
Søndag den 19. februar 2023 Læs NUhedsbrevet i browser

"Intet er tilbage uden NU"

NU er det tid….

... til NUhedsbrevet! 

Vi arbejder hårdt for at nå vores mål, men indimellem sker det, at tiden ikke

rækker til det hele, og det skete bl.a. sidste søndag med NUhedsbrevet. Vi

måtte desværre springe over. Vi nåede det simpelt hen ikke. Og det kommer

måske til at ske igen, for vi er kun mennesker.

Er der lovhjemmel for regeringens lovforslag om fjernelse af
Store Bededag?

I den senere tid har FBF været optaget af retssikkerheden omkring regeringens

ønske om afska�else af Store Bededag, og FBF’s bestyrelse har derfor valgt at
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undersøge retssikkerheden omkring lovforslaget og har fået udfærdiget et

responsum (et juridisk notat) af en højesteretsadvokat. Det var der �ere grunde til

1. Der er absolut intet ”sølvpapirshat” over at se kritisk på forløbet omkring

Store Bededags-sagen, og noget tyder på, at der er en ”sag”, som har

potentiale til at få politikere, embedsværk og vores medmennesker til at få

øje på, hvad der reelt sker, når regeringen fremlægger lovforslag.

2. De lovmæssige overtrædelser, der foretages, hvis regeringens ønske

gennemføres, er brud på internationale konventioner, som Danmark har

tiltrådt og dermed rati�ceret som dansk lov.

3. Hvis de ansvarlige ministre bliver gjort bekendt med, at de med lovforslaget

overtræder internationale konventioner, så kan de stilles til ansvar jf.

Ministeransvarsloven, hvis de alligevel vælger at gennemføre afska�elsen af

Store Bededag.

Som vi tidligere har hørt Højesteretssagfører Henrik Karl Nielsen udtale, så er

magtens tredeling ikke længere eksisterende. En af årsagerne hertil er formentligt,

at 95% af alle højesteretsdommere har været i Justitsministeriet, og derudover sker

der også det med lovforslag, at de gøres til ”mudret jura”, som hverken almindelige

mennesker eller journalister forstår. Man laver dermed det, som man i juridiske

kredse kalder for ”�genblade”.

Ser vi på lovtekster, som er vedtaget igennem de seneste 20-30 år, så har de en

lixværdi på +65, og med en tommel�ngerregel om, at tester, som skal kunne forstås

af den almindelige befolkning, ikke må have en lixværdi på mere end ca. 25, så er

den gennemsnitlige dansker altså ikke i stand til at kunne forstå, hvilken betydning

et lovforslag som afska�elsen af Store Bededag har, og om det overhovedet er

lovligt at afska�e den.

Der er �ere forskellige interessenter, som allerede har italesat overtrædelser af

både nationale og internationale love, men vores responsum er ekstraordinært,

idet det påviser, at fjernelsen af Store Bededag tillige strider mod FN’s konvention

om sociale, økonomiske og kulturelle rettigheder!

Dette er især vigtigt, da ILO (International Labour Organisation), som varetager

håndhævelsen af FN’s konvention om sociale, økonomiske og kulturelle rettigheder,

i 14 ud af 16 sager igennem de seneste knap 40 år, har tru�et afgørelse om, at

Danmark havde gjort sig skyldig i krænkelser af menneskerettigheder. Det viser, at

Danmark ingen respekt har for internationale love, selv om regering og politikere

gang på gang hævder det modsatte, og vi kan og skal ikke acceptere, at dette lands

ledelse opererer skødesløst og lovstridigt.

Vi har sendt vores responsum til pressen, men uden respons. Ingen har taget

sagen op.

Derudover er responsummet sendt til

Danmarksdemokraterne

Alternativet

Nye Borgerlige

da blandt andet disse 3 partier er imod afska�elsen af Store Bededag.

https://odysee.com/@FBF:b/Samtaler-om-Jura---med-menneskerettighedsadvokat-Ola-Tellesb%C3%B8---Adv.-%28H%29%2C-ph.d.-Henrik-K.-Nielsen:5


FBF lige NU

Vi har siden nytår haft fokus på at evaluere vores

arbejde i FBF i 2022, lave målsætning for 2023 og

optimere vores arbejdsprocesser.

Vi har blandt andet sat som mål for 2023, at der skal

skabes mere aktivitet i vores lokalgrupper. Det er ud

fra den logiske tanke, at det er i fællesskabet, vi er

stærkest. Et par af målene er �ere cafemøder, lokale

foredrag samt �ere teamledere i hver lokalgruppe.

I fællesskab har vi efterhånden skabt en mere

målrettet organisation med mere e�ektive

arbejdsgange, så tiden udnyttes optimalt. Og med

god og høj energi. Vi har fantastiske mennesker, som

arbejder frivilligt i FBF bl.a. for at værne om din

retssikkerhed – for uden retssikkerhed er der intet

demokrati.

dissensMEDIA lige NU

dissensMEDIA skal i den kommende tid igennem

samme proces som resten af FBF. Det betyder

optimering og strukturering af arbejdsgange og mere

procesorienterede arbejdsværktøjer.

Det er et vildt arbejde, de laver på dissensMEDIA! Og

det er et vigtigt arbejde! For de leverer faktuelle

informationer til dig, som du ikke kan læse i

mainstream medierne.

Et af målene for dissensMEDIA er indtaling af alle

artikler, så du kan lytte til en artikel, mens du sidder i

I går sendte vi et åbent brev med vores responsum til retsudvalget, og i næste uge

sendes det også til samtlige medlemmer af folketinget.

Responsummet kan læses her.

Vi har tidligere udfærdiget et dokument med en oversigt over ikke mindre end 14

artikler i internationale menneskerettighedskonventioner, som vi mener, Danmark

har overtrådt. Afska�es Store Bededag, bliver det den 15. internationale

konvention, som ledelsen af dette land overtræder.

Har du tillid til, at retssikkerheden bliver overholdt ?

https://fbf.one/lokalt/
https://fbf.one/dissens/
https://fbf.one/dissens/
https://fbf.one/wp-content/uploads/2023/02/fbf.one-dokumenter-aabent-brev-til-folketingets-retsudvalg-fjernelse-af-store-bededag.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2023/02/fbf.one-dokumenter-responsum-fbf-30.01.23.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2021/08/fbf-marts-2021-dokument-gennemgang-af-menneskerettighedskraenkelser.pdf


toget eller bilen på vej til arbejde – her den seneste.

Et andet mål er podcasts i form af interviews med

forskellige interessante fagpersoner.

Ugens citat

"The man on top of the mountain,
didn't just fall there."

- Ukendt -

Denne uges citat er inspireret af det faktum, at intet kommer af sig selv, så hvilket

mål man end måtte have, må man gøre hvad der skal til for at opnå det.

For blot 2 kr. om dagen kan du gøre en stor forskel for det arbejde, vi udfører i FBF.

Så længe vi er i en verden, som er styret af penge, er det et nødvendigt onde for

FBF at have en pengebeholdning! Du har måske hørt Malue sige fra starten, at FBF

skal være en velorganiseret og vel�nansieret forening, for det er den konstellation,

vi mener er den eneste rigtige, hvis vi for alvor skal ændre noget. 

Og ændre noget, det skal vi. Og det gør vi! Sammen!

Tak at du bakker op�

Må du få en dejlig søndag aften �

Team FBF �

NB: Del gerne dette og tidligere NUhedsbreve, så vi i fællesskab kan sprede

budskaberne og sammen øge kraften og styrken i vores fælles bevægelse. 

FBF dokumenter dissensMEDIA Støt vores arbejde

https://fbf.one/foretager-pfizer-mutation-af-virus/
https://fbf.one/stoet-frihedsbevaegelsens-faellesraad/
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https://fbf.one/nuhedsbreve/
https://fbf.one/dokumenter/
https://fbf.one/dissens/
https://fbf.one/stoet-frihedsbevaegelsens-faellesraad/


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
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