
      
PERSBERICHT

Wat: Manifestatie voor een sociaal Groningen
Wanneer: 26 februari, 15.30 uur
Waar: Waagplein (tussen Grote Markt en Vismarkt)

Er valt wat te kiezen: voor een sociaal Groningen!

Op 26 februari wordt de manifestatie 'voor een sociaal Groningen!' georganiseerd door FNV, 
SP, GroenLinks en PvdA. We roepen inwoners van de provincie Groningen op sociaal te 
stemmen.

Kabinetsplannen treffen lage inkomens
De bezuinigingen die dit kabinet voor ons in petto heeft, treffen vooral de mensen met lage 
inkomens. Mensen die het al moeilijk hebben, gaan het nog moeilijker krijgen als de plannen 
van het kabinet doorgaan. Denk aan verlaging van de bijstandsuitkeringen, verlaging van 
zorgtoeslag, verlaging van de huurtoeslag en versobering van de studiefinanciering.

Wat kan de Provincie doen? 
De Provincie heeft geen directe bevoegdheden, maar kan wel aan de bel trekken bij het 
kabinet, het parlement en de gemeenten. Dat doet de Provincie ook als het gaat om 
onderwerpen als economie, infrastructuur en cultuur. Bovendien bepalen de Provinciale 
Staten de samenstelling van de Eerste Kamer, die alle nieuwe wetten moet goedkeuren.

Deelnemers kunnen deze middag hun stem uitbrengen voor een Sociaal Groningen.

Het programma start om 15.30 uur met een optreden van Hollands Verdriet. 
De presentatie is in handen van Alina Kiers en sprekers zijn: 

Henk vd Kolk  Voorzitter FNV Bondgenoten, 
Hans Spekman  PvdA 2de Kamerlid, 
Ronald van Raak  SP 2de Kamerlid en 
Tof Thissen Groen Links 1ste Kamerlid

Om 16.30 uur begint de optocht richting Provinciehuis om de stembussen af te leveren. 

Het samenwerkingsverband tussen GroenLinks, Socialistische Partij, Partij van de Arbeid en 
de FNV Vakbonden roept alle Groningers op om zich te laten zien op de manifestatie. We 
moeten stemmen voor gewoon goed werk en voor een fatsoenlijk inkomen voor alle 
Groningers. Kijk voor meer informatie op www.voorgroningen.nl
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Of kijk op www.voorgroningen.nl 


