
De FNV campagne ‘Nederland Verdient Beter’ is belangrijk. 
Mensen komen in grote problemen nu de economie afstevent op 
een zeer ernstige crisis. De crisis gedeeltelijk veroorzaakt door de 

niet in toom te houden inflatie, staat niet op zichzelf. De 
energiecrisis is een grote aanjager maar veel sociale problemen 
waren er al. Ze zijn door de stijgende prijzen slechts versterkt.
Eenheid in de strijd tegen armoede en uitsluiting is nu geboden!
Het is zaak dat links de rangen sluit in strijd tegen de bedreigingen Het is zaak dat links de rangen sluit in strijd tegen de bedreigingen 

die veel mensen nu gaan voelen. 

De overheid zal de problemen niet oplossen. Acties en 
activiteiten zijn geboden.

De campagne ‘Nederland Verdient Beter’ moet door de hele 
vakbeweging en de linkse politiek gedragen worden. Grote 

onderlinge solidariteit kan daar bij helpen. 

We roepen onze mensen op massaal lid te worden van de FNV en We roepen onze mensen op massaal lid te worden van de FNV en 
daarin actief te worden. 

Onderlinge solidariteit werkt (tussen de sectoren), het kan de 
mensen die in strijd willen komen verbinden en aansporen mee te 

doen. 
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De SOCIALISTEN hebben voorstellen om de strijd verder te 
helpen:

   De verbinding in de strijd tussen mensen die een uitkering 
hebben (uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden) en mensen 

die een loon hebben inclusief de geflexibiliseerden, is 
doorslaggevend voor succes in de strijd.

   We pleiten voor een collectief arbeidsvoorwaardenbeleid    We pleiten voor een collectief arbeidsvoorwaardenbeleid 
waarbij een nationale prijscompensatie (indexatie) de inzet moet 

zijn. CAO’s afsluiten, die minder zijn dan dat 
arbeidsvoorwaardenbeleid betekent voortzetten van de strijd! 

Centen in plaats van procenten.

   We zijn voor het socialiseren van voorzieningen die essentieel    We zijn voor het socialiseren van voorzieningen die essentieel 
zijn voor een samenleving; wonen, energie, (gezondheid)zorg, 

kinderopvang, vervoer, communicatie.

Bij alle strijd rond het inkomen mogen andere Bij alle strijd rond het inkomen mogen andere 
samenlevingsproblemen niet uit het oog verloren worden, de 

ontdemocratisering van de samenleving, het groeiende seksisme, 
het toenemende racisme, de dreigende oorlogen, de 

vluchtelingen en de (dreigende) oorlogen.  

Alle strijd kan succesvol worden als mensen zelf in beweging Alle strijd kan succesvol worden als mensen zelf in beweging 
komen. Van de overheid is niet veel te verwachten! De werkgevers 
staan ook niet aan onze kant. Compromissen zijn onvoldoende. De 

leden van de FNV zullen voorop moeten gaan in de strijd!  

Socialisten Utrecht                  Nederland Verdient Beter

Neem contact op met de werkgroep vakbondswerking van 
Socialisten Utrecht: utrecht@socialisten.org


