
Op 28 september 2013 demonstreren wij in Deventer 
VOOR een maatschappij waarin het voor iedere burger prettig leven is en de welvaart gelijkmatig over elke burger 
verdeeld wordt. Waarin niemand in armoede leeft (zoals nu meer dan 1,1 miljoen burgers) of honger heeft (meer dan 
80.000 gezinnen lopen bij meer dan 130 voedselbanken) en recht heeft op een menswaardig basisinkomen waarop hij 
terug kan vallen wanneer hij of zij arbeidsongeschikt, werkloos of ouder dan 65 is. Op dat inkomen moet iedere 
Nederlander onvoorwaardelijk recht krijgen.

TEGEN het beleid van Rutte 2 waardoor er iedere maand duizenden werklozen bijkomen, iedere dag meer dan 18 
huisuitzettingen, mensen in de bijstand onderdrukt en geïntimideerd worden, armen armer en rijken rijker 
worden, met toenemende bezuinigingen NL kapot gemaakt wordt. 

De wandaden van Rutte 2 in het kort
1. Iedere maand duizenden werklozen er bij 
2. De consument verliest vertrouwen in economie en pot op.
3. De zorg betaal je zelf of je valt terug op je netwerk anders crepeer je.
4. Mensen in bijstand onder regime van onderdrukking en intimidatie
5. Gepensioneerden minder pensioen.
6. Geflipt controle-apparaat checkt uitkeringsgerechtigden en AOW´ers.
7. Privatisering ziektekosten: hoger eigen risico en minder verzekerd, maar 
ziektekostenverzekeraars maken meer winst
8. Laagste inkomens er op achter uit. 
9. Laagste inkomensbelastingtarief 37%.
10. Rijken worden rijker, maximaal belastingtarief 52%.
11. Honger neemt toe, meer dan 80.000 gezinnen bij voedselbanken.
12. Armoede neemt toe, meer dan 1,1 miljoen mensen onder armoedegrens.
13. Rutte 2 aan de leiband van de EMU, staatsschuld en begrotingstekort zijn 
pijlers kabinetsbeleid. Dus nog meer bezuinigen.
14. Rutte 2 mist visie en ballen om NL uit de crisis te halen.
15. Door bezuinigingen geen geld voor kunst en cultuur.
16. Minder sociale woningbouw, hogere huren en minder geld bij corporaties.
17. Groeiende onzekerheid door opstapeling van bezuinigingsmaatregelen.
18. Klimaatregelen op de lange baan
19. Meer dan 18 huisuitzettingen per dag

Meer info: www.delangemars.nl STRIJD MEE
Voor een menswaardig 

basisinkomen en 
een eerlijker verdeling 

van de welvaart

ARMOEDZAAIER?

Demonstratie 
Zaterdag 28 september 
Aanvang: 12:30 uur 
Start: Luxor, Brink 20
Tweemaal stille omloop 
volgens onderstaande 
route: 


