Persbericht van Gele Hesjes NL
Opgemaakt op 03-12-2018.
Wie zijn de Gele Hesjes, en wat willen ze nou eigenlijk?
Aangezien er nogal wat vragen op ons worden afgevuurd omtrent de standpunten van de Gele Hesjes in
Nederland, hebben wij een lijst samengesteld van ALLE punten. Hoewel er altijd personen zullen zijn die nog
wat extra punten op hun eigen agenda hebben staan, worden deze niet altijd gedragen door het grootste deel
van onze groep. Ook staan wij niet altijd achter persoonlijke ideeën, zoals bijvoorbeeld het gebruik van geweld
of het doordrukken van hun eigen politieke ideeën!
De Gele Hesjes worden op geen enkele manier gesteund door vakbonden, oppositie partijen, (rijke)
particulieren, laat staan de media. Wij zijn allemaal normale burgers uit de Nederlandse samenleving. Een
burgerbeweging. Dat houdt in dat we er zijn voor ELKE burger in Nederland. Geen enkele uitgezonderd. Onze
burgerbeweging houdt zich niet bezig met het organiseren van geweld, extremistische uitingen, promoten van
politieke voorkeuren of het gebruik van wapens, spandoeken en lawaai tijdens onze protesten. De Gele Hesjes
zijn de normale, hard werkende, vredelievende burgers, die samenkomt om uiting te geven aan de heersende
onvrede onder het volk, en we distantiëren onszelf van groeperingen die zich hier niet aan houden. Hoewel
sommige van onze standpunten overeen komen met die van diverse politieke partijen zijn wij geen partij, noch
aangesloten bij een partij. Wij willen gehoord en gezien worden, en dat doen we door op afgesproken dagen
en tijden bij elkaar te komen. Op die manier vallen we op en komt het gesprek op gang. We zijn dus niet uit
op confrontaties met politie of andere groeperingen! Veel van de Gele Hesjes hebben al jaren lang moedeloos
toegekeken hoe het land verder achteruit ging, en zien in dit vreedzame protest een mogelijkheid om zich te
uiten tegenover het kabinet. De Facebook groep Gele Hesjes NL is opgezet als klankbord voor iedereen die
onze initiatieven steunt en/of meedoet aan de protesten. Het is dus niet de bedoeling dat deze groep vol komt
te staan met commentaren van mensen die het wel of niet eens zijn met de standpunten, laat staan de
politieke voorkeuren van de leden. Onze protestdagen worden hier gepost, elk lid kan een evenement
aanmaken in zijn / haar eigen omgeving, en er zo aan bijdragen dat heel Nederland wordt gemobiliseerd.
Alleen door allemaal samen te werken kunnen we onze standpunten overbrengen naar het kabinet! Dit is
daarmee ook de reden dat we elkaar tegenkomen op de Facebook groep.
De Facebook groep Gele Hesjes NL is opgezet als klankbord voor iedereen die onze initiatieven steunt en/of
meedoet aan de protesten. Het is dus niet de bedoeling dat deze groep vol komt te staan met commentaren
van mensen die het wel of niet eens zijn met de standpunten, laat staan de politieke voorkeuren van de leden.
Onze protest dagen worden hier gepost, elk lid kan een evenement aanmaken in zijn / haar eigen omgeving,
en er zo aan bijdragen dat heel Nederland wordt gemobiliseerd. Alleen door allemaal samen te werken kunnen
we onze standpunten overbrengen naar het kabinet!
De ECHTE Gele Hesjes zoeken geen confrontaties of geweld op!
De hele groep Gele Hesjes NL begrijpt dat emoties vaak hoog op kunnen lopen, vooral als er een grote groep
mensen tegelijk samenkomen. We staan (nogmaals) niet achter het gebruik van geweld. In het geval van een
confrontatie tijdens een protest is ons advies: Doe je hesje uit, loop weg, maak een ommetje, kom terug en
doe je hesje weer aan. Op die manier kan niemand je ooit wat maken. Er is namelijk geen wet tegen het dragen
van een Geel Hesje, en als je jezelf gedraagt is er ook geen aanleiding voor geweld bij andere partijen. Vooral
kleine(-re) groepen kunnen dit meemaken, omdat ze door hun geringe aantal worden weg geblazen als een
handje vol veren door een grote ventilator. Dit willen we niet. Blijf rustig, gedraag jezelf, en we groeien vanzelf.
Week na week, maand na maand. Een vinger kunnen ze breken, een vuist niet, en die komt vanzelf. Wij, de
Gele Hesjes, zijn de bevolking van Nederland. Op een enkel individu nagelaten vinden we het daarom niet
nodig om met onze naam in de pers te verschijnen, want ook dit kan confrontaties opleveren waar we niet op

zitten te wachten. Wel zullen we onze individuele standpunten kenbaar maken als we daarom worden
gevraagd. De antwoorden zullen zeer divers zijn, dus daarom het volgende:
Dit zijn de standpunten van de Gele Hesjes, in willekeurige volgorde:


Krachtig doch vreedzame opstand.

Eén voor allen en allen voor één. Door steeds weer onze opstand te laten plaatsvinden zonder geweld te
gebruiken zal de steun en draagkracht voor onze ideeën en wensen groeien.


Kabinet Rutte III moet aftreden.

De #GeleHesjes zijn het absoluut zat dat het Nederlandse volk continu wordt voorgelogen door het huidige
kabinet, de steeds hoger wordende belastingen en accijnzen, de betutteling van alles in het dagelijkse leven,
en met name de verschillen in sociale ongelijkheid. Zolang de elite beloond wordt voor het ‘graaien’ ten koste
van de arbeider aan de onderkant van de samenleving, zullen wij doorgaan. Een nieuw kabinet moet zorgen
voor minder armoede, minder betutteling en ongelijkheid. De democratie moet hersteld worden, inclusief
bindende referenda. De overheid moet de burger vertegenwoordigen en niet alleen de eigen zakken vullen!
Bedrijven mogen niet de dienst uitmaken in Nederland, en moeten gewoon belasting betalen, zonder
uitzondering hierop! Kabinetsleden die hier aan meewerken zijn allemaal corrupt en zouden moeten worden
aangeklaagd. Wachtgeldregelingen moeten worden afgeschaft. Ontslagen kabinetsleden moeten gewoon
ander werk gaan zoeken of in de WW in plaats van beloond worden voor het om zeep helpen van Nederland.
Het Nederlandse volk vertrouwt de regering totaal niet meer!!!


Het volk een stem, steun en macht geven.

Meer dan een derde van alle Nederlanders heeft aangegeven zich niet gehoord te voelen. Het kabinet doet
maar waar het zelf zin in heeft en let absoluut niet op het volk. Dat zorgt voor een machteloos gevoel. De Gele
Hesjes steunen de hele bevolking. Wij groeien daardoor ook weer, waardoor we niet langer genegeerd kunnen
worden. Ze zullen ons horen!!! De regering behoort het volk te dienen en niet andersom. Ze zijn niet verkozen
om ons voor te liegen!!! Wij willen bindende referenda waarin wij kunnen meebeslissen over ons land.


Het terugdringen van de groeiende verschillen tussen bevolkingsgroepen, door onder andere
invoering van het basisinkomen.

Al vele jaren wordt vrijwel alles duurder, en heeft de onderste laag van de samenleving het zwaarder, terwijl
de elite het geld naar zich toe graait. De regering kan wel miljarden euro’s afdragen aan Brussel of aan landen
die hulp nodig hebben, maar er blijft geen stuiver over om mensen te helpen die hier wonen. Ongeveer 1 op
de 6 personen heeft regelmatig problemen rekeningen te betalen of staat onder bewind. Vooral die laatste
groep heeft het slecht, want die moeten rondkomen van tussen de €40 en €50 per week. Alles wordt duurder,
maar hun weekgeld kan niet omhoog. Ze moeten net zo hard werken als een ander, soms zelfs onder het
minimumloon. Een basisinkomen voor iedereen kan dat doorbreken.


Zorg en onderwijs moeten betaalbaar, toegankelijk en inkomensafhankelijk gemaakt worden.

Zorg instellingen maken de verzekeringen elk jaar duurder en verdienen miljarden aan mensen die de
maandelijkse lasten eigenlijk nauwelijks kunnen dragen. Je bent in Nederland verplicht om verzekerd te zijn,
maar als je wat overkomt ben je wel je eigen risico meteen kwijt, wat voor de meeste mensen inhoudt dat je
ook niet kunt overstappen naar een goedkopere verzekering. Je wordt door de Nederlandse regering gegijzeld,
doordat ze in de wet hebben vastgelegd dat je niet van geprivatiseerde bedrijven kan overstappen als je het
eigen risico niet hebt voldaan! Mensen die het minst verdienen per maand, moeten ook lagere kosten te
dragen krijgen, en de hoge inkomens moeten meer gaan betalen. Op die manier wordt ook onderwijs beter

betaalbaar, en toegankelijk voor de lagere inkomens. Mensen met het potentieel om door te studeren komen
te vaak niet eens op de scholen die hun kunnen opleiden door de veel te hoge prijzen!


Geen winstoogmerk voor zorg, onderwijs, energie, water, openbaar vervoer en wonen.

Zolang er geprivatiseerde bedrijven zijn die belangrijke publieke functies vervullen moeten ze ook werken voor
het volk en niet uitsluitend voor de winst gaan, compleet met miljoenen bonussen voor de top. Het is gebleken
dat dit slecht afloopt voor de burger! Noem bijvoorbeeld ziekenhuizen die failliet gaan of onbetaalbaar
openbaar vervoer, jarenlange wachttijden voor een woning, en eerste levensbehoeftes die ons door het
kabinet ontzegd worden doordat alles te duur wordt!


De verantwoordelijke mensen voor de beurscrisis, vastgoedcrisis en bankencrisis moeten
aangeklaagd worden.

Het grootste deel van de misère in Nederland wordt veroorzaakt door de financiële sector. Doordat zij
ongestraft door kunnen gaan zal er ook niks veranderen.


Het doorbreken van het huidige (politieke / bancaire) systeem.

Nederland is een land vol met burgers en geen melkkoeien of robots. Ons land is ook geen bedrijf. Ook is de
slavernij al lang geleden afgeschaft, maar het huidige systeem ziet ons zo wel. We worden door middel van
belastingen, accijnzen, rentes en boetes volledig uitgemolken. Het enige wat we mogen is ons mond houden
en werken. Dit systeem is geëvolueerd tot een complete ellende voor iedereen aan de onderkant van de
samenleving.


Het Marrakesh-pact.

Heel veel #GeleHesjes maken zich grote zorgen over de enorme stroom immigranten en gaan er van uit dat
door het Marrakesh-pact deze alleen nog maar zal toenemen. Bij de meeste individuen heeft dit absoluut geen
racistische bedoelingen. De ‘echte vluchtelingen’ zijn hartstikke welkom, maar profiteurs niet. De vrees
bestaat dat door een toename van het aantal migranten, de hoeveelheid werk zal afnemen, de belastingen
zullen toenemen, nog langere wachttijden op een huis, en uiteindelijk dus een constante verslechtering van
het leven in Nederland.


Bestrijding van onrecht.

Er is te veel ongelijke rechtspraak in Nederland. Wat voor de ene persoon geldt, hoeft niet zo te zijn voor de
andere. De Nederlandse wet is bindend, en moet nooit buigen voor afkomst of achtergrond. Er is veel te veel
ongelijkheid, van de verschillen in lonen tussen mannen en vrouwen, tot en met de afhandeling van
rechtszaken waarbij in twee individuele maar gelijke zaken twee compleet verschillende uitspraken worden
gedaan. Als voorbeeld kan je denken aan een immigrant die geweld gebruikt moet begrepen worden dankzij
zijn afkomst, een Nederlander zit onmiddellijk in de problemen voor hetzelfde vergrijp. Vrijheid en
gelijkwaardigheid voor iedereen! Ook wordt hierbij genoemd het bestraffen van kindermisbruik en pedofilie.


Werkvoorziening.

Er moet meer gedaan worden om elke Nederlander aan fatsoenlijk werk te helpen, zonder dat hij of zij
constant moet vrezen voor de continuïteit hiervan. Dat houdt in dat we geen flexwerk meer willen, noch nul
uren contracten, maar gewoon willen weten waar we aan toe zijn. Uitbuiting moet gestopt worden,
verplichting tot overwerk kan echt niet en loon naar werk. Mensen met een zwaar beroep zoals in de zorg
moeten beter betaald krijgen! Toenemende werkdruk veroorzaakt in groeiende mate stress en burn-outs. Dat
moet ook stoppen. Iedere persoon die werkt in Nederland moet exact hetzelfde verdienen voor hetzelfde

werk. Dit zorgt er voor dat iedereen dezelfde kansen heeft. Zolang er arbeidsmigranten zijn die hetzelfde werk
doen voor véél minder geld krijgen de Nederlanders minder kans op een baan.
Vind u het gek dat Nederland in opstand komt? Er zijn nog veel meer punten die bespreekbaar gemaakt
moeten worden. Voor dat dit gebeurt, zullen de #GeleHesjes nog vaak bij elkaar komen. De groeperingen
zullen groeien, en we zullen gehoord worden!!!
Niet langer kan dit kabinet weg kijken en doen of er niks aan de hand is, maar er gaat wat gebeuren!
Het Nederlandse volk is het zat en komt in opstand! Zolang er Nederlandse burgers bij voedselbanken moeten
lopen omdat ze anders absoluut niet rond kunnen komen, en er mensen op straat moeten leven gaan we
door! We zijn er voor iedereen!

Namens alle #GeleHesjes

