
Sådan skriver vi i vores mission...

Søndag den 13. november 2022 Læs NUhedsbrevet i browser

"Intet er tilbage uden NU"

Må vi bede om at stat og
system udviser værdighed,

moral og etik, lige NU!

https://dashboard.mailerlite.com/preview/116370/emails/71663215218526007


Vi er indigneret over den udvikling mod et samfundssystem og et menneskesyn,

hvor mennesket bid for bid fratages de rettigheder, som de er fødte med. Vi er

indigneret over et hykleri, hvor systemet bruger forlorne �oskler som ”mennesket i

centrum”, mens systemet via manipulation og bedrag gør lige det modsatte,

nemlig strammer skruen og øger kontrollen over dets borgere lige hen over

hovedet på dem.

Må vi bede om, at stat og system udviser værdighed, moral og etik!

Det er stort set det vi gør og har sat igang. Og vi gør det, fordi det er nødvendigt, at

nogen gør det, og vi tror på, at vi kan lykkes med at gøre det, fordi vi ved kender

menneskets power. Når vi bringer hver vores power i spil i fællesskab, kan vi skabe

store forandringer- og vi når ikke højere mål, end dem vi stiler efter!

Det er en af de ting, FBF gør, og vi gør det, fordi det er nødvendigt. Nogen må

stoppe den forkerte udvikling.

Men vi gør det også fordi vi ved, at vi har ret! 

Når man forstår at læse juraen, så kan man ikke blive løbet om hjørner med.

Juraen viser os, hvilke muligheder statsmagten forsøger at give sig selv til at

underminere vores rettigheder, men den viser os også, hvilke rettigheder vi som

borgere allerede har!

OG DET ER NETOP DISSE RETTIGHEDER, VI KÆMPER FOR AT BEVARE VED AT

BRUGE JURAEN !



Vi kan som borgere ikke længere have bind for øjnene og have tillid til det, som

engang var vores regering, da den ikke varetager vores interesser. Tværtimod viser

den med både sin adfærd OG med de love og bekendtgørelser, den gennemfører,

at den igennem �ere år er blevet mere og mere udemokratisk.

Endnu engang tak for din opbakning og tak for din fortsatte støtte. Og tak for, at du

er her med alt, hvad du er og alt, hvad du kan.

Team FBF 

FBF lige NU !

FBF's formål er blandt andet, at :

- vise hvordan de love, som et stort set et enigt Folketing har vedtaget de sidste to

år, strider mod Grundloven, EU's menneskerettighedscharter, EMRK (Den

Europæiske Menneskerettigheds konvention) og andre konventioner samt anden

dansk lovgivning som fx Sundhedsloven, samt at vise, hvor mange af deres

handlinger der er ulovlige. 

- arbejde for en gennemgribende reform af vores retssamfund, således at

frihedsrettigheder, Grundloven og internationale love, aldrig igen kan

tilsidesættes. 

Når vi kender juraen, kan vi se hvor vi er på vej hen. Og når vi kender det juridiske

system, har vi bedre muligheder for at navigere i det.

https://fbf.one/om-frihedsbevaegelsens-faellesraad/#___Forml__
https://fbf.one/wp-content/uploads/2021/08/danmarks-riges-grundlov.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2021/08/eu-menneskerettighedscharter.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2021/08/emrk-den-europaeiske-menneskerettigheds-konvention.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2021/08/sundhedsloven.pdf


Malue har i den forgangne uge, haft en samtale med vores 2 advokater, vores

norske menneskerettighedsadvokat Ola Tellesbø & Adv. (H), ph.d. Henrik K.

Nielsen, om jura, og en update på vores juridiske sager samt om MitID, et emne

der optager vores videnskabsteam lige nu.

Juridiske sager kræver økonomiske ressourcer. Det er tungt, langvarigt, og

krævende. MEN, med vedholdenhed, fokus og et utrættelig krav om genindførelsen

af vores menneskerettigheder, så tør FBF gå forrest i nogle af de nødvendige sager,

som vi som befolkning er nødt til selv at sørge for, for ingen gør det for os.

Politikerne gør det ikke.

Vi har brug for din støtte til dette arbejde - og jf. vores indsamlingstilladelse fra

Indsamlingsnævnet, skal vi udtrykkeligt udspeci�cere, at når du støtter vores

juridiske sager, så støtter du samtidig også vores generelle arbejde.

Hvis ikke FBF, hvem så!

dissensMEDIA lige NU !

Nedenfor har vi fremhævet nogle af de mange artikler, som særligt Carl Henrik

Rørbeck har skrevet til dissenMEDIA. Hvis �ere mennesker får viden om, at de og

os alle sammen har loven på sin side, så vil �ere kunne sige sige nej til at deltage i

alle de overgreb, som vi ser udfolde sig.

https://fbf.one/dissens/
https://odysee.com/Samtaler-om-Jura---med-menneskerettighedsadvokat-Ola-Tellesb%C3%B8---Adv.-%28H%29%2C-ph.d.-Henrik-K.-Nielsen:5ed5f647feecf88156064b52ba6a2ae560e6edc3
https://fbf.one/stoet-frihedsbevaegelsens-faellesraad/
https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/01/Indsamlingsnaevnet-Tilladelse-01.01.2022-31.12.2022.pdf


Vores uvidenhed er deres power!

Coronaskandalen - Om ulovlig nedslagtning af mink, ulovlig lockdown samt

manglende indberetning af "nødretssituation" til Europarådet - se evt.

også denne video.

Social ulighed er uforenelig med demokratiet - Om manglende rettigheder

for arbejdsløse og hjemløse. 

Er Danmark blevet totalitært? - Om statens foragt for lov og retsstat,

tilsidesættelse af menneskerettigheder og genindførelsen af det 3. riges

retspolitik .

Påvirkningsloven - et totalitært mesterstykke - Om politikernes lovgivning om

"meningsdannelse", retssystemet og mediernes tavshed.

Rapport fra biostatens indre - Af Thomas Aastrup Rømer 

Lov om sikring af biologiske sto�er - Af Malue Montclairre 

Hvis du skriver "Opmærksomhedsbreve" i søgefeltet på dissensMEIDA, så får du

også en liste med de opmærksomhedsbreve som juridisk team har skrevet. 

Dernæst vil vi igen dele denne gennemgang af de menneskerettigheder som siden

marts 2020 er blevet overtrådt. Vi foreslår at du printer ud og deler eller deler

digitalt.

På vores website har vi en meget lang liste med forskellige vigtige dokumenter. Her

�nder du fx. love og bekendtgørelser, vores høringssvar til epidemiloven, (og

supplerende høringssvar til epidemiloven), liste over et hav af kampagner og

aktioner vi har foretaget siden stiftelsen af FBF til dato, og meget mere.

Og så vi vil igen slå et slag for vores bog "Så hør dog hvad vi siger" som du kan

købe som lydbog for kr.75,- eller som e-bog for kr.50,-. Der får du konkret

information om situationen vi har stået i siden marts 2020.

Har du tips, anonymt eller ej, kan du altid kontakte
dissensMEDIA på mail her: dissensmedia@protonmail.com

https://fbf.one/corona-skandalen/
https://odysee.com/@FBF:b/Facebooklive-om-statens-manglende-n%C3%B8dretsindberetning-19.07.2022:e
https://fbf.one/social-ulighed-er-uforenelig-med-demokratiet/
https://fbf.one/er-danmark-blevet-totalitaert/
https://fbf.one/paavirkningsloven-et-totalitaert-mesterstykke/
http://www.thomasaastruproemer.dk/rapport-fra-biostatens-indre.html
https://fbf.one/lov-om-sikring-af-visse-biologiske-stoffer-fremfoeringsmidler-og-relateret-materiale/
https://fbf.one/dissens/
https://fbf.one/wp-content/uploads/2022/11/fbf.one-gennemgang-af-menneskerettighedskraenkelser.pdf
https://fbf.one/
https://fbf.one/dokumenter/
https://fbf.one/wp-content/uploads/2021/08/fbf-den-14januar-2021-hoeringssvar-til-epidemiloven.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2021/08/fbf-den-2februar-2021-supplerende-hoeringssvar-til-epidemiloven.pdf
https://fbf.one/butik/Lydbog-Sa-hor-dog-hvad-vi-siger-p491005026
https://fbf.one/butik/E-bog-Sa-hor-dog-hvad-vi-siger-p490984173
mailto:her:%C2%A0dissensmedia@protonmail.com


Verden lige NU !

Der er også �ere juridiske sager igang �ere steder rundt om på denne smukke

klode.

Den mest opsigtsvækkende lige nu, er den, som foregår mod formanden for EU-

Kommissionen, Ursula von der Leyen, som for tiden bliver efterforsket af The

European Public Prosecutors´s OFFICE (EPPO) for sine handlinger under

pandemien. I en pressemeddelelse bekræfter EPPO, at der pågår efterforskning af

anska�else af covid-19 vacciner i EU til en værdi af 71 milliarder Euro med

tvivlsomme kontrakter, og uden at dokumenterne blev o�entliggjort.

Skandalen har vakt opsigt i hele Europa, naturligvis med undtagelse af den

statsbetalte papegørepresse, og �ere kræver hendes afgang, bl.a. MEP Christian

Terhes. Hvordan er sådan en skandale mulig i et EU, som kalder sig transparent? 

Dr. Shiva Ayyadurai, en amerikansk-indisk ingeniør, politiker og anti-vaccine

aktivist afslører i en retssag, at der foreligger en censur-infrastruktur mellem den

amerikanske regering og massenyhedsmedier, de såkaldte mainstream medier

(MSM) via en bagdørs-portal bestående af private censurselskaber, såkaldte ”fact-

checking organizations”. Meget uhyggeligt ! Vurder selv.

Childrens Health Defence har en lang liste over forskellige amerikanske retssager

som foregår lige nu. 

En amerikansk domstol beordrer CDC (Det amerikanske center for

infektionsforebyggelse og folkesundhed) til at o�entliggøre data for bivirkninger fra

Covid-19 vacciner. Det sker som følge af en retssag anlagt af Informed Consent

Action Network (ICAN), som er en af de vigtigste anti-vaccinationsgrupper i USA. De

skjulte eller tilbageholdte data fra CDC om faren ved injektionerne består i, at over

18 millioner amerikanere blev skadet og hospitalsindlagt efter første stik af P�zer

eller Moderna væsker, og dette tal stammer fra CDCs egen database. CDC har

https://www.eppo.europa.eu/en/news/ongoing-eppo-investigation-acquisition-covid-19-vaccines-eu
https://www.eppo.europa.eu/en/news/ongoing-eppo-investigation-acquisition-covid-19-vaccines-eu
https://odysee.com/@FBF:b/Cristian-Terhes-M.E.P.-17.10.2022:0?r=45Lq8jRxyGB5XeB8mN5oAq8NdXHNEArz
https://www.youtube.com/watch?v=8EtZDkZj8wk
https://childrenshealthdefense.org/defender-legal/
https://www.americanlibertyreportnews.com/articles/court-orders-cdc-to-release-data-showing-18-million-vaccine-injuries-in-america/


således løget for det amerikanske folk. Du kan læse mere om sagen i denne artikel

på dissensMEDIA.

I Californien kører lige nu en retssag imod et hospital for den skadelige brug af

Remdesivir, og Anthony Fauci er under pres i en sag om censur.

Sandheden vinder altid! 

Så vi fortsætter ufortrødent - og der er også brug for dig �

Ugens citat

"Jo mere indgribende en lov er
overfor den enkelte borger, desto

klare skal hjemlen være" 
- Adv. (H), ph.d. Henrik K. Nielsen -

TAK for din fortsatte støtte og donation

Sammen er vi stærkest �

Et vigtigt initiativ som sidste info

Landsforeningen HPV-bivirkningsramte har arrangeret Science Day om vacciner og

deres sikkerhed (eller mangel på samme) den 19. november 2022 på Scandic Hotel

i København.

Dagen starter med en Europæisk �lmpremiere på “Under the skin”, og derefter er

der foredrag af bl.a. professor Peter C. Gøtzsche og andre læger. Der vil også være

mulighed for at stille spørgsmål til panelet.

FBF bakker op om denne vigtige dag og vores formand, Malue Montclairre, vil også

deltage.

Link til køb af billetter: https://hpv-bivirkningsramte.dk/nyheder/Link til trailer af

�lmen “Under the Skin”: https://unterdiehaut.online/en/

TAK for din loyale støtte til os!

Må du få en dejlig søndag aften.

Team FBF �

https://fbf.one/bivirkningers-data-skal-offentliggoeres-af-det-amerikanske-agentur-cdc/
https://www.trialsitenews.com/a/remdesivir-lawsuits-in-fresno-california-as-plaintiffs-allege-drug-is-a-killer-de8614a4
https://justthenews.com/government/federal-agencies/judge-orders-fauci-white-house-press-secretary-testify-social-media
https://fbf.one/stoet-frihedsbevaegelsens-faellesraad/
https://hpv-bivirkningsramte.dk/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhpv-bivirkningsramte.dk%2Fnyheder%2F%3Ffbclid%3DIwAR0LSaG7TgOBo5b0Fqw9hQYFi-3cMfX-6i3W4xMseV15UE41p-C51aIIGFY&h=AT34SMnZnanoQwNvoipV2WLJjU-j2s5HidOz4Kxrs0_CKGURdziDUy-XN_3fkbvHdAPvA0g_IvFS5wEZ6jKzJ0kwWyAg-yQZ2bjssKWbfeII1Wt9h2TZr5pSyoFvNrOjnrm_S_HJzg3iyWGI3_NXxtI&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2qlOdRMJvrB8b2oPQm06Z8DzpqQ9JzJQXvKctq3VjotiZ7Tl5zJ-0ad-7NrZNz2I6ooU033G8DFl1Ydzke7kylwi7paFswcj51yNGzR8sfb-oM5KnGgcr4tgXIi1NJKmjhF9AbKAGASVDDX2FUdTE_Fdas89gl2i54lHFoHtjbttMt8WENM3B8ffidw0cNL0sH2o423dWoIAlaVCgJxgOLKUkm58ibftPF
https://unterdiehaut.online/en/?fbclid=IwAR09ZLlZ2zuxy3829HnzEFR9EK7SJ2zBLZBfaYmfzBXeh6iDfciP_0eTjSM


NB: Du er velkommen til at dele både dette og tidligere udgivne NUhedsbreve i

webversion.

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/nuhedsbreve/
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/71663215218526007
https://www.mailerlite.com/

