#Boerenrevolutie
Provincies plegen inbreuk op rechten boeren!
Hoe reageren hedendaagse kantoordespoten als ze via regeltjes en dreigementen de strijders niet onder
hun ambtenarenduimpjes krijgen? Ze komen met nog dictatorialere besluiten “in naam der wet”.
De Pavlov-reactie van regerend Nederland! En terwijl bepaalde groepen in de samenleving geen strobreed in
de weg wordt gelegd om te demonstreren – ook niet als “de gezondheid en veiligheid” in het geding zijn, tapt men
als het om boeren gaat uit een andere vaatje! Met leugens en halve waarheden neemt eerst de Veiligheidsregio
Groningen, waarna Drenthe volgde, besluiten waarmee ze aan iedereen laten zien uit welk hout ze gesneden
zijn: brandhout. De grondrechten van boeren en al hun sympathisanten worden daarbij ingeperkt: een
even belachelijk als ondemocratisch besluit op straffe van absurd hoge boetes en dreiging met
gevangenisstraf. Zal het de boerenrevolutie een halt toeroepen? Denkt men de strijders zo te knechten en
knevelen? Dan zijn we verworden tot niets meer dan slaven!
Eisen
Krijgt men de strijders eronder met maatregelen zoals in het Noorden? Het zal ze slechts volhardender én
creatiever maken, verwacht FDF. De redenen om de weg op te gaan zijn meer dan terecht, waarvan ‘de
voermaatregel van tafel’, de meest urgente is. Maar ook een eerlijke prijs voor de boeren, voor hun kwalitatief
hoogstaand geproduceerde Nederlandse landbouwproducten, is een tweede harde en terechte eis. Het is niet
voor niets dat de strijders naast de Nederlandse wegen al meermalen DC’s als doelwit hebben gekozen.
Het tegenhouden van extern salderen tussen ammoniak en stikstofoxiden, evenals een afdoende
compensatieregeling voor de nertsenhouders staan bij FDF daarnaast ook nog ongewijzigd in het eisenpakket.
Actie
De acties beginnen ondertussen steeds meer impact te krijgen. We horen dat LNV in paniek begint te raken, de
politie overbelast raakt en supermarkten onder druk komen te staan.
Inmiddels weten we dat doorzettingsvermogen en continue druk op de ketel houden, van cruciale betekenis zijn.
Die druk is de enige manier om Den Haag en consorten duidelijk te maken dat ze grenzen hebben overschreden.
Dat boeren zich niet zomaar gewonnen geven en nu blijven strijden tot we zwart op wit resultaat hebben.
Wat gaat FDF doen:
Ten aanzien van het besluit van Groningen stellen we momenteel een “gebruiksaanwijzing” op waarmee jullie
allemaal: boer of sympathisant, gebruik kunnen maken van jullie recht op bezwaar – houd onze berichten in de
gaten! En doe dat ook: begraaf die ambtenaren onder kilo’s papier. Laat ze nog maandenlang spijt hebben van
hun oorlogsverklaring aan de boeren van Nederland.
Daarnaast bereid FDF een civiele procedure voor tegen de Veiligheidsregio Drenthe, die ook een inbreuk hebben
gepleegd op ons recht op demonstreren met landbouwvoertuigen. Provincies die volgen, zijn ook aan de beurt.
FDF brengt daarnaast de eisen van de boeren over aan de supers van Nederland. Ook zij zullen nu eens over de
brug moeten komen met die eerlijke prijs. Het profiteren ten koste van boeren moet afgelopen zijn.
Alleen met jullie steun kunnen wij succes boeken. Dus wordt NU lid! Of doneer op onze site!
FDF staat 100% achter de boeren. ALL4ONE!
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