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En ægte liberal Bent Winther Hent PDF Hvilken retning skal Danmark tage efter valget? Den
nationalkonservative, hvor Dansk Folkeparti svinger taktstokken, eller en åben og frisindet, som er rodfæstet i
det oprindelige Venstre, Danmarks liberale parti. Jan E. Jørgensen er ikke i tvivl. Han har været liberal, siden
han var 14 år, synes, at de konservative er kommet til at fylde for meget, og er noget så sjældent som en

politiker, der siger sin mening.

WTF – What The Fuck – skrev han på Twitter, da partifællen Marcus Knuth havde rost det højreorienterede
AfDs fremgang i Tyskland. Han var imod forbud mod burka og niqab og fandt det ufølsomt, da Inger Støjberg
fejrede 50 udlændingestramninger med en kage. Smykkeloven betød, at han havde svært ved at se sig selv i
spejlet. Som politiker skal man tale til kongen frem for til stodderen og ikke lade sig styre af en frygt for

terror, som er blæst ud af proportioner.

Juristen Jan E. Jørgensen går ind for fri hash, en afskaffelse af værnepligten, korsang og meget mere, som han
argumenterer nøgternt for i interviewbogen, der også beskriver en københavner og rådmand på Frederiksberg,
der elsker sin by. Han satte stor pris på den retning, som Uffe Ellemann-Jensen og Peter Brixtofte trak partiet i
– væk fra halmballerne og ind på stenbroen, hvor der er frihed til at være den, man er. Kirsten Birgit fra Den
Korte Radioavis mener, han er Superman. Selv beundrer han den franske præsident Macron, men håber ikke,

det bliver nødvendigt at stifte et nyt parti i Danmark.

 

Hvilken retning skal Danmark tage efter valget? Den
nationalkonservative, hvor Dansk Folkeparti svinger taktstokken,

eller en åben og frisindet, som er rodfæstet i det oprindelige Venstre,
Danmarks liberale parti. Jan E. Jørgensen er ikke i tvivl. Han har
været liberal, siden han var 14 år, synes, at de konservative er
kommet til at fylde for meget, og er noget så sjældent som en

politiker, der siger sin mening.

WTF – What The Fuck – skrev han på Twitter, da partifællen Marcus
Knuth havde rost det højreorienterede AfDs fremgang i Tyskland.
Han var imod forbud mod burka og niqab og fandt det ufølsomt, da
Inger Støjberg fejrede 50 udlændingestramninger med en kage.

Smykkeloven betød, at han havde svært ved at se sig selv i spejlet.
Som politiker skal man tale til kongen frem for til stodderen og ikke
lade sig styre af en frygt for terror, som er blæst ud af proportioner.

Juristen Jan E. Jørgensen går ind for fri hash, en afskaffelse af
værnepligten, korsang og meget mere, som han argumenterer

nøgternt for i interviewbogen, der også beskriver en københavner og
rådmand på Frederiksberg, der elsker sin by. Han satte stor pris på
den retning, som Uffe Ellemann-Jensen og Peter Brixtofte trak
partiet i – væk fra halmballerne og ind på stenbroen, hvor der er

frihed til at være den, man er. Kirsten Birgit fra Den Korte Radioavis
mener, han er Superman. Selv beundrer han den franske præsident



Macron, men håber ikke, det bliver nødvendigt at stifte et nyt parti i
Danmark.
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