
WEF og deres ind�ydelse er IKKE

en konspirationsteori!

Søndag den 5. februar 2023 Læs NUhedsbrevet i browser

"Intet er tilbage uden NU"

NU taler de endelig om
"elefanten i rummet"

https://dashboard.mailerlite.com/preview/116370/emails/79289229336642806


Vi ønsker at have fokus på fællesnævnerne. Ikke det som adskiller os fra andre.

Men det som samler!

Derfor er vi positive over at se, at Lars Boje Mathiesen i den forgangne uge har

udtalt sig kritisk om World Economic Forum (WEF) og få sat ord på elefanten i

rummet!

Historien kort er således, at Lars Boje Mathiesen den 26. januar deltager i en

podcast, hvor han udtaler sig kritisk om WEF.

Hurtigt derefter udstiller pressen ham som "konspirationsteoretiker", som kun

forsøger at få indsamlet nye potentielle vælgere fra den ”tossede side af

befolkningen som tror på disse vanvittige teorier om, at WEF skulle have nogen

som helst ind�ydelse i dansk politik – læs her, her, her og her. Folketingets

medlemmer holder sig heller ikke tilbage for at udtale, at Lars Boje Mathiesen går

over stregen!

Det afholder dog ikke Lars Boje Mathiesen for i en livevideo på Facebook den 1.

februar 2023, at vise den hensigtserklæring som Danmark har indgået med WEF.

Han taler også om Klaus Schwab's bog ”The Great Reset”, og henviser hele opslaget

til Alex Vanopslagh, som åbenbart er med i den del af folketingets mange

medlemmer, som anfægter Lars Boje Mathiesen's udtalelser. 

NB: Er du ikke på facebook, har vi tilladt os at uploade videoen til Odyseé her.

https://www.berlingske.dk/podcast-cordua-og-steno
https://www.bt.dk/politik/politikere-angriber-lars-boje-efter-vilde-udtalelser-man-skal-ikke-lufte
https://nyheder.tv2.dk/politik/2023-02-01-lars-boje-vil-aendre-paa-en-ting-naar-han-bliver-formand-for-nye-borgerlige
https://nyheder.tv2.dk/politik/2023-02-01-lars-boje-vil-aendre-paa-en-ting-naar-han-bliver-formand-for-nye-borgerlige
https://piopio.dk/flirter-med-konspirationsteori-om-verdensomspaendende-skyggeregering
https://fb.watch/ivCIxbtC7C/
https://fbf.one/wp-content/uploads/2021/09/WEF-hensigtserklaering-med-Danmark-engelsk.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2021/08/klaus-schwab-2020-covid-19-the-great-reset.pdf
https://odysee.com/@FBF:b/Lars-Boje-Mathiesen-Facebook-live-den-31.01.2023:1


Ydermere skriver Lars Boje Mathiesen følgende i en kommentar til sin video:



(linket i kommentaren:

https://fm.dk/media/16863/memorandumofunderstandingbetweenWorldEconomic

ForumandDenmark.pdf)

Vi hæfter os ved �ere ting i Lars Boje Mathiesen’s kommentar:

1. Partnerskabet om ”Governance” som The memorandum of Understanding

nævner.

2. The twitter Files, som viser hvordan censur har styret den manglende

information om f eks Bidens laptop og covid.

Okay! Så Lars Boje Mathiesen er helt vidende om både hensigtserklæringen

mellem Danmark og WEF og Twitter Filerne! (Begge dele har vi skrevet meget om på

dissenMEDIA – brug søgefunktionen her.)

De danske statsstøttede medier har absolut intet skrevet om Twitter Filerne, men

har tidligere kunne skrive om WEF uden at lave et ramaskrig ud af det, og der er

https://fm.dk/media/16863/memorandumofunderstandingbetweenWorldEconomicForumandDenmark.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2021/09/WEF-hensigtserklaering-med-Danmark-engelsk.pdf
https://the-twitter-files.com/
https://fbf.one/dissens/


også �ere o�entlige institutioners hjemmesider, som bekræfter medlemskaber etc.

– se evt. her, her, her og her.

Som vi starter med at skrive i dette NUhedsbrev, så ønsker vi at have fokus på

fællesnævnerne! 

Så at være positive over, at der endelig er nogen, som italesætter WEF, som Lars

Boje Mathiesen langt om længe formår at gøre det nu, gør jo ikke pludselig os alle

sammen til medlemmer af Nye Borgerlige eller tilhængere af hele deres politiske

program!

Har Lars Boje Mathiesen tidligere udtalt nogle holdninger bl.a. om at ”de

uvaccinerede smittede mere end de vaccinerede”?

JA, det har han.  

Og det kan man ønske sig, at han en dag vil undskylde for!

Men lige NU handler det om, set ud fra vores optik, at bakke op om dén, som har

modet til at tage den kamp, som mediernes reaktion tydeligt viser at det er:

O�entligt at sætte kritiske spørgsmålstegn ved WEF og deres ind�ydelse på vores

verden, din og din families tilværelse, som vi har et større eller mindre kendskab til

ikke er for det bedste for almindelige mennesker.

Så lad os dykke ned i noget af det seneste vi har fundet om WEF!

D. 9. december 2020 indgik Danmark, som det ene af i alt 7 lande (Italien, Canada,

Japan og Singapore, United Arab Emirates og UK - svarende til 4 kontinenter i alt),

en aftale med WEF om at ”frigøre potentialet for nye teknologier”.

Denne aftale er beskrevet i det de kalder Agile Nations Charter (Traktat for Agile

Nationer) der, som det beskrives i dokumentet, er ”et værktøjssæt til bedre

regulering i den fjerde industrielle revolution”.

OECD har Observer-status - se punkt 20 i aftalen, som de beskriver her.

Videre står der i aftalen, at andre lande efterfølgende kan blive inviteret eller søge

om medlemskab. Underskriveren på aftalen står som værende direktøren for

erhvervsministeriet, Katrine Winding, men på erhvervsministeriets hjemmeside er

der intet at �nde om aftalen. Ikke desto mindre er den på WEF’s hjemmeside. Og

på den engelske regering hjemmeside er der også information at �nde blandt

andet her.

Hensigtserklæringen, som Danmark underskrev i 2018, er dermed blevet

e�ektueret ved denne første aftale, og det er en dokumentation på, at Danmark er

frontløber i udviklingen og styringen af ”tech intergovernmental” (teknologisk

mellemstatslig regering) sammen med de øvrige 6 lande, og WEF, ved at deltage i

etableringen af et mellemstatsligt netværk ("Agile Nationer") for som de skriver ”at

fremme samarbejde om regeludformning med en mission om at gøre det lettere for

virksomheder inden for deres jurisdiktioner til at introducere og skalere innovationer på

tværs af deres markeder.”

Denne aftale ER beviset for, at WEF sætter dagsordenen for fremtidens fælles

scene for den fjerde industrielle revolution! Et bevis på, at den danske regering,

ved Lars Løkke Rasmussen i 2018, har afgivet noget af danskernes suverænitet til

WEF.

https://mim.dk/nyheder/2021/mar/miljoeminister-lea-wermelin-er-ny-young-global-leader/
https://www.nationalbanken.dk/en/about_danmarks_nationalbank/organisation/Pages/Lars-Rohde.aspx
https://www.stm.dk/statsministeren/taler/statsminister-anders-fogh-rasmussen-indlaeg-om-the-dangers-of-donor-apathy-ved-world-economic-forum-i-amman-den-19-maj-2007-talen-er-paa-engelsk/
https://www.mm.dk/artikel/danske-topchefer-staar-uden-magtfulde-erhvervsnetvaerk
https://www.gov.uk/government/publications/agile-nations-charter
https://www.weforum.org/pages/agile-regulation-for-the-fourth-industrial-revolution-a-toolkit-for-regulators
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/agile-governance-for-the-post-pandemic-world-wef-oecd-joint-event.htm
https://www.weforum.org/press/2020/12/nations-sign-first-agreement-to-unlock-potential-of-emerging-tech
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1004999/Standards_for_the_Fourth_Industrial_Revolution.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2021/09/WEF-hensigtserklaering-med-Danmark-engelsk.pdf


Danskerne er ALDRIG blevet spurgt! Og det burde vi være blevet, hvis vi reelt var et

demokrati. Den er ikke længere!

Vi har lavet ”rå” oversættelser fra engelsk til dansk af følgende:

”Agile Nations Charter”, som den står beskrevet på Den engelske regerings

hjemmeside til dansk her

Pressemeddelelsen, som den står på WEF’s hjemmeside, her

Læs også (kun engelsk):

Standard for The Fourth Industrial Revolution her

Agile Governance Reimagining Policy-making in the Fourth Industrial

Revolution her

Denmark Promoting Internet of Things in public sector her

The TechPlomacy Approach, her

Det er en konspiration at tro, at
World Economic Forum ingen magt har!

Og det er præcis hvad medier, politikere, embedsværk etc. forsøger at få

danskerne til at tro!

Når vi ydermere ser i et større perspektiv på, hvordan Mette Frederiksen har sagt

et og gjort noget andet, så giver disse nye afsløringer et endnu mere tydeligt

billede af, at alt hvad der foregår i politik, er et stort skuespil!

Med andre ord – de tager røven på os alle sammen!

Her ser vi fx. Lars Løkke Rasmussen i forbindelse med valgkampen 2022.

Her ser vi fx. Jacob Elleman-Jensen ved folketingets åbning i oktober 2022.

Og tænk så over, hvor vi står i dag!: 

Med en regering med Frederiksen, Løkke og Elleman-Jensen!

Kan vi så se at få gjort vores medmennesker opmærksomme på, at den danske

regering, og potentielt også en stor del af folketingets medlemmer, snigløber den

danske befolkning! Det er noget svineri, det er udemokratisk og uværdigt for

Danmark og den danske befolkning, og vi vil ikke �nde os i det!

Del også meget gerne disse oplysninger med folketingets medlemmer.

–du �nder deres mailadresser her.

Ugens citat

https://fbf.one/wp-content/uploads/2023/02/fbf.one-agile-nations-charter-d.25.11.2020.pdf
https://www.weforum.org/press/2020/12/nations-sign-first-agreement-to-unlock-potential-of-emerging-tech
https://fbf.one/wp-content/uploads/2023/02/fbf.one-pressemeddelelse-09.12.2020-wef.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2023/02/fbf.one-standards-for-the-fourth-industrial-revolution.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2023/02/fbf.one-wef-agile-governance-reimagining-policy-making-4ir-report.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2023/02/fbf.one-wef-iot-english-version.pdf
https://techamb.um.dk/the-techplomacy-approach
https://odysee.com/@FBF:b/Lars-L%C3%B8kke-Rasmussen---valgkamp-2022:3
https://odysee.com/@FBF:b/Jacob-Elleman-Jensen-Folketingets-A%CC%8Abning-2022:0
https://www.ft.dk/da/Medlemmer


"If you took all the fraud out of
politics, there might not be a lot left!"

- Thomas Sowell -

Vi kæmper for danskernes retssikkerhed. For uden
retssikkerhed, intet demokrati. 

Vi mener, at vores politikere og embedsværket, de sidste +20 år har forringet den

almindelige danskers vilkår markant, og at de yderligere gennem en række

retspolitiske overgreb har beskåret vores adgang til at handle og gøre noget ved

det. 

Derfor har vi brug for din støtte. Med et medlemskab i FBF støtter du det ansvar

som vi aktivt og helhjertet tager, for at ændre på den retning som Danmark med

hastige skridt, er på vej ind i. 

Tak at du er her�

Vil du give en hånd med, så søger vi speci�kt hjælp til følgende:

Teamledere til vores facebook lokalgrupper samt co-pilots

Markedsføring og kreative mennesker - gra�kere ell. lign.

Skribenter - til dissensMEDIA

SO-ME kyndige - til dissensMEDIA

Website udvikler/opsætning - kendskab til Wordpress

Skriv til os på info@fbf.one eller til dissensMEDIA

på dissensmedia@protonmail.com

Del gerne dette NUhedsbrev. 

Må du få en dejlig søndag � 

Team FBF �

NB: Her kan du læse tidligere udgivne NUhedsbreve i webversion.

https://fbf.one/stoet-frihedsbevaegelsens-faellesraad/
mailto:info@fbf.one
mailto:p%C3%A5%C2%A0dissensmedia@protonmail.com
https://dashboard.mailerlite.com/preview/116370/emails/79289229336642806
https://fbf.one/nuhedsbreve/


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/79289229336642806
https://www.mailerlite.com/

