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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.

www.vaelgererklaering.dk
Afgiv en vælgererklæring og støt Folkepartiet
Vejledning
* Hav dit NEM-ID parat
* Gå ind på denne side Vælgererklæring.dk
* Klik på knappen 'IGANGSÆT VÆLGERERKLÆRING'
* Følg vejledningen
* Efter en uge skal vælgererklæringen bekræftes (man får en 

påmindelse via e-Boks med et link).

Tilmeld dig vores nyhedsbrev: www.jfk21.dk/nyhedsbrev.html

Synes du også
der er noget helt galt?

Sammenhold
Vi har brug for din hjælp til 
at sikre det Danmark, som 
vores forfædre har kæmpet 
for i generationer, kan 
bestå. Så vores børn og 
kommende generationer 
kan leve et lykkeligt og trygt 
liv med selvbestemmelse 
og frihed - uden trusler, 
tvang og straf.



* 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 Status
I Danmark har vi ikke længere nogen saglig debat. 
Oppositionen følger alle regeringens dekreter. Medierne er 
ensidige og giver sjældent taletid til stemmer, som er kritiske 
overfor den frygt-propaganda om smittetal og mutationer, 
som kører non-stop på alle kanaler. Sociale medier sletter og 
censurerer den frie debat, som derved centrerer 
meningsdannelsen hos den nuværende magtelite og skaber 
derved et monopol på sandheden.
* Vi tvinges til at gå med maske
* Forhindres i at forsamles i større grupper
* Vi må ikke rejse
* Vi må ikke gå på restaurant
* Privatfester er blevet til 'piratfester'
* Mennesker bliver bange for mennesker

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 uhensigtsmæssigt 
hele banksystemet er for borgerne.

Modstand
Det er på tide at vi almindelige mennesker står sammen og 
siger fra overfor de urimelige, destruktive krav og 
restriktioner, som bid for bid tager vores menneske- og 
grundlovssikrede rettigeheder fra os.
* Ytringsfriheden
* Forsamlingsfrihed
* Frihed til at tænke anderledes
* Retten til at bestemme over egen krop
* Lige ret for loven


