
26 februari op het Waagplein
aanvang 15.30 

(tussen Grote Markt en Vismarkt)

Manifestatie voor een sociaal Groningen
Presentatie Alina Kiers

Interviews met mensen over hun werk en inkomen 

En met medewerking van:
Hollands verdriet

Henk van de Kolk
voorzitter FNV Bondgenoten

Ronald van Raak
2e Kamerlid SP

Hans Spekman
2e Kamerlid PvdA 

Tof Thissen
1e Kamerlid GroenLinks

De manifestatie is een gezamenlijk initiatief van de provinciale staten fracties
van Groenlinks, SP en PvdA van Groningen en de FNV bonden.

Er valt wat te kiezen 
in Groningen!



Kom naar de manifestatie op zaterdagmiddag 26 februari 
en breng uw stem uit voor een sociaal Groningen!

Uw stem wordt na 17.00 uur aangeboden aan de lijsttrekkers tijdens hun debat 
op het provinciehuis.

Niet de rijken gaan de crisis betalen, maar de mensen die het moeilijk hebben. 
Het kabinet wil uitkeringen, zorg- en huurtoeslag en studiefinanciering verlagen. 
De kinderopvang wordt duurder. De zorgpremies stijgen en het eigen risico moet 
omhoog. De pensioenen worden uitgesteld en verlaagd. Ondertussen worden er 
rijkelijk bonussen uitgedeeld.

Wat kan de provincie doen? 
De provincie kan en moet aan de bel trekken bij het kabinet, het parlement en de 
gemeenten. Dat doet ze ook als het gaat om onder werpen als economie, infrastructuur 
en cultuur. Bovendien bepalen de Provinciale Staten de samenstelling van de Eerste 
Kamer, die alle nieuwe wetten moet goedkeuren, dus ook kan tegenhouden!

We voeren actie omdat de verkiezingen voor de provinciale staten 
op 2 maart ook gaan over een socialer Groningen. We spreken statenleden 
en politici aan op hun verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij álle 
inwoners van Groningen.
Laat je zien op de manifestatie en stem voor gewoon goed werk, goed en 
betaalbaar onderwijs, rechten voor flexwerkers en een fatsoenlijk inkomen 
voor álle Groningers.

Parkeren kan op de P&R plaatsen.
Kijk voor meer informatie op www.voorgroningen.nl

IK BEN VOOR EEN 
SOCIAAL GRONINGEN!

Naam:


