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Kontroversiel video hitter på sociale medier. Mette Frederiksen flygter fra
Frihedslistens folketingskandidat i Sydjylland, Kent Nielsen, som stiller
Mette en række anklagende spørgsmål.

https://via.ritzau.dk/pressroom/frihedslisten?publisherId=13561255


Frihedslistens kampagne: Hvorfor Lyver Mette?
Partiet som stiller kandidater op til folketingsvalg over hele landet, men som ikke er
opstillingsberettiget, fører en kontroversiel kampagne. 

Valgplakater over hele landet stiller det anklagende spørgsmål: Hvorfor Lyver Mette?

Kampagnen henviser til Statsminister Mette Frederiksens løgne omkring Mink-skandalen,
Ukraine-krigen og hendes mangel på svar omkring anklagerne mod FE-chef Lars Findsen.

Kontant sømand, optager video af Mette Frederiksen



Løsgængerkandidaten for Frihedslisten i Sydjyllands Storkreds, Kent Nielsen, har siden
corona-krisen måtte lægge sit liv om til at blive en gemen landkrabbe. Han nægtede at blive
vaccineret, teste sig med PCR-test og fremvise corona-pas. Det blev den foreløbige ende på
hans sømandsliv.

"Ihre papiere bitte"

Kent Nielsen: Det minder mig for meget om tyskerne under besættelsen at skulle fremvise
"gesundheitspass". Derfor måtte jeg blive på land. Til gengæld har jeg haft tid til at sætte mig
ind i hvordan dette land styres og hvordan det ikke bør styres.

Da jeg tilfældigt mødte Mette Frederiksen på rastepladsen i Tappernøje var jeg derfor klædt
på til tænderne med en masse spørgsmål til statsministeren. Og da hun ikke gjorde mine til
at svare på mine spørgsmål blev jeg ærlig talt lidt agiteret.

83.000 døde indenfor 30 dage af deres vaccination
Argumentet som Kent Nielsen bruger overfor Mette på rastepladsen i Tappernøje kommer
fra en rapport udført af statistikeren Max Schmeling. Han har analyseret 30 dages mortalitet
efter vaccine. De anvendte data har han fået fra aktindsigt fra Statens Serum Institut.

Hans rapport viser at 83.151 danskere der døde i en 22 måneders periode havde fået en af
COVID-19 vaccinerne indenfor 30 dage af deres død. I alt døde der 106.443 danskere i den
samme periode.

Tallet er alt for højt og bør derfor undersøges nærmere. Max Schmeling har sendt sin rapport
til Folketinget og til Epidemiudvalget. Endnu er der ikke fra officiel side kommet udmeldinger
i.f.m. statistikerens rapport.

Se artikel i mediet Newspeek om Max Schmelings rapport

Mette flygter fra Kent Nielsens spørgsmål
På videoen optaget på rastepladsen i Tappernøje ses en tydelig berørt statsminister flygte
fra den iltre sømand.

Det er spørgsmålet "Sover du godt om natten mens du skader og dræber danskere?" der får
Mette Frederiksen til at flygte tilbage ind i sin kampagnebus.

Til sidst passes Kent Nielsen op af en politimand mens Mette Frederiksen kører i sin bus fra
rastepladsen.

Videoen har fået næsten 70.000 visninger på Facebook men hitter også på bl.a. TikTok.

Se Facebook video
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Kent Nielsen er folketingskandidat for Frihedslisten i Sydjyllands Storkreds.

Kent Nielsen, løsgænger kandidat i Sydjyllands Storkreds
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