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Jeg nægter at bære mundbind �
JP mener i lederen 5/8, at alle
danskere skal tvinges til at bruge
mundbind nu.
Jeg nægter.
Medierne er blevet effektive mi
krofonholdere for synspunkter om,
at danskerne er blevet for sløsede;
at de ikke længere holder afstand
og glemmer at afspritte hænder.
Og nu kommer den dyreste
mand for dansk økonomi Kåre
Mølbak med en ny udmelding.
Danskerne skal ruskes op, mener
JP. På med mundbindet i den kol
lektive trafik. Det gælder alle dan
skere, for tallene er »alarmerende«,
og Mølbak fraråder regeringen og
Folketinget at sætte fase 4 af
åbningen i gang.
Hårdt ramte brancher i nattelivet
- barer og diskoteker - der regnede
med, at der blev åbnet i august,
kan åbenbart skyde en hvid pil ef
ter en åbning og fortsætte "døde

og vi står med en regning, der
bliver større og større, og'mennes
kelige problemer tårner sig op.
Hver dag får vi en opdatering på
smittede, indlagte og døde.
Jeg vælger modsat mange andre
at læse den gode nyhed. Der er
stort set ingen indlagte og døde.
Sygehusene er aldrig blevet lagt
ned i Danmark, og i rigtig mange
lande, hvor der nu bruges mund
bind, vokser tallene for smitte
højere end herhjemme, hvor vi
ikke bruger mundbind.
Med alle de forskellige meldin
ger vælger jeg som borger i Dan
mark min demokratiske ret til nu
at sige fra over for alle de domme
dagsprofeter, der ønsker, at vi alle
skal rette os efter alt, hvad de
siger.
Derfor bruger jeg nu min
ytringsfrihed og afviser brug af
mundbind. Nu er det nok - vi skal

Hver gang den mand åbner mun
den, koster det danske virksomhe
der livet, og folk mister deres job,

konkurserne.

dansen" direkte mod konkursen.

redde virksomhederne og stoppe
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