Gazet van Antwerpen: "De crisis mag ons niet doen
verkrampen"

13 februari 2009 - In een interview met de Gazet van Antwerpen geeft Open Vld-voorzitter Bart Somers het
startschot van het driedaags Open Vld-congres ‘Nieuwe uitdagingen, vrijheid en solidariteit’.
Globalisering, klimaatverandering, optimale startkansen en het nieuwe gezin zijn de vier thema’s
waarrond het congres zal draaien.
Een congres van drie dagen?
Een goede traditie binnen de partij. Wij houden van het debat. Op onze voorstellen zijn honderden
amendementen ingediend. We zullen die tijd nodig hebben.
Een congres over de toekomst terwijl de crisis alom toeslaat?
Dit congres was al langer gepland, maar door omstandigheden kan het nu pas doorgaan. We wilden deze
thema's ook buiten de verkiezingssfeer houden. De beginselverklaring van de partij is nog zeer actueel en
ijzersterk, maar nieuwe uitdagingen dienen zich aan. De wereld is veranderd en de tijd is aangebroken om
offensieve antwoorden te bieden op nieuwe
uitdagingen.
En dat zijn?
Globalisering, klimaatverandering, optimale startkansen en het nieuwe gezin. Vier thema's die op het eerste
gezicht niet direct te maken hebben met de crisis van nu, maar ze hebben er elk op zich toch een sterke link mee.
Op de crisis moeten we antwoorden bieden via het beleid, wat niet betekent dat we niet moeten stilstaan bij
problemen als klimaatopwarming en globalisering. Wij waarschuwen voor het status-quo en voor het
conservatisme die door de crisis de kop dreigen op te steken. Wij kiezen voor een aanpak die fundamenteel
gebaseerd is op solidariteit met de slachtoffers van de crisis, met de rest van de wereld, met de volgende
generaties, met gezinnen en met de mensen die dreigen uit de boot te vallen.
Wat gaat er gebeuren met de besluiten van dit congres?
Het worden richtlijnen voor ons politieke handelen in de toekomst. Ze worden opgenomen in de
verkiezingsprogramma's. Wij willen de partij zijn voor iedereen in de samenleving en een heel duidelijk signaal
geven dat we solidair zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat er geen groepen mogen worden uitgesloten uit de
arbeidsmarkt. Een gepensioneerde die bijklust pakt geen job af van iemand anders, maar zorgt mee voor
welvaart.
Welke ingrepen kunnen meer welvaart helpen creëren?
De groene economie heeft in Duitsland voor de creatie van 250.000 banen gezorgd. Inzetten op groene
economie is duidelijk een deel van het antwoord op de crisis. Als we mensen vragen om zich flexibel op te stellen
voor de arbeidsmarkt, dan moeten we de gezinnen ook de kans geven om daarop in te spelen. Periodes van
werken, zorg, vorming en vrije tijd moeten elkaar vlot kunnen opvolgen tijdens de loopbaan. Zo kunnen meer
mensen de stap zetten naar de arbeidsmarkt en er langer actief blijven. Protectionisme moeten we niet
stimuleren: 80% van onze eigen productie is bestemd voor de export. Welvaart die elders wordt gecreëerd is ook
goed voor ons, want dan kunnen ze daar onze producten kopen.
Vreest u echt voor immobilisme?
De bestrijding van de financiële en economische crisis kan perfect samenlopen met de aanpak van andere
doelstellingen, met de vier grote thema's van ons congres. Een conservatieve reactie uit onzekerheid door de
crisis houdt het gevaar in dat we in immobilisme zouden vervallen. We mogen niet toelaten dat de crisis de
nieuwe maatschappelijke uitdagingen wegdrukt.

