
Søndag den 26. februar 2023 Læs NUhedsbrevet i browser

"Intet er tilbage uden NU"

NU må ”de voksne” på banen!

Verdens ledere agerer som
børnehavebørn der slås om

vippen på legepladsen !

Vi ønsker ikke at forskrække nogen! Men vi er nødt til at italesætte, at vi aldrig har

været tættere på en atomkrig, end vi er nu. Det er dybt alvorligt! Og verdens

ledere, inkl. den danske, agerer som tøsefornærmede børn.

https://dashboard.mailerlite.com/preview/116370/emails/81184658379769815


Heldigvis har der i de seneste uger vist sig at tone nogle ”voksne” frem på den

internationale scenen. ”Voksne” i kraft af ældre, respekterede og anerkendte

eksperter, som igennem deres årelange arbejde har tilpas stor ind�ydelse til, at de

bliver lyttet til af både befolkninger og internationale institutioner som FN’s

sikkerhedsråd.

Men inden vi kommer dertil, vil vi lige dele en opfølgning af sidste uges

NUhedsbrev med dig. Her fortalte vi dig om vores responsum vedr. Store Bededag

– sendt til folketingets retsudvalg samt tre partier, deriblandt Nye Borgerlige.

I NUhedsbrevet beskrev vi, hvordan der i processen ved høringer i forbindelse

med lovforslag ofte ender med at blive lavet ”mudret jura”, som hverken

almindelige mennesker eller journalister forstår, hvorfor man dermed ender med

at lave det, som jurister kalder for ”�genblade”.

Vi har holdt øje med, hvordan det er gået med høringerne og de spørgsmål, som er

blevet stillet i de forskellige spørgerunder, og i det følgende vil vi vise en kort

oversigt med eksempler på, hvordan ”�genblade” netop skabes.

Kim Edberg Andersen (NB) har stillet spørgsmål til beskæftigelsesminister Ane

Halsboe-Jørgensen vedr. FN-Konventionen, og hvorvidt den bliver overtrådt med

afska�elsen af Store Bededag.

I dokumentet i linket ses svaret fra Ane Halsboe-Jørgensen, og hun henviser til

spørgsmål nr. 6, som hun tidligere har besvaret. Men her tages der slet ikke stilling

til FN-Konventionens Artikel 7.

Det betyder, at hvis Ane Halsboe-Jørgensen har sat sig ind i FN-Konventionen, så

ved hun, at Artikel 7 strider imod lovforslaget, hvilket betyder at hun taler uden om

i sit svar. Alternativt har Ane Halsboe-Jørgensen ikke sat sig ind i FN-Konventionen,

hvorfor hun ikke kan svare, som hun gør, da hun ikke har den nødvendige viden.

Er man en fortravlet politiker som fx. Kim Edberg, så kan man potentielt allerede

her blive forvirret og komme juridisk på udebane, og man kunne måske have en

tendens til at undlade yderligere spørgsmål, hvormed det så lykkedes at lave

starten af det, som kaldes ”�genblade” - det bliver så kompliceret at man

opgiver. Men hvis man fornemmer, at der er noget galt med hele lovforslaget,

argumenterne for årsagen etc., og ikke lader sig slå ud, tager den fornødne tid

etc., så vil man gå videre og kræve at blive informeret og få dokumentation på de

udtalelser og svar som man modtager.

Vi havde derfor håbet, at Kim Edberg Andersen vil have fremlagt et mere detaljeret

spørgsmål til Ane Halsboe-Jørgensen, således hun speci�kt var blevet anvist Artikel

7 i FN-Konventionen. Dermed ville Ane Halsboe-Jørgensen have været nødsaget til

at undersøge netop den overtrædelse, som lovforslaget er, jf. Artikel 7, og det ville

have vist sig, om hun endnu engang ville have talt uden om eller direkte tale

usandt. 

Men spørgerunderne er slut, så det er for sent nu. Jf. tidsplanen for behandling af

lovforslaget om afska�else af Store Bededag, skal forslaget 3. behandles tirsdag

den 28. februar. Vi vil gerne opfordre dig til at sende en mail til politikerne – se

mail liste her – og kræv at folketinget overholder internationale konventioner. Find

evt. inspiration fra vores åbne brev til folketingets medlemmer som vi netop har

afsendt i dag, vedlagt vores responsum.

https://fbf.one/wp-content/uploads/2023/02/fbf.one-nuhedsbreve-nuhedsbrev-19.02.2023.pdf
https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/L13/spm/8/svar/1931390/2663128.pdf
https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/L13/spm/8/svar/1931390/2663128.pdf
https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/L13/spm/6/svar/1931419/2663198.pdf
https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/L13/tidsplan.htm
https://fbf.one/wp-content/uploads/2023/02/fbf.one-addresseliste-politikere.xlsx
https://fbf.one/wp-content/uploads/2023/02/fbf.one-aabent-brev-til-folketingets-medlemmer-vedr.-afskaffelse-af-store-bededag-26.02.2023.pdf


Vi har ingen reaktion fået fra nogen af medlemmer af retsudvalget på vores åbne

brev sendt den 18. februar 2023.

I mange af de øvrige spørgsmål der er blevet stillet fra oppositionen, tages der slet

ikke højde for, hvorvidt afska�elsen af Store Bededag overhovedet er lovlig. Her et

eksempel på et sådant spørgsmål fra Karsten Hønge (SF) 

Her er link til alle spørgsmål vedr. konsekvenser ved afska�else af Store Bededag.

Øvrig info �nder du her og her �nder du bilag til L 13 "Forslag til lov om

konsekvenser ved afska�elsen af store bededag som helligdag". 

Og NU til ”de længe ventede voksne”!

I vores NUhedsbrev den 29. januar tillod vi os at stille spørgsmål til den alvorlige

situation med krigen i Ukraine. ”Tillod os” fordi den o�cielle fortælling ganske

enkelt minder mere om propaganda FOR krig med den samme form for ensidig

dækning af historien, som vi oplevede det med hele corona-krisen.

Som du måske har registreret, skete der den 8. februar det glædelige, at den

anerkendte Pulitzer prisvinder og mangeårige journalist, Seymor Hersh, udgav en

redegørelse for sprængningen af NordStream2 i Østersøen i september 2022.

Ikke overraskende har de danske medier helt fortiet Seymor Hersh rapport, og de

få, som har set sig nødsaget til at publicere den, har fuldstændig latterliggjort

Seymor Hersh og - uden så meget som med et eneste modbevis - fuldstændig

afvist hans påstand om, at det skulle være USA, som var ansvarlig.

dissensMEDIA har netop udgivet en oversættelse af denne redegørelse, da det er

mere end almindelig vigtig viden for danskerne at få!

Se også et meget informativt interview med Seymor Hersh på en amerikansk tv-

station her.

DET ER I VORES ”BAGHAVE”, DET HER ER FOREGÅET, OG DERFOR VIGTIGT FOR

DANSKERNE AT VIDE !

Har den danske regering været informeret som Hersh beskriver?

I så fald, så er den danske regering medansvarlig for sabotagen. For ikke at tale om

den optrapning af krigen, som er konsekvenserne af sprængningen.

Hvorfor deltager Danmark i det her? Hvad får vi ud af det? Hvorfor tillader danske

politikere overhovedet at deltage i endnu en ulovlig krig?

HVORFOR SKAL DANMARK OVERHOVEDET INVOLVERES?

-så meget at vi endda skal camou�ere tårnet på Christiansborg Slotsplads med

farverne fra det ukrainske �ag for markering af årsdagen for krigen! Det er

fuldstændig vanvittigt!

https://www.ft.dk/samling/20222/almdel/BEU/samspm/D/2646389.pdf
https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/L13/spm.htm
https://www.ft.dk/da/search?q=bededag*&SearchDepthFull=&sf=ps&msf=ps&as=1&Samling=20222&Udvalg=&ParagrafTyveType=&StilletTil=&StilletAf=&PeriodenStilletFrom=&PeriodenStilletTo=&PeriodenBesvaretFrom=&PeriodenBesvaretTo=&Status=besvaret&Emneord=
https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/L13/bilag/1/index.htm
https://fbf.one/wp-content/uploads/2023/01/fbf.one-nuhedsbreve-nuhedsbrev-29.01.2023.pdf
https://fbf.one/saadan-blev-nordstream2-sat-ud-af-spil-af-usa/
https://youtu.be/d4BuMaGlKp0


Lørdag den 25. februar skriver Ekstra Bladet, at Mette Frederiksen advarer mod

”konspirationsteorier”, men Mette Frederiksen kan advare alt det, hun vil, for vi

tager ikke ordre fra nogen og slet ikke, når det gælder vores ret til at stille

spørgsmål til vores egen sikkerhed!

NATO's propagandamaskineri er efterhånden nået ind i alle lag af vores samfund -

politik, sport, videnskab, uddannelse, kunst, kultur etc. og den ekstreme og

øredøvende markedsføring af krig, død og ødelæggelse, gør noget ved det

menneskelige sind. Vi vil ikke mere!

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/mette-f.-advarer-mod-konspirationsteorier-efter-gasroershistorie/9650272


Den næste ”voksne”, som kommer på banen, er Je�rey Sachs. Han er professor i

økonom og mangeårige velanset analytiker i o�entlig politik.

Je�rey Sachs har netop holdt en tale til FN’s sikkerhedsråd den 23. februar 2023,

hvor han taler om sprængningen af NordStream2, og her henviser han til Seymor

Hershs rapport.

I et foredrag giver Je�rey Sachs meget nyttig viden og baggrundshistorie om USA

og deres krige, og ved samme foredrag taler han også om NordStream2. Han er

også klar i mælet og er ikke alene troværdig men også vidende – her i et interview

på den engelsk sprogede kinesiske tv station CGTN

(Den kinesiske freds aftale som der henvises til)

VI VIL TIL HVER EN TID TILLADE OS AT TALE OM, DELE
INFORMATION OM, OG STILLE SPØRGSMÅL TIL DET SOM
FOREGÅR I VORES LAND OG DET SKAL HVERKEN METTE
FREDERIKSEN ELLER ANDRE BLANDE SIG I !

Den sidste ting, vi er nødt til også at nævne her, er den nye trussel fra WHO. Det

har dissensMEDIA netop udgivet en detaljeret beskrivelse af her. Vi opfordrer dig

kraftigt til at læse artiklen og deltage i den lille aktion, som du inviteres til i

slutningen af artiklen. Det er kun folks egen indsats, som kan stoppe vanviddet og

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OZyjFUXXGBA
https://www.youtube.com/watch?v=9NoCbQqkay8
https://m.youtube.com/watch?v=dGSonaSGW_4
https://www.youtube.com/watch?v=1Lus4Kjr9ko
https://en.wikipedia.org/wiki/China_Global_Television_Network
https://apnews.com/article/peace-talks-russia-ukraine-china-b6ce7e237f6f9037ad317a69d2f1373a
https://fbf.one/ny-trussel-fra-who/


vi skal være �ere, som handler, før det gør den ønskede forskel.

Ugens citat

"When the power of love overcomes
the love of power, the world will know

peace."
- Jimi Hendrix -

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 

Tak at du bakker op�

Må du få en dejlig søndag �

Team FBF �

Psssst � ved du, at for bare 2 kr. om dagen kan du blive medlem af FBF og gøre en

kæmpe forskel? 

Psssssst � � Del gerne dette og tidligere NUhedsbreve, så vi i fællesskab kan

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

mailto:info@fbf.one
mailto:dissensmedia@protonmail.com%C2%A0
https://dashboard.mailerlite.com/preview/116370/emails/81184658379769815
https://fbf.one/stoet-frihedsbevaegelsens-faellesraad/
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/81184658379769815
https://www.mailerlite.com/

