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Bien er vores mascot, fordi den repræsenterer 
den naturlige verden, vi elsker. Bien har brug for 
solen og frugtbar, organisk jord, ligesom vi 
mennesker 
har.

* Læs om alle 
vore mærke-
sager på hjemmesiden bla. grundlæggende temaer som 
Sundhed og Økonomi.

* Følg med i vore Aktuelle temaer og videoer.

* Udfyld en vælgererklæring og støt med et medlemskab.

Vi ønsker de 
bedste forhold 

på jorden og 
den største 

frihed baseret 
på ægte 

viden!



* Staten skal kontrollere pengeskabelsen.
* Rentefrie boliglån til mennesker.
* Overførselsindkomstområdet effektiviseres, 

besparelserne går til at øge satserne.
* Bolig er en menneskeret.
* Selskabsskat og indkomstskat fjernes – i stedet indføres 

1% digital omsætningsafgift på alle banktransaktioner.
* OMS i stedet for MOMS.
* Stop korruptionen.
* Mindre bureaukrati.
* Fra kolde hænder til varme hænder.
* Nej til krig.
* Sig undskyld.
* Betal krigsskadeerstatning.
* Nej til Marakesh-aftalen.
* Naturmedicin ligestilles allopatisk medicin.
* Vacciner skal indeholde varedeklaration; producenterne 

skal kunne retsforfølges.
* Giftstoffer forbydes i mad.
* Landbruget skal være 100% GMO-frit.
* Børn skal lære at tænke selv.
* Medierne må ikke lyve, hvis de får mediestøtte.
* Ingen WIFI i skoler og børnehaver.
* Fibernet i stedet for 5G.

JFK21 ønsker Mangfoldighed
Vi er mænd og kvinder i alle aldre og professioner, som 
søger sandheden om, hvad der sker i verden, og vi kan 
spotte, at der er stor forskel på, hvad der reelt sker, og hvad 
du bliver oplyst om. Vi ønsker sandheden og ikke en eller 
anden "betalt" sandhed.

Stifter og formand
JFK21 er stiftet af vor formand, Mads 
Palsvig. Som tidligere investment-
banker har han ved sit indgående 
kendskab til pengeverdenen afsløret, 
hvor uretfærdigt og uhensigts-
mæssigt hele banksystemet er for 
borgerne. JFK21 er et gennem-
arbejdet politisk parti med 31 
fantastiske, menneskevenlige mærke-
sager, som burde være indlysende, 
men som ingen andre partier tager 
op.

Aktuelt
I øjeblikket er den allervigtigste mærkesag at få stoppet de 
grundlovsstridige indgreb ifm. Covid-19, vi mener vi skal 
have flokimmunitet som i Sverige, stoppet og fjernet den 
nuværende epidemilov, samt absolut ikke have regeringens 
'udkast' til dens erstatning, de har planer om skal komme d. 
21. marts 2021.
Samtidig udrulles mikrobølgevåbnet 5G. Det er en 
kæmpemæssig, uhyggelig trussel mod vores sundhed, og 
udrulningen af 5G viser tydeligt, hvor ringe vores 
"demokrati" fungerer i Danmark.
Vi håber, du vil at dykke ned i mærkesagerne.


