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JFK21
Vil du være med?

Svar blot enig, uenig eller ved ikke.

Vi bliver ved så længe, du synes det er sjovt, vi stopper, når 
som helst du ikke ønsker at svare på flere spørgsmål. Alle 
svar er lige gode.

Meningsmåling
Vi er intereseret i din mening!

Spørgsmål og samtale tager vi efter 
spørgsmålene er besvaret. (Giv eventuelt en 
flyer efter spørgsmålene er besvaret. Noter 
svarene, tag foto og send til:

kristian.larsen@jfk21.dk

1) Alle har ret til en bolig

2) Landbrug skal være øko, uden GMO, pesticider og andre giftstoffer. Vi skal have sund mad og ren natur.

Enig

Uenig

Ved
ikke

3) Ansvar for forurening skal placeres og retshåndhævet (evt. hos ledelsen af den forurenende virksomhed).

4) Grundloven skal overholdes og kan kun ændres eller indskrænkes efter reglerne i Grundloven.

5) Slut med deltagelse i angrebskrige.

6) 5G kan først installeres, når det er bevist, at det ikke er sundhedsskadeligt eller farligt.

7) Sundhedsstyrelsen skal tvinges til ikke kun at se på varmepåvirkning ved mobilstråler, men også biologiske 
ændringer (se EMF-PORTAL.org for 30.000 videnskabelige studier, der påviser skade).

8) Alle har ret til at sige nej til installation af det sundhedsskadelige smartmeter (fjernaflæst elmåler).

9) Biologiske våben laboratorier skal lukkes (de har været forbudt siden 1925).

10) Nationalbanken, ikke de privatejede banker, skal udstede landets pengemængde.

11) Værdien af at producere pengemængden i DK, også kaldet pengeskabelsen, skal komme alle ligeligt til 
gode (vi foreslår, at den udbetales som borgerdividende med kr. 2.500,- skattefrit pr md).

12) Antallet af kommuner tilbage til 279, og de 1756 sogn tildeles økonomisk ansvar og råderum (altså mere 
decentralisering).

13) Mindre bureaukrati og færre regler vil give råd til mere omsorg, pleje og velfærd.

14) Naturmedicin, kostvejledning, træning og terapi bør udforskes og erstatte kemisk medicin, hvor det er 
fordelagtigt.

15) Der skal sættes penge af til forskning i ikke-patenterbar medicin.

16) Sundhedsstyrelsen skal være fri for privatøkonomiske interesser.

17) Børn og unge skal lære at tænke selvstændigt (læs om trivium på jfk21.dk og triviumeducation.org).

18) Grønne afgifter på el og vand halveres, virksomheder betaler den anden halvdel (virksomheder fritages i 
dag ofte for grønne afgifter).

19) Minimum kr 10.000 til alle per måned efter skat.

20) Indkomstskat: alle fradrag fjernes, skattefrit bundfradrag op til kr 120.000, derover betales 33% skat.

21) 25% MOMS erstattes af 10% OMS (det giver samme provenu, fordi OMS ikke kan trækkes fra).
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22) Selskabsskat fjernes, i stedet indføres 1% afgift på alle overførsler af penge (det giver samme indtægt til 
staten, og sikrer, at DK virksomheder konkurrerer på lige fod med multinat. virksomh.).

23) Ejendomsskatten på primær bolig fjernes gradvist (så hurtigt som muligt).

24) Vacciner skal være testede og godkendt af uafhængige instanser, inden de frigives.

25) Der skal være fuld varedeklaration på vacciner med alle ingredienser og bivirkninger.

26) Hvis vacciner beskytter imod sygdomme, så kan uvaccine. pers. ikke smitte vaccinerede pers.

27) Vaccinering skal være frivillig, ingen kan tvinges til at indsprøjte noget i sin krop.

28) Arbejdstilsynet har ret, når de siger, at det er sundhedsfarligt at have maske på i mere end 20 min ad 
gangen og maksimum 3 timer i døgnet.

29) Valgløfter skal overholdes (JFK21 har det som en mærkesag, at man ikke kan stemme imod sine 
mærkesager/valgløfter).

30) Lobbyisme forbydes virksomheder (Lobbyisme = virksomheders indblanding i politik).

31) Forbrydelser imod mennesker skal straffes hårdere (eks. vold, voldtægt, pædofili og mord).

32) IMF og World Bank lån gøres rentefrie (IMF = International Monetary Fund, udlåner til lande i økonomiske 
problemer til en meget høj rente).

33) Alle lande, der har betalt det fulde lånebeløb i renter, eftergives resten af lånet.

34) Slut med ”frihandels”-aftaler, der tilgodeser multinationale virksomheder over Danmark.

35) Planlagt og indbygget/indprogrammeret forældelse af produkter forbydes.

36) Licensfinansieret TV skal overholde loven om Public Service (dvs. de skal tale sandt).

37) Licensfinansieret TV må ikke lave krigspropaganda.

38) Ytringsfriheden skal respekteres. Medier, der har monopollignende status, som f.eks. facebook, YouTube 
og Google må ikke censurere og forsøge meningsdannelse, propaganda og manipulation.

39) Nej til EU, sålænge EU er styret af en ikke-folkevalgt Kommission (vi vælger kun til EU Parlam.).

40) I Danmark skal vi selv bestemme hvilke tilsætningsstoffer, der tillades i vores fødevarer. Codex 
Alimentarius (en ikke- folkevalgt organisation) skal ikke bestemme hvor meget gift og konserveringsmidler, der 
må være i vores fødevarer.

41) Hvis der fandtes et parti, der ville have disse punkter som mærkesager, ville du så støtte, at de kom i 
Folketinget?

Enig

Uenig
Ved
ikke

Udfyld venligst med navn og email-adrese og du vil modtage 
vores nyhedsbrev med en vejledning i, hvordan du kan 
melde dig ind i JFK21. Du kan altid afmelde nyhedsbrevet.

Du vil også modtage en email med vejledning i, hvorledes 
du kan give Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab en 
vælgererklæring, hvis du ønsker partiet skal være på 
stemmesedlen ved næste valg. Tak for deltagelsen!

INTERNT

Interviewer:

Valgkreds:

Dato:

Navn: __________________________________________

Email: __________________________________________

Jeg vil gerne være medlem af JFK21


