Kunstnere for Fred støtter:
Nedrustning, beskyttelse af miljøet, international solidaritet, samt
menneskers ligeret.
Vi har ikke rigtig heldet med os for tiden.
Udviklingen af døds-maskiner kører for fuld skrue.
Miljøet bliver forgiftet til lands, til vands og i luften.
Solidariteten er afløst af den enkeltes overlevelseskamp.
Ligeret til at ytre sig og lighed for loven – nej, det findes ikke.
Snart bliver det forbudt at samles på Fælleden og tale magten midt i mod.
Denne indskrænkning af vores ytringsfrihed kaldes: Påvirkningsloven!
Den gælder dog ikke for magten selv. Deres hjernevaskemaskine må gerne
køre på konstant kogevask.
------Kunstnere for Fred har et motto, som mange af Jer har hørt mig sige før:
Uden Sandhed – Ingen Fred.
At de fleste krige er antændt på en løgn, er en gammel, frustrerende nyhed,
men løgnen i samfundet skaber mistillid, og mistilliden skaber utryghed,
og utryghed skaber angst, som ikke burde findes i et demokrati.
Her på Arbejdernes Internationale Kampdag er sammenholdet afløst af
mistillid og angst.
Over hele verden eksploderer arbejdsløsheden, millioner står overfor at
skulle miste deres hjem, blive fattige og sulte.
De færreste forstår, hvem der virkelig trækker i trådene og lyver for os
igen og igen og igen.

At de løj om mordene på John F. Kennedy, på Martin Luther King, på
Robert Kennedy, på Malcom X, at de løj om månelandingen, om episoden
i Tonkinbugten, der fik gang i Vietnam krigen, om at irakerne smed
kuwaitiske babyer ud af deres kuvøser, - hvilket førte til den første
Golfkrig, og om Saddams masseødelæggelsesvåben, - det er efterhånden
velkendt.
Alle ved, at medierne dækker over disse løgne, og afsløring af dem får
absolut ingen konsekvenser.
Pressen, der skulle være demokratiets vagthund, holder ikke med med os –
folket. Nej, de holder med dem, der lyver, globalisterne, eliten, the deep
state, the cabal, de kyniske, skruppelløse psykopater, hvis magtbegær og
grådighed er grænseløs.
For vagthunden har for længst fået sprøjten, og pressen er bestukket, styret
og redigeret, af dem. De bestemmer, hvad der skal forbigås i bragende
tavshed.
Derfor er det helt umuligt at få en seriøs debat om, at forklaringen om 9.11
ikke holder, da den er i modstrid med fysikkens love. Dette enorme
bedrag, der blev startskuddet til over atten års såkaldt krig mod terror i
Mellemøsten, er urørligt.
Og derfor er miljødebatten i dag helt og aldeles afløst af klimadebatten.
Man stemples som klimabenægter, hvis man spørger ind til, hvad der mon
fik den is, der engang dækkede hele Nordeuropa, til at smelte. Hvorfor er
det blevet tabu?
Hvorfor efterforsker man heller ikke magtens lyssky loger og hemmelige
foreninger, som præsident Kennedy advarede om nogle måneder inden,
han blev skudt? Frygter den samlede presse monstro at blive ramt af en
magisk kugle, hvis de begynder at granske i disse mystiske seancer, med
deres middelalderlige, okkulte ritualer? Dem som eliten blandt politikere
dyrker sammen med repræsentanter fra Hollywood, kirke og kongehus?
Hvorfor er sagen om Jeffrey Epsteins tvivlsomme selvmord skrinlagt?
Hvor og hvornår blev han i øvrigt begravet? Hvad foregik der på hans

stærkt bevogtede ø? Hvorfor dør så mange af hans tidligere ansatte lige
før, de skal afhøres?
Og hvorfor fanden er der så mange unge piger og små børn, der forsvinder
hvert år? Hvorfor dækker medierne over disse uhyrligheder?
Hvorfor er der ingen kritik af Big Pharma? De store medicinalfirmaer, der
dels dræner alverdens sundhedsvæsner, og dels sender vacciner på
markedet, der ikke er afprøvet. Hvorfor skrives der ikke om alle de
bivirkninger, disse vacciner medfører, hvilket Robert Kennedy Jr. har
advaret om i årevis? Og hvorfor omtaler ingen alle de mystiske dødsfald,
der forekommer i netop hans familie? Hans sunde barnebarn døde
pludselig, angiveligt af en overdosis, og hans niece og hendes lille søn
druknede fornyelig, - men hvorfor sank deres stakkels lig dog til bunds?
Den unge kvinde var også stærkt kritisk overfor medicinalindustrien i
USA… Var det ikke noget for Weekendavisen at skrive om denne martrede
familie? Eller mener man ikke, der er noget at komme efter? Affejes alle
mistanker om mord bare som konspirationsteorier og fake-news til
redaktionsmøderne?
Hvorfor tales der slet ikke om terrorister mere? Er krigen mod terror
afblæst? Har ISIS også fået corona-karantæne? Eller er det mon fordi, man
er holdt op med at bevæbne disse lejesoldater nu, hvor denne virus i stedet
har fået os allesammen til at makke ret? Og så fordi angsten for terror
behændigt er erstattet af angsten for naboen?
Hvorfor undrer ingen sig over, at Bill Gates øjne stråler, når han taler om
denne dødbringende pandemi? Han, der i årevis har talt om befolkningsreduktion, vil paradoksalt nok gerne opfinde en vaccine, der skal redde os
alle sammen? Er det virkelig troværdigt?
Er det ikke en bemærkning værd, at Bill Gates også er en af verdens
største investorer i 5G-netværket? Som vi jo heller ikke må stille
spørgsmål til, på trods af at bier og fugle falder døde ned i nærheden af
masterne? Hvem forhindrer denne debat, og hvem sørger for, at alle
kritiske links om lige præcis Corona-virus og 5G stråling bliver fjernet fra
nettet?
Hvorfor skal Bill Gates, denne selvudnævnte vaccineekspert og filantrop,
der hverken er læge, biolog eller bare laborant, - hvorfor skal han have så

stor indflydelse på WHO og verdens sundhedspolitik, - når det er åbenbart
for enhver, at han er drevet af profit og magtbegær? Hvorfor er der slet
ingen kritisk presse omkring denne dødsensfarlige, magtfulde milliardær?
Ville det ikke være en ide at give taletid og spalteplads til den franske
professor, Luc Montaigner, der modtog Nobelprisen i medicin i 2008, og
som mener, at Covid 19 er et laboratorieprodukt? Altså at virussen er
menneskeskabt? Et biologisk våben?
Var det ikke værd at undersøge hvem, der har forsket i og splejset den
virus og på hvilket laboratorium, samt hvornår og hvem, der har
finansieret denne forskning? Det kunne jo tænkes, at det var de samme
monster-forbrydere, der allerede har taget patent på den vaccine, der snart
skal tvangspåføres hele verdens befolkning? Angiveligt for at frelse os fra
den sygdom, de sandsynligvis selv har skabt?
Burde vores medier ikke beskæftige sig en hel del med den sag, inden det
er for sent og den nye, fucking verdensfascisme tvinges ned over os?
Netop fordi magten og medierne har gjort os til nogle skræmte får, der ikke
tør forlade folden?
Men kære medfår, - vi må ikke lade os lamme af angsten, vi skal handle!
Vi skal ikke lade os udplyndre, kontrollere, udnytte, jage og bedrage.
Børnene skal ikke vokse op i angst, de gamle skal ikke sidde i ensomhed,
og de unge skal have lov at springe ud i foråret og kysse, - vi skal have lov
til at glæde os. Husk på, I dit korte liv er hver time dyr.
Så vågn op, se, hør, sig fra, gør modstand, kæmp, stil spørgsmål og kræv
svar! Spred oplysninger på nettet, skriv til politikerne og chefredaktørerne,
informer familie og venner, for sammen kan vi stadig nå at stoppe dem,
men KUN HVIS VI ER MANGE NOK!
Det er vores frihed, det gælder. Jeg ønsker Jer alle en glædelig og
solidarisk 1.maj.

