
LAAT JE STEM HOREN!
Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Jij hebt als 
kiezer de macht om niet alleen jouw provincie, maar heel Nederland socialer 
te maken. Dit kabinet kiest meestal voor de belangen van multinationals en 
hun aandeelhouders. Daardoor groeit de ongelijkheid. Wij kunnen dit samen 
veranderen!  

STEM VOOR: 
·  EERLIJKE VERDELING VAN WELVAART
·   EERLIJK KLIMAATBELEID
·   EEN GOED PENSIOEN VOOR IEDEREEN
·  GENOEG GELD EN MENSEN VOOR 

ONDERWIJS EN ZORG

KIES 20 MAART 
VOOR EEN 
SOCIALER 

NEDERLAND

fnv.nl/stemsocialer



KIES 20 MAART VOOR EEN 
SOCIALER NEDERLAND
WAT WIL DE FNV?
·  Provincies zijn verantwoordelijk voor de bussen, wegen en bouwprojecten. 

De FNV wil dat zij daar een eerlijke prijs voor betalen. Zo krijgen werknemers 
een goed salaris en wordt de dienstverlening beter.

·  De provincies moeten zorgen voor zekere banen. Dus: vaste banen en banen 
voor arbeidsgehandicapten. Zo kan de provincie het goede voorbeeld  geven 
aan alle andere werkgevers in Nederland.

·  Provincies horen voorop te lopen in de maatregelen voor duurzame 
energie en energiebesparing. Het behalen van de klimaatdoelen is hun 
 verantwoordelijkheid. 

·  Jij kiest de Provinciale Statenleden, die kiezen de Eerste Kamer. Stem op   
een partij die kiest voor eerlijke verdeling van welvaart, eerlijk klimaatbeleid, 
een goed pensioen voor iedereen en genoeg geld en mensen voor onderwijs 
en zorg. 

WAT KAN JIJ DOEN?
Op 20 maart heb jij als kiezer de macht om niet alleen jouw provincie, maar 
heel Nederland socialer te maken. Dan kies jij wie jouw provincie gaat  besturen. 
Maar er staat meer op het spel, indirect stem jij ook op de Eerste Kamer. 

Wat doet de Eerste Kamer? De Eerste Kamer moet wetten van het kabinet 
goedkeuren. Jij als kiezer hebt de macht over hoe de Eerste Kamer er uit komt 
te zien. En dus ook of het kabinet naar links of rechts gaat. Het is nu aan ons 
als kiezers welke kant we opgaan. 

Samen veranderen we de Eerste Kamer, samen veranderen we de regels en 
samen maken we Nederland socialer.

GA STEMMEN OP 20 MAART EN KIES VOOR EEN 
SOCIALER NEDERLAND.
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