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Het is duidelijk: er zijn niet genoeg
banen. Ongeveer 650.000 mensen
hebben geen baan en nog veel meer
hebben onzekere banen, waarbij ze op
ieder moment aan de kant geschoven
kunnen worden. De kloof tussen arm
en rijk in Nederland wordt steeds groter
en ondernemers schuiven risico’s af op
werkers.
Daarom gaan wij de strijd aan
voor:
• een eerlijke verdeling van geld en
werk;
• Echte banen met genoeg zekerheid,
respect en een fatsoenlijk inkomen.
Een fatsoenlijke cao moet de norm
zijn. Dat zorgt voor vooruitgang in
Nederland!
Kom daarom op de Dag van de
Arbeid allemaal naar het Martin
Luther Kingpark.

DAG VAN DE ECHTE BANEN
WANT IEDEREEN IS EEN
ECHTE BAAN WAARD!
•	
Omdat jij keihard werkt en kwaliteit
levert met steeds minder collega’s,
in de metaal, de zorg, op kantoor,
in het onderwijs, de bouw en ga
zo maar door. Jij draagt bij aan de
vooruitgang in Nederland.
•	
Omdat jij keihard werkt om je hoofd
boven water te houden in een baan
waarin je geen enkele zekerheid
hebt. En waarvan je niet weet of je
de volgende week nog terug mag
komen.
•	
Of omdat jij, je partner, je kind,
vriend of vriendin al tijden zoekt
naar een echte baan.

JIJ VERDIENT EEN ECHTE
BAAN EN EEN FESTIVAL!
Dus kom naar Amsterdam en vier
samen met ons 1 mei.
Om 12:00 uur lopen we vanaf de Rai
in Amsterdam samen op naar het
Martin Luther Kingpark.

PROGRAMMA:
•	
12:00 uur Start mars bij de
Rai* naar het Martin Luther
Kingpark**.
In het park is een 1 mei markt die
de hele middag open is.
•	
13.30 - 14.30 uur Echte banen
debat o.l.v. Sophie Hilbrand
en podium met diverse
sectoracties (de hele middag);
•	
14.30 - 15.00 uur Optreden
Lange Frans & Band;
•	
15.00 - 15.10 uur FNV-voorzitter
Ton Heerts over Echte banen;
•	
15.10 - 16.00 uur Optreden
Playing for Change-band (o.a.
Grandpa Elliot en Clarence
Bekker) en Shirma Rouse;
•	
16.00 uur Afsluiting en vertrek
bussen.
• plaats voor acties;
•	
een informatiemarkt;
•	
sprekers;
•	
lekker eten en drinken;
•	de ‘dresscode’ is rood.
* i.p.v. de Van Baerlestraat
** i.p.v. het Vondelpark.

DOE MEE EN MELD JE AAN
WWW.FNV.NL/1MEI
ER IS GRATIS BUSVERVOER. GA JE MET EIGEN VERVOER,
MELD JE DAN OOK AAN!
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Kom naar Amsterdam
op 1 mei. De Dag van de
Echte banen met muziek &
entertainment, sprekers,
markt en mars. Op 1 mei
vragen wij aandacht voor
Echte banen. Iedereen
verdient een echte baan.
Dat is een baan met
zekerheid, respect en een
fatsoenlijk inkomen.
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Vul onderstaande gegevens in en wij bellen je terug!
Voorletter(s):

Tussenvoegsel(s):

Achternaam:

M

E-mailadres:
Telefoonnummer:
FNV kan mij het best bereiken:

Ma. tussen 17 en 21 uur
Woe. tussen 13 en 17 uur
Woe. tussen 17 en 21 uur
Do. tussen 17 en 21 uur

	Ja, FNV mag contact met mij opnemen om mij te informeren over haar producten en acties
Stuur het volledig ingevulde formulier naar FNV, t.a.v. contactcentrum, Antwoordnummer 101, 3500 ZA Utrecht.
Een postzegel is niet nodig.
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