GELE HESJES NEDERLAND
De regering heeft gefaald, zij heeft ons volk in de steek gelaten. We zijn
door hen en door de media voorgelogen, bedrogen, bestolen van onze
normen en waarden en onze zuurverdiende centen. Het gaat niet goed
in Nederland, daarom werken de Gele Hesjes samen aan het doel om de
burger weer centraal te stellen, ongeacht, huidskleur, geloof, politieke
voorkeur of afkomst. Het is tijd dat onze volksvertegenwoordigers weer
het volk gaan vertegenwoordigen in plaats van zich bezig te houden met
globalistische spelletjes, waarmee ze ons land in de uitverkoop doen.
De rijken worden rijker en de armen worden armer. Er gaan miljarden
euro’s de grens over, terwijl ruim 1.1 miljoen Nederlanders in eigen land
onder de armoedegrens leven. Onze ouderen worden financieel
uitgekleed en aan hun lot overgelaten. De zorg gaat al jaren achteruit,
minder kwaliteit, minder dekking, minder menselijkheid, minder
verzorging en toch moeten wij, het volk, elk jaar méér premie betalen,
méér eigen risico betalen en vervolgens maken de zorgverzekeraars
méér winst!?
Uiteindelijk betaalt momenteel alleen het Nederlandse volk de rekening
voor het handelen van frauderende, liegende, geld verspillende,
corrupte en graaiende bestuurders en bankiers! Het bericht aan onze
overheid luidt; Het is genoeg geweest! Tot hier en niet verder.

Ons doel is om het aftreden van deze regering te veroorzaken, om
zodoende de macht weer terug aan het volk te geven en
Nederland weer humaan en sociaal te krijgen, met als gevolg een
gezonde economie.
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GELE HESJES NEDERLAND
Wij roepen ieder individu, iedere groep en alle bedrijven in Nederland
op om in actie te komen tegen het afbraakbeleid van onze overheid!
Laten we onze verschillen alstublieft vergeten en ons vervolgens richten
op onze overeenkomst zijnde; de regering een halt toe roepen en te
werken aan een humaan en sociaal Nederland!

Gele Hesjes Nederland heeft een aantal basis principes die voor ons het
meest belangrijk zijn:
– Het volk een stem, steun en macht geven.
– Krachtig, doch vreedzaam in opstand komen.
– Het terugdringen van de groeiende verschillen tussen
bevolkingsgroepen.
– Bindende referenda zodat de politiek ook tussentijds afgerekend kan
worden op niet nagekomen beloftes.
– Geen winstoogmerk meer accepteren voor zorg, openbaar vervoer en
wonen.
– Pensioen leeftijd terug naar 65.
– Het kabinet Rutte 3 moet opstappen omdat er steeds meer leugens en
onwaarheden boven tafel komen.
– Asielbeleid naar Australisch model: Nederland beslist zélf wie hier
wordt opgevangen.
Wij zijn niet te negeren, wij zijn met veel, wij groeien, wij blijven, wij zijn
wakker, wij zijn 1!
Wij zullen niet rusten tot Rutte III naar huis is en blijven actief tot er
mensen zijn in de politiek die er voor het volk zijn!
De Gele Hesjes sluiten de handen bijeen en zullen een revolutie teweeg
brengen.
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