
Motivationen bag partiet
• Udgangspunktet er mine egne erfaringer i mit liv, men 

også det jeg har hørt fra/set hos alle dem jeg har mødt i 
mit liv

• Leve i et samfund jeg godt kan lide
– Lykke som mål
– Nytte som fokus
– Forståelse som redskab
– Se Danmark og danskere som en samlet enhed

• Ikke noget med dem og os
• En samlet plan

• Tænke nyt om politik og politikere
– Hvorfor
– Nytteværdien
– Hvem er til for hvem



Indledning
• Den kommende præsentation er kun begyndelsen
• Al kritik vil være velkommen og blive medtaget i den 

fremtidige udvikling af partiets arbejde
• Håber at alle der læser præsentationen og finder den 

interessant, vil byde ind med hvad de vil kunne bidrage med
• Håber at alle vil bidrage med at give partiet deres 

vælgererklæring
• Håber at alle der læser præsentationen vil videresende den til 

deres sociale netværk



Danmark har en unik position
• Staten Danmark har en af de stærkeste økonomier i verdenen
– Har endda en skjult formue i pensionsopsparingen

• Danmark er et lille land, som har hele verden som sine 
“kunder”

• Danskere er målt blandt de mest lykkelige borgere i verdenen
• = Danmark har råd til at investere i fremtiden



Baggrunden for partiet
• FCN slogan : “Everyone has the right to dream”
• Robert F. Kennedy/George Bernhard Shaw : “I dream of things 

that never were, and ask why not?”
• Martin Luthers berømte ord: “I have a dream”
• Stress er blevet et kæmpe problem, hvorfor?
• Anerkendelse – nysgerrighed skaber grundlaget for vækst
• Respekt og tillid er grundstene for en god sameksistens
• Det der gælder for det enkelte menneske gælder også for en 

gruppe af mennesker.



Det der gælder for det enkelte menneske, 
gælder også for en gruppe af mennesker.

Faktisk gennem hele mit liv har jeg været nysgerrig på ting jeg 
ikke forstod. Gennem mine uddannelser, job, kurser, 
livserfaringer har jeg gennem de seneste 30 år udviklet den 
følgende model, i første omgang til at forklare hvad der gør en 
virksomhed stærk. Så slog det mig, at det er det samme, som gør 
mig stærk. Herefter gik der en del år, inden jeg for alvor forstod, 
at det der gør det enkelte menneske stærkt også er det der gør 
en gruppe af mennesker stærke, herunder virksomheder, 
foreninger, familier, venskaber, et land, en verden.
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Partiet livsmål
• Skabe det perfekte uperfekte samfund

– Opnå den størst mulige lykkefølelse blandt borgerne
– Være et forgangsland for resten af Verden

• Skabe åbenhed over de store udfordringer i livet:
– Religioner
– Krige
– Rigdom/Fattigdom
– Miljøet/den globale opvarmning



Skabe det perfekte uperfekte samfund
• Kun den der laver noget, laver fejl, derfor denne overskrift. 

Der skal være plads til at fejle, bare fejlene håndteres 
konstruktivt.

• Der findes en fysisk virkelig, men mange individuelle 
oplevelser af den.

• I den menneskelige verden er alt skabt af mennesker, det vil 
sige, at det der virker for det enkelte mennesker virker også i 
alle andre sammenhænge hvor der indgår mennesker.

• Ved at skabe et samfund hvor der fokuseres maksimalt på at 
gøre det enkelte menneske så dygtig som mulig til at opnå 
sine drømme, vil man også få det mest lykkelige samfund.

• Anerkende – blive nysgerrig på de store udfordringer i verden.
• Rom blev ikke bygget på én dag.



Religioner
• Anerkend de typer af religioner der findes i verden
• Tale åbent om skabelsesbeskrivelserne i disse

– Når der kun er en klode, kan der så være flere forskellige guder, der 
har skabt denne ene klode?

• Find fælles gode dyder i de forskellige religioner
• Tale åbent om de forskellige gode dyder

– Hvorfor mener nogle at de er gode, hvis andre ikke mener de er gode?
– Hvad er formålet med disse dyder?
– Vil de kunne løses på en fælles måde fremover?
– Hvis ikke man mener at de kan løses på en fælles måde fremover, hvad 

skal man så gøre?



Krige
• Hvor er der krige?
• Hvorfor er der krige?

– Magtfulde mænd/kvinder
– Religion
– Forskellighed Rigdom/Fattigdom
– Storpolitik

• Mellem 2 eller flere stormagter
• For at opnå popularitet indenrigs

• Tænk hvis EU, Kina,Rusland, USA kunne tale om disse ting 
med henblik på at skabe fred i verden



Rigdom/Fattigdom
• Hvor rig behøver man at være for at kunne blive lykkelig 

(Maslow)
• Har alle i verden ret til at blive rige – i givet fald hvor rige?
• Hvordan får man løftet 3-4 mia. mennesker fra fattigdom til et 

(tilpas) rigdomsniveau
• Hvordan vil natur ressource/CO2 forbruget udvikle sig hvis alle 

skal være (tilpas) rige?
• Kan vestens/østens rige forestille sig at bevidst gå ned i 

rigdom – Bill Gates og en gruppe han har samlet kan, men 
hvor meget?



Miljøet / den globale opvarmning I

• Udfordringen er global og skal løses ved et globalt syn
• Dilemmaet mellem miljø og den globale befolkning (flere 

og flere og flere og flere bliver også rigere og rigere og 
rigere)

• Hvis forbruget falder stiger arbejdsløsheden
• Hvis turismen falder, bliver nogle lande meget fattige
• Løsninger der kan sikre det øgede forbrug, som er en 

naturlig del af udviklingen i Verdenens befolkning



Miljøet / den globale opvarmning II
• Er A-kraft en mulighed/nødvendighed (Bill Gates)?
• Er fusionsenergi en drøm eller en mulighed?
• Solenergi på tage + jord/luft til vand/luft varme + el biler mm.
• Hvordan går det med udvikling af effektive batterier?
• Hvordan går det med at udvikle methan ol. til brug i fly, skibe 

og tung trafik?
• Hvordan går det med at udvikle brint drevne biler?
• Hvordan går det med at udnytte varmt vand i undergrunden?
• Hvordan går det med at opfange og lagre CO2



Miljøet / den globale opvarmning III

• Forøget forbrug af økologiske varer
• Formindsket brug af pesticider ol.
• Forøget anvendelse af affaldsprodukter



Værdier / Grundsætninger
– Noget er universelt
– Noget forandrer sig ikke
– Indre sammenhæng mellem værdier/grundsætninger
– Hierarki, nogle værdier/grundsætninger er mere vigtige 

end andre
– Sund fornuft, logik, rimelighed, retfærdighed = grundlaget 

for al lovgivning
– Gennem flere tusind år har filosoffer m.fl. kommet med 

sådanne kloge ord, hvoraf nogle af de vigtigste fremgår på 
følgende link: 

https://anerkendelsespartiet.dk/leveregler/

https://anerkendelsespartiet.dk/leveregler/


Mission
• At skabe et samfund med lykkelige borgere
• At skabe et samfund, der kan danne forbillede for andre lande



Vision
• Skabe rammerne for at alle:

– Kan sætte sig nogle drømme
– Kan følge sine drømme
– Kan udnytte sine potentialer optimalt

• Politikerne arbejder alene for borgerne

• Alle offentlige ansatte arbejder alene for regeringen / 
folketinget / borgerne

• Alle planer og love har afsæt i værdierne
• Viden og ansvarlighed hos borgerne reducerer antallet af love 

og regler



Partiets mål
• At få maksimal indflydelse i:

– Danmark
– Internationalt

• At skabe den største bæredygtige produktion
– Indflydelsen sker gennem forståelse
– At bibringe maksimal viden og forståelse til borgerne
– At skabe de bedste rammer for borgerne
– At politikerne ser borgerne som deres ”kunder”
– At offentlige ansatte ser regeringen som deres ”kunde”
– At privatansatte og offentlig ansatte ser hinanden som kollegaer

• At borgerne i Danmark ikke kun er de lykkeligste i verden, 
men rent faktisk lykkelige



Partiets mærkesager I
• Stress – ifølge pensionskassernes beregninger koster stress samfundet 30 mia.kr.

– Formidle budskabet om at den grundlæggende definition på stress er forskellen mellem det man vil og det 
man kan samt at skulle gøre noget som ikke giver mening

– Fjerne/redigere alle love/bekendtgørelse ol. så der ikke sker unyttige/ligegyldige handlinger
– Forebygge stress på alle arbejdspladser
– Fri adgangskrav til studier mv.

• Gentænke politikernes rolle
– Skabe de bedste rammer for borgerne

• Skabe det unikke samarbejde mellem offentlig og private ansatte
– Offentlig instanser/ansatte skaber de bedste rammer for de privat virksomheder

• Barselsvilkår
• Børnepasning
• Uddannelse
• Omskoling /beskæftigelse ved arbejdsløshed
• Sygdomspleje/-bekæmpelse
• Ældre pleje
• Effektiv håndtering af lover og regler

– Private virksomheder/ansatte skaber det største overskud til det fælles samfund

• Tilføre / frigøre maksimale ressourcer til sundhedssektoren
– Giv fradrag for alle sundhedsrelaterede udgifter i virksomheden
– Fritag alle sundhedsrelaterede udgifter for moms
– Focus på linjefunktioner i stedet for stabsfunktioner



Partiets mærkesager II
• Gentænke hele uddannelsessektoren

– Al læring sker i en kontekst
– Brug teknologi til formidling og mennesker til fortolkning
– Alle former for eksamener skal afklare hvad eleven/den studerende kan og skal ikke baseres på 

udenadslære/stresstest/held med emnet
– Forstå at (stort set) al uddannelse reelt kun er et adgangskort til at få det job, man drømmer om (man hører 

man glemmer, man ser man husker, man prøver man forstår)

• Skabe relevante nyttige opgaver for alle dem som er uden for arbejdsmarkedet
– Der findes mange uløste opgaver, som kan dækkes af dem, som midlertidigt er uden for arbejdsmarkedet
– Betalingen for dette skal delvist komme den enkelte til gode, så de offentlige ydelser ikke reduceres
– Sikre at alle føler sig til nytte
– Ikke fuldtids

• Påvirke EU til at blive et EU alle kan elske
– Nytænkning om hvad vi kan blive enige om i EU

• Fri bevægelighed
• Fri handel
• Fælles ydre grænse
• Fælles kriminel bekæmpelse

– Lægge alt andet tilbage til de enkelte lande

• Påvirke Verden til at blive bedre til at tackle de store udfordringer
– Få verdenens ledere til debattere de store udfordringer

• Religion
• Rigdom/fattigdom
• Krige
• Miljøet



De populære mærkesager
• Klimaet

– At kigge på klimaet isoleret set giver ikke mening, da 
problemerne er et uheldigt biprodukt af alt hvad man gør. 
Derfor skal der kigges på klimaet indenfor alle de ting man gør, 
hvilket vil afhjælpe problemerne i fremtiden,

• Sexisme/ligestilling
– At kigge på sexisme/ligestilling isoleret set giver ikke mening, da 

problemerne, som de opleves i dag, er et produkt af historien. 
Derfor skal der kigges på sexisme/ligestilling indenfor alle de 
ting man gør fremadrettet.

• Indvandring
– At kigge på indvandring isoleret set giver ikke mening, da langt 

de fleste indvandrere fungerer godt og bidrager positivt til 
samfundet. Derfor skal der ses på indvandring indenfor alle de 
andre ting man gør, hvilket vil afhjælpe problemerne i 
fremtiden.



Nyt paradigme / ny måde at se politikerne på

• Rammerne for samfundet skal skabes af 

Regeringen/Folketinget

• Resultaterne skal skabes ude hos borgerne, virksomhederne, 

institutionerne, foreningerne

• Ministerierne skal samarbejde med borgerne, 

virksomhederne, institutionerne, foreningerne
– Løsninger skal skabes i et konstruktivt arbejde
– Hvis en rimelig løsning kræver en lovændring, skal Folketinget 

præsenteres for et lovforslag

• Ministeriernes indbyrdes vigtighed skal synliggøres



Forstærke mulighederne for at bryde 
ud af den social arv

• Brug teknologi til formidling
• Brug underviserne til at fortolke
• Man hører – man glemmer, man ser – man husker, man prøver – man forstår
• Læring sker i en kontekst
• 2 fundamentale dimensioner

– Tid
– Sted

• Mening med livet
– Værdier
– Maslow
– Nuets kraft
– En tid, et liv, et menneske

• Kompetencemodellen
– Hvad der er vigtigt for det enkelte menneske er også vigtigt for en gruppe af mennesker

• Enneagrammet (eller andre lignende tanker)
– Hvad motiverer det enkelte menneske
– Forståelse for andre

• Ingen adgangsbegrænsninger
• Eksamen som en byggeklods model baseret på samarbejde mellem elev, lærer og censor
• Forstå at teoretiske uddannelse er et adgangskort til drømmejobbet



Hvad er formålet med at gå i 
dagsinstitution

• Passe børnene så forældrene kan gå på arbejde

• Hvilke intelligenser skal der fokuseres på?

• Har børn godt af, at blive overvåget af voksne hele tiden?

• Har alle børn samme behov?

• Betyder det noget, at langt de fleste pædagoger er kvinder?



Hvorfor gå i skole mm

• Da jeg var barn fik jeg at vide at man gik i skole for at kunne 

blive til noget. Er det stadig det?

• Hvorfor har vi de fag vi har?

• Hvordan fastsætter man niveauet af det faglige pensum? 

• Er der en pointe i at pandelappen ikke vokser lige hurtigt 

sammen for alle?

• Hvordan forholder man sig til rammerne for den enkelte elev?



Udvikle det ultimative / globale 
uddannelsessystem

• IT model fra Big Bang til i dag.
– Tid, historie, sted, geografi, astronomi, geologi, kemi, fysik, 

biologi, planter, dyr, evolution, religion, matematik, sprog, 
samfundsfag, oldtidskundskab, guder, religioner, ”store riger”, 
rigdom, fattighdom, krige, politik, økonomi

– Udnyt alle afhandlinger (bachelor, kandidat, PhD, 
Doktordisputas, ol.)

– Ejes af ATP = ejet af (næsten) alle
– Lærernes rolle ændres fra at være formidler til at være fortolker

• Fokus på værdier
• Fokus på lær at lære
• Fokus på læse teknik, memoteknik
• Fokus på blokeringer (hvilke følelser bremser)
• Fremelske anerkendelse af dygtigere elevers hjælp til de mindre 

dygtige
• Fokus på antimobning
• Fokus må gode/dårlige vaner



Sikre at alle får muligheden 
for at blive lykkelig

• Socialt udsatte bliver reelt ikke hjulpet ved at give give give til dem
– De skal høres om hvilke drømme de har
– Der skal etableres projekter, så de kan udleve deres drømme
– Hvis de ønsker uddannelse skal dette kunne tilbydes på deres 

præmisser
– Det sociale frikort, der pt. er på kr. 20.000 skal forhøjes væsentligt, 

måske kr. 50.000 – kr. 100.000 eller mere
– Der skal ikke være nogen minimumsløn
– De skal enten starte egen virksomhed eller arbejde for en virksomhed
– Deres ydelser skal være momsfrie
– Fantasien til at tænke jobs skal i gang:

• Lugning, græsslåning, brændeflækning ol. for private
• Hundeluftning
• Afhente varer i butikker
• Sidde som en ekstra voksen i daginstitutioner
• Indkøb til og sætte frem til frokoster i virksomheder og dagsinstitutioner



Typiske kvindefag og typiske mandefag

• Er lykken penge/magt?

• Har mænd og kvinder samme ambitioner i livet?
– Forsørger genet
– Omsorgsgenet

• Betyder de fysiske krav noget?

• Betyder det noget, når det ikke er markedskræfterne 

(løn/indsats/pris), som bestemmer om man vælger et fag



Sikre de bedste rammer for erhvervslivet
• Dognout tankegangen – Danmark har hele verden som sit marked
• Enten skal bankerne tilbyde en gratis NemKonto til selskaberne eller også skal der 

oprettes en offentlig bank, som tilbyder dette.
• Forenkle skatte-/bogførings-/regnskabs-/revisions regler for selskaber

– Standardkontoplaner
– Byggeklodsmodel for krav til revisors erklæringer

• Forenkle kravene til ændringer på virk.dk samt alle selskabsretlige 
omstruktureringer.

• Tillade alle former for konsulent arbejde i selskabsform. Ok, at man sætter sig på 
aktier.

• Tillade enkle løsninger til at reparere på fejl. Her tænkes blandt andet på den 
meget rigide måde der nu ses på selv små fejlhævninger af indehaver.

• Revisorpligt
– “Prisen” for at der sker forenklinger på mange andre områder.
– Men kan også ses som hjælp til at drive sin virksomhed bedre.
– Vil kunne begrænses til næsten ingen ting, hvis man selv kan alle reglerne. Revisor skal i så fald 

kun lige se om disse er overholdt og hvis de er overholdt, vil det kunne ske på maks 2-3 timer 
pr. år.



Forenkle samfundet/gør det forståeligt 
for ”almindelige” mennesker

• Med lov skal land bygges
• For mange love kan nedbryde lande
• Alle love skal relatere sig til hierarkiet af værdierne
• Alle love skal i bund og grund tolkes ud fra:

– Sund fornuft
– Logik
– Rimelighed
– Retfærdighed

• Ingen love må føre til usund stress i samfundet



Sikre tilstrækkelig økonomi
• Staten har principielt ingen penge, men fordeler alene penge mellem 

borgerne
• Udgifterne i de enkelte ministerier definerer hvor meget der skal 

opkræves i skat
• Forudsætningen for at der kan opkræves skatter:

– Evnen til at arbejde
– Motivationen til at arbejde 
– Konkurrenceevnen i forhold til omverdenen 
– Det private erhvervsliv finansierer reelt alle skatter
– Offentlige instanser (bør) understøtte det private erhvervsliv optimalt
– Hierarki i værdiskabelse

• Naturressourcer
• Produktionsvirksomheder
• Handelsvirksomheder
• Servicevirksomheder

• Fælles regnskabsafdeling/”koncern” regnskab = statsregnskab



Penge er ikke kun penge, men et substitut for 
alle nødvendige goder for at få et lykkeligt liv

• Man bliver ikke lykkelig af penge
• Men man lever ulykkeligt på en behageligere måde(Simon 

Spies)
• Kunsten er at skabe sin egen Maslows behovsopfyldelse 

indenfor mulighedernes rammer og blive tilfreds/lykkelig 
(pyriamiden nedefra og op starter med glæde og går mere og 
mere over i lykke.

• Dem der er rige er ikke kun ”dårlige” De investere i 
arbejdspladser. Enten direkte i virksomheder eller gennem 
forbrug. De investerer i aktier, hvilket giver pensionskasserne 
større indtægter og dermed (næsten) alle en større pension.

• Dem med penge vil blive mere lykkeligere jo mere de hjælper 
andre



ATP/Privat pensionsopsparing/Fonde/Private formuer

• Overflytte en a conto del af den private opsparing til ATP
• Oprettelse af pension for alle fra 18 års fødselsdagen (finansieres af afkastet 

af ovenstående)
• Forstå at borgerne via pensionsopsparingen i al væsentlighed ejer 

produktionsapparatet
• Oprette en særlig kapitalklasse for alle kapitalselskaber, hvor Staten via 

ATP/egen opsparing hos ATP kan/skal være medejer med op til 10%. 
Kapitalklassen har ingen stemmeret, men skal alene have udbytte samt 
salgsprovenu ved et kommende salg.

• Åbne yderligere for at anvende egne pensionsmidler til at stifte/udvide egne 
selskaber

• Koordinere anvendelsen af offentlige formuer med fonde og private formuer
• Frigøre for rigide fondsbegrænsninger vedr. fondsudlodninger
• Give skattefradrag for private donationer til velgørende formål
• Fremelske en kultur hvor private penge hjælper kulturen til at markedsføre 

Danmark



Sikre total åbenhed i Samfundet
• Statsrevisorerne/RigsrevisionenRisiko-/væsentligheds 

betragtninger
• Uhensigtsmæssigheder skal medføre forslag til lovændringer 

der fjerner disse
• Rapportering til alle borgere (evt. via DR.DK)

– Synlighed over hvor pengene kommer fra
– Synlighed over hvad pengene bliver brugt til

• Månedlige budgetopfølgninger


