
De energiecrisis
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"Ik ben erg blij met deze overwinningen."Ik ben erg blij met deze overwinningen.
Bescherming van het klimaat en beschermingBescherming van het klimaat en bescherming

tegen armoede."tegen armoede."
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DeGoedeZaak Eindejaarsenquête

"Er is gebrek aan daadkracht om de"Er is gebrek aan daadkracht om de
klimaat- en ecologische crisis aan teklimaat- en ecologische crisis aan te

pakken."pakken."

"Het is veel, erg moeilijk om uit"Het is veel, erg moeilijk om uit
te kiezen, wat belangrijk is om jete kiezen, wat belangrijk is om je
voor in te zetten. Maar goed datvoor in te zetten. Maar goed dat

DeGoedeZaak bestaat."DeGoedeZaak bestaat."

"Excuses slavernijverleden moet op 1 juli 2023""Excuses slavernijverleden moet op 1 juli 2023"

"Maak OV toegankelijk en goed"Maak OV toegankelijk en goed
betaalbaar, zonder dat het ten koste gaatbetaalbaar, zonder dat het ten koste gaat

van de lonen van personeel"van de lonen van personeel"

"Door DeGoedeZaak te"Door DeGoedeZaak te
steunen, draag ik iets bij. Desteunen, draag ik iets bij. De
Goede Zaak zorgt voor meerGoede Zaak zorgt voor meer

bewustwording in veelbewustwording in veel
onderwerpen."onderwerpen."

Belangrijkste thema's in 2023

"Wat mij betreft heeft de"Wat mij betreft heeft de
klimaatcrisis de meesteklimaatcrisis de meeste

urgentie: het is al bijna te laat."urgentie: het is al bijna te laat."

Vliegverkeer aan banden. SubsidiesVliegverkeer aan banden. Subsidies
eraf. De vervuiler betaalt."eraf. De vervuiler betaalt."

Bijdrage van leden

95%

51%

"Ik ben donateur."Ik ben donateur.
Ga zo door!"Ga zo door!"

Koppeling minimumloon, AOW en uitkering behouden

Compensatieregeling energie-armoede

Fascisten geweerd uit gemeenteraden

Nederland stapt uit ECT

Abortuspil bij de huisarts

*

Stop de Crisis in Ter Apel

Klimaatmiljarden

Stop fossiele exportsubsidies

Stem CETA weg

Laat AOW meestijgen

Maak OV Betaalbaar

Platform voor petities,
campagnes en acties

Progressieve bewegingen 
met elkaar verbinden

Gemeenschappelijke
progressieve agenda

voeren in landelijke politiek

Campagne rondom Provinciale
Statenverkiezingen

Burgers ondersteunen bij eigen
campagnes
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