Metro: "Crisis keren met meer jobs en groene economie"

27 april 2009 – “Als we iets willen doen aan de crisis, dan moet dit eerst en vooral op Europees vlak
gebeuren.” Dat zegt Open Vld-voorzitter Bart Somers in Metro. “Voor andere partijen zijn de Europese
verkiezingen vaak een aanhangwagentje, maar niet voor Open Vld.
“Ik denk dat we stilaan de enige echte pro-Europese partij zijn”, aldus Somers. “Heel wat zaken in Europa
kunnen natuurlijk beter, maar je echt tegen de EU afzetten - zoals alle andere, eerder eurosceptische partijen
doen - dat is iets anders. Die partijen begrijpen niet dat onze toekomst Europees is. Ze beseffen niet dat Europa
de locomotief kan zijn van de wereldeconomie. Maar dan heb je geen 27 nationale plannetjes, maar één groot
Europees plan nodig.”
De economische crisis aanpakken…
Ook op het Vlaamse niveau zet Open Vld volop in op de aanpak van de economische crisis. “Winston Churchill
zei ooit ‘Never waste a good crisis’. Dat is ook het uitgangspunt van Open Vld. We moeten de crisis inderdaad
gebruiken als een hefboom om onze toekomst beter te maken, om ervoor te zorgen dat onze welvaart binnen
enkele jaren minstens op hetzelfde peil zit”, zegt Somers.
…door te investeren in groene economie
“De beste manier om deze crisis tegen te gaan is investeren, en in dit geval moeten we investeren in de omslag
naar een groene economie. Een economie die CO2- en afvalarm is”, vindt Somers. “We moeten de sprong
maken naar de 21ste eeuw. We moeten inzetten op onderzoek en ontwikkeling.”
150.000 extra jobs in Vlaanderen…
Daarnaast zet Open Vld in op jobcreatie. “Er moeten in Vlaanderen 150.000 nieuwe banen bijkomen,” maakt
Somers zich sterk. “Dat is noodzakelijk om de vergrijzing te betalen en onze gezondheidszorg op peil te
houden. Daarvoor moeten er lastenverlagingen worden ingevoerd en moeten werklozen beter worden begeleid
naar een nieuwe job. De jobkorting willen we verdubbelen, want wie werkt moet beter beloond worden.”
…want werk creëert werk
“Onze basisovertuiging is, en daarin verschillen we van de andere partijen, dat werk meer werk creëert. Als
iemand overuren presteert of als een gepensioneerde een cent kan bijverdienen, dan gaan die mensen ook
investeren en consumeren, wat opnieuw meer jobs oplevert. Een principe dat in de Scandinavische landen al
jaren met succes wordt toegepast”, weet Somers.
Open Vld heeft sterkste ministers…
Open Vld-voorzitter Bart Somers trekt met een sterk team naar de verkiezingen. De Vlaamse Open Vldministers hebben de laatste jaren uitstekend werk geleverd. “Marino Keulen heeft er voor gezorgd dat er meer
Vlamingen dan ooit tevoren een huis hebben, hij stopte de stadsvlucht en zorgde voor een inburgeringsbeleid,
waar iedereen tevreden over is. Patricia Ceysens maakte als eerste minister van Economie de omslag naar een
groene economie.”
… en sterkste lijsttrekkers
“Dirk Van Mechelen heeft Vlaanderen schuldenvrij gemaakt, de belastingen verlaagd, de jobkorting ingevoerd
en ervoor gezorgd dat er in de ruimtelijke ordening opnieuw regels zijn die iedereen begrijpt. Dat is een
palmares dat bewijst dat onze ministersploeg er staat. Ze hebben getoond dat ze een ijzersterk team vormen.
En dan hebben we het nog niet gehad over onze andere lijsttrekkers: Guy Vanhengel, Sven Gatz, Bart
Tommelein, Jean-Jacques De Gucht en natuurlijk Guy Verhofstadt.”

