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Vive la révolution!
Nästan 230 år efter den franska revolutionen år 1789 är det dags för en ny revolution. Den här gången är det folkets
revolution mot staten och inte något som frimurarna har startat för att störta ”kungen”, utan nu är det folkets revolution
mot frimureriet och de andra globala härskarorganisationerna som i dag gestaltas av det politiska etablissemanget.

Fransmännen, som är kända för att reagera
mot orättvisor, tog till folkets makt och drog
ut på gator och torg för att visa sitt uppen-
bara missnöje med den franska statsappara-
ten.

Frankrike brinner ! En mycket kamp-
villig befolkning sätter sig nu upp
emot den franska ”statsfascismen”.

Den franske presidenten Macron har fått
stora problem. Hans diktatoriska försök att
kuva det franska folket har misslyckats. Av
den anledningen har han satt in polis och 
militär för att försöka få bukt med de folkliga
demonstrationerna. Fransoserna har nu 
insett att den politiska agendan i Frankrike
utgår ifrån globalisterna och deras försök att
ta över vår värld – land för land och världsdel
för världsdel.

En fredlig inledning

I november 2018 inledde det franska folket
demonstrationer runtom i landet. Det som

utlöste demonstrationerna var att den
franska regeringen återigen höjde skatten på
bensin och andra drivmedel. Samma typ av
ständigt återkommande skattehöjningar på
bensin ser vi årligen i Sverige. Det är ett av
de sätt som staten använder sig av för att öka
det totala skattetrycket på medborgarna.

Den skattehöjning på drivmedel som rege-
ringen annonserade var droppen som fick bä-
garen att rinna över för det franska folket
som drog ut på gatorna och började demon-
strera mot de franska politikernas ständiga
höjande av skatter. Skattehöjningen på bensin
motiverades som vanligt med att det skulle
vara en extra klimatskatt som baseras på att
jorden skulle hålla på att värmas upp av den
ökade koldioxidnivån – en ren lögn, alltså.

På den kända revolutionstavlan av Eugène Delacroix
i en ny tappning bär alla personer gula västar.

Dagens franska revolution
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President Macron slår tillbaka

Efter några veckors demonstrationer i de
franska städerna bestämde sig så den franske
presidenten Macron att slå tillbaka mot det
franska folket. Han satte in kravallpoliser
mot demonstranterna. De specialutbildade
poliserna började misshandla demonstran-
terna och så småningom blev människor 
dödade av de polisiära styrkorna. Mängder
av videor från demonstrationerna lades ut på
YouTube och visade fruktansvärda övergrepp
på många av demonstranterna. Poliser slog
sönder kameror för dem som filmade, jour-
nalister misshandlades, folk blev sönder-
slagna i ansiktet och en del fick både armar
och ben brutna på grund av det övervåld som
poliserna tog till. Trots dessa bevis om en vid-
rig poliskår, så beordrade Macron att kraft-
fullare åtgärder skulle sättas in mot folket.

Demonstrationer över hela landet

Fransmännen köpte gula reflexvästar (gilets
jaunes), den nya symbolen för ett enat folk
mot de styrande politikerna. Till slut bar i
stort sett alla fransoser gula skyddsvästar som
symbol för en enad front mot det politiska
förtrycket. Aktionsgruppen i Frankrike tog
det passande namnet ”les Gilets Jaunes” [de
gula västarna].

Fransoserna är kända för att säga ”stopp”. 
Tidigare har Frankrikes bönder till exempel
blockerat motorvägarna i landet när de har
fått nog av dåraktiga politiska beslut. När 
demonstrationerna tog fart i slutet av år
2018, så tog sig bönderna in till städerna för
att sluta upp i demonstrationstågen. En av
de franska bönder som deltog i dessa demon-
strationer tog sin dyngspridare och körde in
till de centrala delarna av Paris. Där startade

han sin maskin och sprutade koskit på en 
av regeringsfasaderna, där både fönster och
dörrar stod öppna.

Demonstrationer i fler länder

De franska demonstrationerna spreds ganska
snart till andra länder. Belgien, Tyskland och
England var länder där demonstrationer
snabbt kom till stånd.

Även i Sverige demonstrerades det den 27
januari i år. Demonstrationen riktade sig mot
globalism och maktmissbruk. Detta möte 
arrangerades av gruppen Populisterna och
medarrangörer till mötet/demonstrationen
var Mynttorgsaktivisterna, Folkmötet Vakna
Sverige samt Global Compact – Nej, Tack!
Bland talarna återfanns dansken Mads Palsvig
som insåg vad the New World Order var och
därför startade det danska partiet JFK21.

Vid en fredlig demonstration i Belfort visar medborgarna sitt missnöje med den franska politik som banar väg för ökade skatter och mer förtryck av folket.

De franska demonstranterna är vanliga människor. Här märks både barnfamiljer och pensionärer.

Dagens franska revolution
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måltidskuponger. Alla löner och förmåner
för de statsanställda ska indexeras utifrån 
inflationen. Politikerna och myndighets-
utövarna ska inte sko sig på befolkningens
bekostnad.

De gula västarna kräver att det inte blir
några fler skattepåslag på bränsleavgifter.
Samtidigt tycker man att stora företag som
McDonald's, Google och Amazon borde 
betala högre skatter och att småföretag bör 
betala lägre skatter. Aktionsgruppen vill ha
ett mer progressivt skattesystem och åtgärder
för att skydda småföretag (stoppa köpcenter,
inga fler gallerior och liknande) och skapa
fler parkeringsplatser i centrum. Den franska
industrin ska skyddas. Utlokaliseringar till
andra länder ska förbjudas. Dessutom ska en
fransk industri som tillverkar vätgasdrivna
bilar skapas. Anställningstryggheten ska bli

För att om möjligt stävja folkupproret ville
president Macron förbjuda demonstrationer
och kritik mot den franska staten. Den
franske presidenten ville alltså inskränka de
mänskliga rättigheterna för hela det franska
folket. Sådana uttalanden var självfallet inte
populära och det svetsade det franska folket
samman allt mer.

Kravallerna trappas upp

Snart rapporterades de första dödsfallen i de-
monstrationerna. Dessutom publicerades det
ständigt nya videor om polisens övergrepp
mot demonstranterna. 

YouTube fylls ständigt på med videor om
allvarligt skadade människor som har miss-
handlats grovt av Macrons styrkor. På en
video knuffar en polis omkull en CP-skadad
man som går med kryckor. Sådana övergrepp
väcker ilska bland de franska medborgarna
och ilskan riktas med all rätt mot poliserna,
regeringen och presidenten. Frågan är om
Macron kanske ändå inte måste fly ut ur lan-
det, precis som Ludvig XVI försökte göra år
1791.

Kravallerna i de stora franska städerna, 
i synnerhet i Paris, eskalerar och polisens 
närvaro leder till riktiga gatustrider. Folket är
rasande och vägrar att ge upp!

Folkets krav

Fransoserna är trötta på den kraftfulla in-
vandringen trots att den är mycket, mycket
lägre än vad den till exempel är i Sverige.
Dessutom är fransoserna trötta på att det 
sociala skyddsnätet håller på att urholkas i
landet. Folket vill att staten ser till att det
finns bostäder åt alla, både åt studenter,

äldre, sjuka och hemlösa. Ett regeringspro-
gram för isolering av bostäder och andra
byggnader ska utformas. En hyreskontroll
ska även införas. 

De gula västarna vill ha ett gemensamt
sjukförsäkringssystem för alla. Samma regler
ska gälla för arbetstagare som för egenföre-
tagare. Ett av de krav som har framställts är 
att pensionärer ska ha minst 1200 Euro i
pension per månad. Ett annat krav är att
ingen ska behöva tjäna mindre än 1300 Euro
per månad. Samtidigt ska en maximilön 
införas. Den ska ligga på 1500 Euro. Alla 
politiskt valda tjänstemän bör ha fransk 
medianinkomst plus ersättning för resekost-
nader om de är motiverade samt måltids-
kuponger. De politiskt valda tjänstemännen
bör ha fransk medianinkomst plus ersättning
för resekostnader, om de är motiverade, samt

Det franska folkets missnöje med det politiska systemet och de politiska besluten har vuxit sig allt starkare i takt med att demonstrationerna har blivit allt fler.

En demonstration skingras av polisen som använder sig av tårgas för att få bort folket från gatorna.

Dagens franska revolution
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privatiserades, så kräver de gula västarna en
nationalisering av dessa industrier och en
prissänkning på energi. Det måste genast bli
ett slut på nedläggningen av mindre tåglinjer,
postkontor, skolor och förlossningsavdel-
ningar. Transporter av varor med järnväg ska
favoriseras. Vinster inom äldreomsorgen ska
förbjudas och insatser för de äldres välbe-
finnande ska genomföras. Pension ska införas
för alla vid 60 års ålder och vid 55 för dem
som har arbetat inom yrken som är tunga för
kroppen, till exempel byggnadsarbete.

I skolorna ska det vara högst 25 elever per
klass från förskolan genom hela gymnasiet.
Det behövs även fler daghemsplatser.

Demokrati

De gula västarna vill att det i konstitutionen
skrivs in en ny form av folkomröstnings-
system. En folkomröstningsplats ska skapas
på Internet. Där ska medborgare kunna före-
slå nya lagar. Systemet ska övervakas av ett
oberoende organ. Om ett förslag mottar över
700 000 underskrifter (inom exakt ett år), så
ska det beredas, färdigställas, ändras och dis-
kuteras och alla medborgare få rösta om det.  

Landet ska återgå till att presidentval hålls
vart sjunde år (för närvarande är det var
femte år). Avgående presidenter bör inte få
lön hela livet efter det att de har frånträtt sin
presidentpost.

Folkstyre

Fransoserna vill ha ett folkstyre i stället för
det korrumperade politikerstyre som råder i
dag. Det franska folket vill ha en ny tågord-
ning för hur landet ska styras och de gula 
västarna vill ha demokrati i ordets riktiga 

bättre. Större företag bör vara skyldiga att ge
fler anställda permanenta kontrakt (CDI). 

Migrationspolitiken ska förändras till att
angripa orsakerna till att människor tvingas
att migrera till Europa. De som inte beviljas
asyl ska man följa med tillbaka till respektive
land. Ett program för integrering av invand-
rare måste skapas. Att bo i Frankrike innebär
att man blir fransk medborgare, och då ska
man genomgå ett certifieringsprogram som
inkluderar det franska språket, fransk historia
och samhällskunskap.

De offentliga franska egendomarna (flyg-
platser dammar etcetera) ska inte säljas ut till
det privata näringslivet. De belopp som 
samlas in på vägtullar bör gå till att upprätt-
hålla landsvägarna och förbättra trafiksäker-
heten. Eftersom priserna på naturgas och
elektricitet har stigit sedan dessa sektorer 

bemärkelse. 

En liknande rörelse i Sverige?

Det finns självfallet många olika åsikter och
bedömningar om de gula västarnas politiska
program. Programförklaringen ska dock ses
som en utgångspunkt som successivt kan
komma att förändras i takt med folkomröst-
ningar.

En liknande rörelse i Sverige kanske borde
basera sitt program på krav på en bättre och
mindre skadlig sjukvård, lägre löner till våra
politiker och ett lagstadgat tjänstemanna-
ansvar för alla politiker som fattar beslut
samt strängare lagstiftning som omgärdar de
offentliganställda tjänstemännens yrkesverk-
samhet. Det svenska folket behöver kanske
även resa sig för att få bort alla de grundlösa
klimatskatter som de svenska politikerna har
tvingat på det svenska folket. Politikerna stjäl
pengar från befolkningen utan att ha någon
grund för sin stöld.

Politiker har aldrig varit ekonomiska. De
ser i stället till att hitta på nya skatter, så att
den offentliga verksamheten kan fortsätta att
expandera. Ett land lever dock inte gott 
baserat på offentlig verksamhet utan spirar
enbart om de privata företagen är produk-
tiva. Ett lägre skattetryck befrämjar sådan
produktion.
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De franska demonstrationstågen blir allt längre. Varje helg går man ur huse för att sluta upp bakom det franska folkets vilja.

På gatorna i Nice drar demonstrationstågen fram.

Dagens franska revolution


