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Modige frihedskæmpere over hele verden 
sandhedsbomber offentligheden. Verdensberømte forskere 
og læger risikerer deres job og karriere. De er modige. 

Der er nu behov for noget, som vi alle kan blive enige 
om, både vaccinerede og uvaccinerede. Noget, der vil 
svække de kræfter, der udplyndrer verden, og fjerner vores 
grundlovssikrede rettigheder og begrænser vores frihed:

Vi er nødt til at begynde at ændre den økonomiske 
struktur væk fra den nuværende bolsjevisme 2.0 med 
centralisering af al magt og rigdom på nogle få hænder 
hos oligarkerne og deres bureaukrater.

Her er seks måder at sikre en decentralisering af den 
økonomiske magt. Den politiske magt vil per automatik 
blive decentraliseret på samme tid.

1. Indfør en transaktionsafgift på alle digitale 
pengeoverførsler. Til at begynde med 0,1%. 
Indtægten herfra bør øremærkes til at betale for de 
stigende priser på elektricitet og opvarmning af folks 
hjem. Ideelt set øges denne beskatning, indtil in‐
dtægterne dækker hele indkomstskatten såvel som 
selskabsskat. Selskabsskat betales hovedsageligt af 
lokale virksomheder, de multinationale selskaber 
betaler aldrig selskabsskat. Dette vil give mulighed 
for at konkurrere på mere fair vis med de multina‐
tionale selskaber. Jeg vurderer, at 1% vil være nok til 
at dække al indkomstskat. Målet er at overføre 
skattebyrden fra mennesker og små virksomheder til 
store virksomheder og på forbrug.

2. Fjern momsen og introducer en omsætningsafgift på 
varer og tjenester inklusive business to business 
transaktioner, som vel at mærke ikke kan trækkes 
fra. Hvis vi også beskatter business to business tran‐
saktioner, i stedet for som nu, hvor kun slutfor‐
brugeren betaler det hele, kan vi sænke satsen med 
mindst 50%. Altså fra 25% moms til ca. 10% omsæt‐
ningsafgift. Denne nye omsætningsafgift erstatter 

således momsen, der i øjeblikket kun betales af 
forbrugeren. Den nye skat vil mere retfærdigt blive 
betalt af både virksomheder og resten af os, når vi 
forbruger. Forbrugerne vil således fremover kun 
betale under halvdelen af det, de i øjeblikket betaler i 
moms. Dette vil overføre omtrent halvdelen af 
momsbyrden fra mennesker til virksomheder. NB 
inklusive de multinationale virksomheder, som pt 
ikke bidrager til samfundet.

3. Indfør en importafgift. Dette er godt for klimaet, da 
flere varer vil blive produceret lokalt, samtidig med 
at beskatningen flyttes fra mennesker til interna‐
tionale virksomheder. Denne skat betales kun af 
virksomheder.

4. Magten til at skabe penge tages tilbage fra de 
privatejede banker. Den samlede pengemængde 
stiger hvert år, og bør fortsat stadig stige hvert år, 
men i stedet for at bruge pengeskabelsen på vacciner, 
redde bankerne som i 2008, aggressionskrige eller 
forære den til store investorer, der køber fast ejen‐
dom, så bør pengeskabelsen deles ligeligt blandt 
borgerne i landet med et fast månedligt beløb. NB: 
dette er ikke borgerløn eller universal basic income, 
som globalisterne har tænkt sig at bestikke be‐
folkningen med, så de accepterer deres Agenda2030 
Bolshevisme2.0. NB: Dette er ligesom dividende for 
aktionærer. Vi er alle aktionærer i staten Danmark, 
og derfor har vi alle ligeligt ret til den enorme værdi, 
der ligger i at skabe penge. Dette er den gode form 
for kapitalisme, hvor alle har en fair chance for at nå 
sit fulde potentiale, i stedet for som nu, hvor alt er 
designet i den værst tænkelige form for kapitalisme 
til at alle værdier i verden samles på så få hænder 
som overhovedet muligt. I en winner takes all 
predatory kapitalisme. 

5. Rentefrie lån til mennesker. Virksomheder må gerne 
betale renter. Dette vil sikre en velstandsoverførsel 
fra de største rigeste virksomheder til mennesker. 
Dette vil sikre, at de fleste mennesker vil eje deres 
eget hjem.

6. Ingen ejendomsskat på folks primære bolig. 
Ejendomsskat på folks andet hjem samt al fast 
ejendom ejet af virksomheder. Dette vil også flytte 
skattebyrden fra mennesker til virksomheder.

Disse indtægtskilder vil sikre velfærdsstatens finansiering. 
Disse indtægtsstrømme vil sikre en velfungerende 
offentlig sektor med plads til at levere velfærdsydelser til 
alle mennesker i det mindste på samme niveau som nu.

Der er et godt argument, jeg hører meget, at virksomheder 
"bare" tilføjer deres skatter til den pris, de opkræver 
forbrugeren. Og derfor vil forbrugeren bare betale mere 
for varerne. Det er sandt. De vil prøve, men den pris de 
tager nu er allerede så meget, som de kan slippe af sted 
med uden at miste markedsandele til lokale virksomheder. 
Og ligesom når du subsidierer virksomheder, bruges kun 
en brøkdel af det til at sænke priserne, er det omvendte 
sandt, hvis du beskatter virksomheder, vil kun en brøkdel 
af det blive placeret oven på prisen. Det er første årsprøve 
stof på økonomistudiet.

Når alt kommer til alt, så er valget dit. 

Vil du have Klaus Schvabs "Great Reset", hvor du ikke 
ejer noget?

Eller foretrækker du denne "menneskelige reset", hvor alle 
aktiver gradvist og organisk overføres til mennesker af 
kød og blod med et bankende hjerte og empati fra de døde 
virksomheder, som per definition ikke kan have 
medfølelse og omsorg, men kun fokus på profit. Profit for 
enhver pris.

Hvilken verden vil du leve i?

Læs mere om disse forslag på jfk21.dk

Mads Palsvig er en dansk tidligere trader (af 
statsobligationer), der i ca. 30 år har arbejdet for flere af 
verdens største banker, herunder Morgan Stanley, Credit 
Suisse og Barclays, for Danmarks to største banker 
UniBank og Danske Bank, og han har også været 
uformel rådgiver for Federal Reserve, Ben Bernanke og 
Janet Yellen. I den sidste del af 2010'erne har han forladt 
finansbranchen og er i stedet trådt frem som bank-
kritiker og whistleblower. Han har også lanceret et nyt 
politisk parti "Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab", 
som bl.a. har en bankreform på sin dagsorden.

Lyt til liveoptagelsen fra august 2022 på Budapest 
International Covid Conference. Hvordan man løser 
den nuværende økonomiske krise, LINK
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