
WE ZIJN BOOS EN WE PIKKEN HET NIET MEER!
In Rotterdam leeft een kwart van de kinderen in armoede. Vele Rotterdamse gezinnen 
leven van 40 euro per week. In Rotterdam zijn nu al vijf verschillende 
voedselbanken. We zijn op weg naar 15 procent werkloze Rotterdammers. Een kwart 
van de jongeren in Rotterdam zit al zonder baan. 70 procent van de mensen met een 
uitkering heeft schulden. Ouderen durven in de winter de verwarming niet aan te 
doen, uit angst voor de kosten. Armoede kan iedereen overkomen: een ziekte of een 
ongeluk, een scheiding, ontslag, al die dingen kunnen je in armoede dompelen. Het is 
vette pech, geen eigen schuld.

WAT DOET HET STADSBESTUUR? BEZUINIGEN!
Het nieuwe college van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA gaat bijna 20 miljoen be-
zuinigen op het armoedebeleid. Allerlei vaste toeslagen voor minima verdwijnen. De 
kwijtschelding van de afvalstoffenheffing wordt gehalveerd. Dus: arme mensen gaan 
175 euro meer betalen, en rijkere mensen misschien een paar tientjes minder.

ARMOEDE KAN IEDEREEN OVERKOMEN
Toch wordt er vaak gedacht: alle arme mensen zijn losers, en mensen met een uit-
kering worden gezien als luie profiteurs. Dat heeft de afgelopen jaren geleid tot een 
bikkelhard beleid bij de sociale dienst en het Wmo-loket. Uitkeringen worden gestopt 
of gekort, hele wijken worden huis aan huis onderzocht op 'fraude'. Mensen met een 
uitkeringen moeten maanden verplicht papier prikken of stekjes planten. Ook zieke 
mensen en gehandicapten die aankloppen bij de gemeente krijgen steeds minder vaak 
een vergoeding of een voorziening als een rolstoel. De zorg holt achteruit.

MARS TEGEN 
DE ARMOEDE

DIT MOET ANDERS!



Natuurlijk hebben de SP en heel veel organisaties al vele malen geprobeerd dit beleid 
te verbeteren. Maar nu is er meer nodig. We moeten met z’n allen in verzet komen. 
Dat is moeilijk, want uit schaamte, of uit angst dat 'het nog erger wordt', durft maar 
een enkeling dit. Wij zeggen: arme mensen ZIJN geen probleem maar HEBBEN een 
probleem! Het verschil tussen arm en rijk wordt steeds groter, steeds meer mensen 
krijgen het financieel zwaar en aan de top worden de zakken flink gevuld.

DUS MOET ER ACTIE KOMEN. 
We starten met onze acties op 17 oktober, de internationale dag tegen de  armoede. 
Om half zes 's avonds komt er vanaf het Schouwburgplein richting het stadhuis een 
Mars tegen de Armoede. Om half zeven start de manifestatie voor het stadhuis. We 
gaan met deze mars druk uitoefenen op de politiek. En dan met name op het nieuwe 
gemeentebestuur. Rotterdammers gaan laten zien dat ze het niet meer pikken! Loop 
mee, voor jezelf of uit solidariteit met de ander.

Wanneer: 17 oktober, 17.30 uur
Waar: Schouwburgplein
Wat: Start Mars tegen Armoede

ORGANISATIE
We organiseren deze mars direct na “de Dag van de Armoede” van ROSA  in de Pau-
luskerk. De mars gaat uit van een samenwerking van vakbonden, politieke partijen, 
kerkelijke organisaties, migrantenorganisaties en belangenbehartigers van minima en 
mensen met een beperking.

ACTIE IS NODIG!

Meer info: 
www.facebook.com/MarstegendeArmoede
www.rotterdam.sp.nl
www.rosarotterdam.nl
 (010) 267 33 59




