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G1000

Geachte deelnemers aan de G1000,
Exact een jaar geleden, op 11 november 2011, vond in Brussel de Burgertop van de G1000
plaats. Honderden deelnemers debatteerden er over tientallen maatschappelijke thema’s.
Een jaar geleden bevond dit land zich in volle politieke impasse, met een regeringsvorming
die uiteindelijk 542 dagen zal geduurd hebben.
Vandaag, 11 november 2012, ontvangt het Parlement de vergadering van het Burgerpanel –
32 burgers die hebben verder gewerkt op de aanbevelingen van de Burgertop – dat de
politieke adviezen formuleert die het slotakkoord van dit interessante en belangwekkende
initiatief vormen.
De politieke situatie is sinds een jaar gewijzigd. We hebben nu een federale regering. Maar
vooralsnog heeft dat niet tot een waarneembare of voelbare verbetering van de
staatsfinanciën en van de economische situatie geleid.
Integendeel, de laatste weken worden we haast dagelijks geconfronteerd met afdankingen
en zelfs fabriekssluitingen. Vanmiddag heeft in Genk, op de terreinen van Ford Genk,
waarover in 2014 het doek valt en duizenden mensen hun baan verliezen, de Mars van de
Toekomst plaatsgehad. Alle deelnemers aan die mars – wezen het werknemers of
sympathisanten – uitten er hun droefheid, woede en angst, maar spraken er tevens de hoop
uit dat we ook deze keer weer versterkt uit dit dal zullen komen.
Als Limburger raakt dit gebeuren mij heel bijzonder, maar als Parlementsvoorzitter en
politicus besef ik uiteraard dat de crisis niet stopt aan de provinciegrenzen. Het is dan ook
geen verrassing en evenmin een toeval dat het Burgerpanel van de G1000 een beleidstekst
presenteert over het thema ,,werk en werkloosheid”.
In deze barre tijden is het belangrijk dat vanuit verschillende hoeken aanzetten worden
gegeven om uit de economische crisis te komen. Laten we immers vooral niet de illusie
wekken dat politici werk kunnen creëren. De politiek kan wel de omstandigheden creëren
die ondernemende mensen toelaat en aanzet om een zaak uit de grond te stampen of uit te
bouwen, waardoor mensen aan het werk kunnen.
Elke input is daarbij welkom. Ik zal dan ook met veel aandacht kennisnemen van uw
aanbevelingen.
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Dames en heren,
Sta mij toe dat ik de gelegenheid te baat neem om de heer David Van Reybrouck te
feliciteren met het gepresteerde werk. U allen hier aanwezig en allen die meegewerkt
hebben aan de G1000 dank ik voor de betoonde inzet en inbreng. Dit burgerinitiatief
beschouw ik als interessant experiment, maar vooral als een inspirerend element voor onze
democratie.
In een parlementaire democratie zoals we die in dit land kennen, geeft het volk via
verkiezingen macht in handen van een parlement. Dat zet de krijtlijnen van het beleid uit
dat de regering moet uitvoeren, waarna het controle uitoefent op die uitvoerende macht.
Dat model is bijna tweehonderd jaar oud.
Maar het is geen statisch gegeven. Democratie is een evolutief gegeven. Vandaag evolueren
we naar een democratie als een samenspel van parlementsleden, politieke partijen,
ministers, kabinetsleden, juridische instanties als de Raad van State of het Grondwettelijk
hof, experts allerhande, de media, drukkingsgroepen…
Vandaag en hier is daar het burgerinitiatief bijgekomen. Of dat een blijvend gegeven is, zal
in de eerste plaats van uzelf afhangen. Hoe dan ook, de politicus staat nog steeds in het
centrum van de democratie, maar is al lang niet meer de enige speler op het veld. Als
politicus kan men deze evolutie betreuren, maar evengoed kan men het als een verrijking
zien. Want het absolute primaat van de politiek en de politici bestaat niet meer en dus
mogen we gerust stellen dat het er nu democratischer aan toegaat dan vroeger.
Dames en heren,
Ik wens u een vruchtbare afsluiting van deze G1000 toe, ik feliciteer u met de geleverde
inspanningen en wens u veel succes voor de toekomst.
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