamme styrke, som vi bruger i vores fælles kamp

for frihed, som er hele fundamentet for, at FBF overhovedet blev skabt -

men også om, hvad det egentligt er for et gigantisk arbejde, vi har lavet og

fortsat laver i FBF omstændighederne til trods.

Vi har fra begyndelsen gjort os umage med hele tiden at blive bedre -

ingen af os har prøvet at stå i en situation, som den vi er i nu. Vi har

naturligvis lavet mange "mistakes", som vi skrev om i sidste uge, men det

følger automatisk med idet "at gøre" noget, for den, som intet "gør", laver

heller ingen fejl. Vi er derfor også lydhøre over for konstruktiv og saglig

kritik eller ideer til "at gøre" tingene bedre og anderledes, men ikke over

for personangreb og løgnagtige påstande. Er der ikke tale om en saglig

kritik, men en hetz (= forfølgelse gennem (o�entlig) forhånelse), så

handler vi.

Vi har heldigvis modtaget mange støttende mails. En af dem lyder

således; "Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om nogen bevidst støber

kuglerne til det hér, for at ødelægge et godt ry og popularitet."

Først og fremmest tak til dig, som gav dig tid til at re�ektere over det, som

sker, og sende denne mail til os ! Vi glædes dagligt over at modtage

sådanne tilkendegivelser, og det bekræfter os i, at det vi gør, og måden vi

gør det på, tydeligt ses og anerkendes af vores trofaste medlemmer, og



hvad andre – os uvenlige - så end måtte mene om os, er ikke vigtigt for os

at bruge kostbar tid og energi på.

Vores ydmyge ønske er, at du ser det samme som dette venlige medlem,

og vi gør os hver dag umage med at opfylde vores målsætning og vores

formål.

FBF lige NU! dissensMEDIA lige NU!          Verden lige NU

FBF lige NU

Som vi beskriver det i vores strategi, hviler FBF på 3

søjler, hvoraf den ene er dissensMEDIA, som er et

aktualitetsmedie, hvorigennem vi først og fremmest

ønsker at viderebringe alle de synspunkter, som ikke

længere �nder vej til de etablerede medier.

De statsstøttede propagandaorganer praktisere ikke

længere undersøgende journalistik og magtkritik,

men derimod videregiver de fuldstændig ukritisk,

politiske og økonomiske magthaveres budskaber.

Som nævnt havde vi bestyrelsesmøde i går, og et af

emnerne var dissensMedia og videreudvikling af

mediet, som vi ønsker at gøre til et selvstændigt

medie etableret som et A/S. Vi behandlede

projektbeskrivelse og kravsspeci�kation til det nye

website. Derudover lagde vi en plan for kommende

projekter og initiativer. Herom i de kommende

NUhedsbreve.

dissensMEDIA lige NU

Har du tilføjelser, ønsker eller forslag til forbedringer så hører vi gerne fra dig på

info@fbf.one.

Vi håber ligeledes, at vores afsluttende citat, som enten kan henføres til nogle af

ugens emner, eller teamet for selve NUhedsbrevet, er til din inspiration lige NU !

Tak at du er her <3 

Team FBF

https://fbf.one/
https://fbf.one/dissens/
https://fbf.one/
https://fbf.one/om-frihedsbevaegelsens-faellesraad/
https://fbf.one/dissens/
mailto:info@fbf.one.


På dissensMEDIA har de særligt i denne uge, haft

fokus på censuren og de internationale

kontrolsystemer som sørger for, at censuren

overhovedet kan indføres på i den scala som det sker

nu.

Læs blandt andet artikler om P�zer sponserer

Facebook's “fakta tjekkere” og  WEF som ønsker at

indføre kunstig intelligens som censurværktøj

På dissensMEDIA har de altid brug for �ere

skribenter. Der er så uendelig mange informationer

som de etablerede medier intet skriver om, så jo �ere

til at bidrage, desto bedre. Kan du skrive eller læse

korrektur, eller er du god til at researche eller noget

helt fjerde, så læs her om dine muligheder for at

komme med på holdet.

Verden lige NU

Det bedrag som alle verdens borgere er udsat

for, afslører sig selv mere og mere - man kan undres

at ikke alle har indset det endnu. Det kan der dog

være en meget logisk forklaring på; Censur!

De som ikke er klar over, at verdens regeringer

udøver censur på alle kritiske røster, ved det

potentielt ikke fordi det netop er hele hensigten med

censur; at frarøve mennesker muligheden for at

modtaget information. 

Men censuren er alle steder og den bliver mere og

mere ekstrem. I sidste uges NUhedsbrev skrev vi om

"konspirationsteorier og kontrolsystemer" og hvordan

de 2 uløseligt hænger sammen. 

Generelt i FBF har vi stort fokus på ytringsfriheden,

idet, som Carl Henrik Rørbeck skriver i sin seneste

artikel, "ytringsfriheden er den første forudsætning for

alle andre menneskerettigheders bevarelse."

Læs hele artikler her: FN blæser nu til kamp mod

ytringsfriheden

Censur er overgreb på mennesker! 

Som vi beskriver det her, er menneskerettigheder et

af vores grundlæggende styreredskab i FBF. Helt

særligt er censur et af de vigtigste fokuspunkter, fordi

uden muligheden for, at kritiske stemmer kan ytre

sig, mister vi alle muligheden for at modtage

https://fbf.one/dissens/
https://fbf.one/styrer-facebook-journalistiks-censur-medier/
https://fbf.one/world-economic-forum-wef-oensker-at-bruge-kunstig-intelligens-ai-som-censurvaerktoej/
https://fbf.one/dissens/
https://fbf.one/wp-content/uploads/2021/12/FBF-soeger-skribenter.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/08/NUhedsbrev-14.08.2022.pdf
https://fbf.one/fn-til-kamp-mod-ytringsfriheden/
https://fbf.one/fn-til-kamp-mod-ytringsfriheden/
https://fbf.one/om-frihedsbevaegelsens-faellesraad/


information. Derfor var stævningen af Den Danske

Stat, Facebook og Tjekdet.dk også første sag vi

anlagde ved Københavns Byret i august 2021. 

Vi har, som du måske er bekendt med, fået

færdigbehandlet stævningen i det danske retssystem,

og har i juli 2022 indsendt vores klage ved Den

Europæiske Menneskerettighedsdomstol, og

dokumenteret hvorfor de skal optage klagen. 

Læs seneste update på sagen. Ønsker du at give et

bidrag til advokatudgifterne �nder du information til

vores klientkonto i linket. Mange tak.

Ugens citat

"Be the change you wish to see in the world"
- Gandhi

Dette citat er så smukt at referer til lige NU, fordi det netop på simpel vis,

italesætter den ind�ydelse ethvert menneske på denne jord har, til at bidrage til

en bedre verden. 

Det sværeste er dog for de �este, at �nde ud af hvordan vi helt lavpraktisk så kan

være den forandring vi ønsker at se. I denne video med Dr. Wayne Dyer, er en kort

fortælling om, illustreres ganske �nt, hvordan vi som mennesker, er nødt til at tage

ansvaret for, hvad vi bidrager med - både til vores eget, men også til andres liv.

Tak for din tillid, støtte og opbakning til vores arbejde. 

Må du få en dejlig søndag aften.

Team

FBF

NB: Her kan du læse vores første NUhedsbrev i webversion

https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/07/klageEMD.pdf
https://fbf.one/sidste-nyt-fra-fbf-om-censur-sagen-ved-emd/
https://www.youtube.com/watch?v=PcWn8HfcOwM
https://preview.mailerlite.io/preview/116370/emails/62611101017179406


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

https://fbf.one/dokumenter/
https://fbf.one/dissens/
https://fbf.one/stoet-frihedsbevaegelsens-faellesraad/
mailto:info@fbf.one
https://dashboard.mailerlite.com/preview/116370/emails/63884181900363337
https://www.mailerlite.com/

