
DE LANGE 
MARS

1 mei Den Haag
iedereen een 
basisinkomen

.

zonder honger en 
armoede in NL

.
Den Haag, Malieveld, 1 mei – start 12.30u. 

delangemars.nl

http://delangemars.nl/


Alleen samen staan we sterk en kunnen we met miljoenen uitkeringsgerechtigden een 
VUIST maken tegen de vernedering en intimidatie door de overheid. Alleen dan zijn we 

een machtsfactor waarmee rekening gehouden wordt. Laat je niet wegduwen, maar kom 
in actie!

.
Doe mee met De Lange Mars

& protesteer op 1 mei in Den Haag

.
TEGEN 

– het afbraakkabinet Rutte 2
– honger en armoede door een te lage uitkering

– intimidatie en vernedering bij ‘werken met behoud van uitkering’ waarbij 
uitkeringsgerechtigden als moderne slaven worden gebruikt.

.
TEGEN 

– onzekerheid om gekort te kunnen worden op de uitkering 
– afbraak van de zorg

– verlaging van de uitkering als je samenwoont.

.
VOOR 

– een zorgzame samenleving waar de welvaart eerlijk over alle burgers is verdeeld
– een menswaardig basisinkomen voor iedereen in plaats van een te lage uitkering

– een Nieuw Nederland.

.
delangemars.nl

Den Haag, Malieveld, 1 mei – start 12.30u.

http://delangemars.nl/


Oproep

Ik weiger te accepteren dat in ons land mensen de armoede in gedreven worden door een 
asociale overheid. Geen enkel mens is minderwaardig aan een ander. Niemand verdient 
armoede en de stress en honger die daar bij horen! Daarom vecht ik voor een basisinkomen voor 
iedereen. Vecht met mij mee. Samen kunnen we onze samenleving veranderen in een zorgzame,  
waar iedereen comfortabel kan leven.
Wij leven in een van de rijkste landen ter wereld, met een vermogen van 1.200 miljard! Het is 
geen enkel probleem voor de rijken wanneer zij een stukje van hun rijkdom afstaan samen met 
de multinationals die bijna geen vennootschapsbelasting hoeven te betalen. 
Doe mee op 1 mei en laat zien dat de tijd van onrechtvaardige verdeling van de welvaart in ons 
land afgelopen moet zijn.

Rob Vellekoop, Delangemars.nl, 28 maart 2013

Bond voor Uitkeringsgerechtigden De Lange Mars in oprichting

De Lange Mars wil uitkeringsgerechtigden ( meer dan 4 miljoen burgers) verenigen in een 
overkoepelende landelijke bond. Met een dergelijke organisatie zal iedere regering 
rekening moeten houden. Het is een organisatie die opkomt voor de belangen van 
uitkeringsgerechtigden.

Doelstelling
1. Strijden voor het recht op een menswaardig basisinkomen voor iedere burger.
Dit betekent dat de burger niet meer gekort kan worden op zijn uitkering en dat de 
uitkering vervangen wordt door een permanent basisloon. Dit geldt eveneens voor de 
AOW, waar geen korting meer wordt toegepast bij samenwonen.

2. Er voor zorgen dat de uitkeringsgerechtigde als volwaardig lid van de samenleving 
behandeld gaat worden.

3. Ondersteuning van de leden op juridisch gebied.

http://delangemars.nl/?page_id=341
http://delangemars.nl/?page_id=336
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