Nieuwjaarstoespraak door Emilie Peeters, Politiek Voorzitter sp.a Gent
Ledenreceptie, 1 februari 2020, 11.30 uur (De Meubelfabriek, Brugse Poort)

Kameraden
Goedemorgen allemaal.
Welkom op onze nieuwjaarsreceptie.
Allemaal een gelukkig jaar gewenst!
Ik wens jullie een goeie gezondheid,
goeie studieresultaten, een degelijke job of een fijn pensioen;
veel voorspoed in de familie en de vriendenkring;
wijze buren;
… en voor elk van jullie minstens één prachtig paar nieuwe sneakers.

2019 was, op zijn zachtst gezegd, een boeiend politiek jaar.
Overal zijn nieuwe stadsbesturen gestart.
De kiezers hebben op 26 mei de verhoudingen grondig dooreen geschud.
De Vlaamse regering is een rechtse barak.
En federaal blijft het schimmenspel maar duren…
Aan de grote partijen die aan zet zijn, zeg ik: heb de moed om samen een toekomstproject te maken
voor ons land.
En já, het maakt ons wél uit of dat een links of rechts project wordt. Als dat rechts is, dan zal het zonder
ons zijn.
Maar beslis!
-----oOo-----

Wij hebben ondertussen een nieuwe voorzitter.
Tijd dus om niet meer té veel met onszelf bezig zijn, met structuren en interne processen. Het is tijd voor
iets nieuws, tijd voor iets positiefs.
Het is tijd voor een sterk inhoudelijk project;
en voor communicatie die jubelt als het kan, en bijt als het nodig is.

Sp.a Gent is sterk aanwezig ‘in de cockpit van de partij’.
Astrid, Daniel en Clara vertegenwoordigen ons in het nationale partijbureau.
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Nathalie werd recent verkozen als ondervoorzitter op Provinciaal niveau.
Maar als sp.a Gent willen we vooral ook júllie, de leden, nog vaker betrekken bij de keuzes die we als
partij maken. Daar zijn we al volop mee bezig.

Dat gaat in de eerste plaats over inhoud.
Jullie weten dat we ons ‘Socialistisch Kompas’ al opnieuw afgesteld hebben, als duidelijke richtlijn voor
onze visie.
Prioritair solidair is dé rode draad doorheen elk standpunt, elk voorstel en elke actie van sp.a Gent,
versterkt door onze kernwaarden van gelijkwaardigheid, verbondenheid, duurzaamheid, en vrijheid.

We werken op dit moment ook volop aan een Gentse visietekst voor onze toekomst – een tekst waarin
onze kernboodschappen vervat zitten.
Welk toekomstbeeld hebben we voor ogen voor onze stad?
En waar moeten dan onze prioriteiten liggen als socialisten?
De visietekst zal binnenkort ‘zijn toer doen’ langs het bestuur, de wijkafdelingen, de werkgroep
politieke vernieuwing en de werkgroep communicatie, om zoveel mogelijk input van leden en
sympathisanten te krijgen.

Ook aan onze interne organisatie sleutelen we verder.
We hebben in Gent ondertussen twee voorzitters: een Voorzitter Beweging, Raf Burm, en een Politiek
Voorzitter, die hier voor jullie staat.
We hebben een eerste ‘Conferentie van de Wijkafdelingen’ gehouden, om de bestaande afdelingen
sterker te maken;
maar ook om te zien waar we nog niet (of te weinig) actief zijn, en die blinde vlekken in te vullen.

In Zwijnaarde bijvoorbeeld: de werking daar, stond lange tijd op een laag pitje.
Maar door de ondersteuning van de afdeling Gent-West en een paar nieuwe sterke krachten, zijn we
daar vandaag terug volop betrokken bij de wijk.
Zo’n voorbeelden moeten ons inspireren om overál in Gent sterker te worden.
-----oOo-----

Kameraden
Ondertussen zijn de nieuwjaarsrecepties van de andere politieke partijen achter de rug.
Het ontbrak niet aan grote woorden, zoals gebruikelijk.
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De ene gaat er prat op de grootste te zíjn, de andere wil de grootste wórden.

Voor ons is de grootste zijn nooit een doel op zich geweest. Wij willen vooral impact hebben op de
samenleving.
Wij willen dingen ten goede veranderen, voor zoveel mogelijk mensen.
Wij willen impact hebben, op basis van een sterke visie.
Wij willen de mensen kunnen zeggen, kunnen tonen, waar we met de maatschappij naar toe willen.
Wat wij voor hen in petto hebben.
Hoé we de dingen willen veranderen – sámen met hen.

Op die manier bouw je vertrouwen op. Op die manier gaan wij weer sterker worden.
Want: wij maken wel degelijk, nog altijd, het verschil in het stadsbestuur.
Voor veel mensen. Voor steeds méér mensen, in deze harde tijden van rechts beleid.
Bij ons gaat het niet altijd en overal om economische groei. Bij ons gaat het altijd en overal om
solidariteit. Prioritair solidair.
Laat jullie niks wijsmaken, kameraden: wat dat betreft zijn en blijven wij het origineel.
We moeten dat blijven zeggen.
We moeten dat blijven uitstralen.
Dat is iets waar we terecht trots op mogen zijn.
-----oOo-----

Maar: dat alléén is natuurlijk niet genoeg.
We moeten daar blijven aan wérken.
Dat doen we ook, elke dag.

Kijk naar Bruno, die onze eer hoog houdt vanuit de oppositie in de provincieraad.
Naar hoe hij de Vlaams-gezinde groene coalitie op de knieën kreeg, en ervoor zorgde dat extra
openbaar vervoer bij grote publieke evenementen beschikbaar blijft.

Kijk naar Sven, die als fractieleider in de gemeenteraad ook bij moeilijke dossiers onze lijnen bewaakt.
Maar tegelijkertijd ook de verkeersveiligheid in veel straten in Gent in het oog houdt, en zorgt voor
directe actie als dat nodig is.
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Kijk naar onze oproep tijdens de verkiezingen, om 92 miljoen euro te investeren in de woonmarkt - en
hoe dat vandaag een feit is.
Naar hoe meer dan één derde daarvan gaat naar investeringen in bestaande en nieuwe sociale
woningen.
Naar hoe Karin en Anne zich hierin hebben vastgebeten, om ervoor te zorgen dat dat geld in de eerste
plaats gaat, naar de mensen die het écht nodig hebben.

Kijk naar het recordbedrag van 434 miljoen euro dat Rudy binnenhaalde voor armoedebestrijding, 25
miljoen méér dan in de vorige bestuursperiode;
en hoe Pascal honderden dossiers per week evalueert in het Bijzonder Comité Sociale Dienst van het
OCMW, om mensen die het moeilijk hebben, toch de kansen te bieden die ze verdienen.

Denk aan alles wat Astrid doet rond participatie. Kijk letterlijk hiér even rond, in De Meubelfabriek. Hier
zou een privaat woonproject komen, maar er is, jaren geleden, gelukkig goed geluisterd naar de wensen
van de bewoners. Deze plek kreeg een schitterende tijdelijke invulling voor en door de buurt, mét de
steun van de Stad. Een schoolvoorbeeld van ‘samen de stad maken’…

Denk aan wat Annelies doet om de Gentenaars te doen feesten. Niet enkel door de Gentse Feesten
beter te maken (of door zelf het voorbeeld te geven op de dansvloer…),
ook voor wijkfeesten en buurtfestivals - die bewoners samen brengen – is er nu méér geld voorzien.

En: herinner je de vraag van Joris, om éérst de invoering van de ‘lage emissie zone’ in ons stadscentrum
te evalueren, vóór we die ook elders gaan invoeren. Want: van Gent een duurzame, gezonde stad
maken, is ook voor ons een prioriteit. Máár: Gent moet áltijd een stad zijn waaraan iedereen op gelijke
voet kan deelnemen.
Zó spelen wij onze rol.
Zó maakt sp.a het verschil voor de Gentenaars!
-----oOo-----

Kameraden
Conner zei veertien dagen geleden al: ‘It’s gonna take all of us’. Terecht natuurlijk.

Ik durf jullie daarom ook vragen: draag onze boodschap mee uit – op familiebijeenkomsten, aan de
toog, op het voetbal.
Wees onze ogen en oren in de wijken, geef signalen door aan onze mandatarissen, zodat ze daar mee
aan de slag kunnen.
Pagina 4 van 5

Kameraden, ik durf jullie dat allemaal te vragen omdat ik er vertrouwen in heb.

Tien maanden geleden begon ik als voorzitter van sp.a Gent.
Op een moment dat we nog aan het bekomen waren van de gemeenteraadsverkiezingen; en al snel de
opdoffer van 26 mei te verwerken kregen.

Máár, kameraden: ik heb in die tien maanden heel veel enthousiasme gezien.
Ik heb veel veerkracht gezien.
We hebben onze rug gerecht, we zijn klaar om er opnieuw in te vliegen.
Omdat we allemaal voelen dat er iets moet veranderen. Dat het opnieuw tijd is voor iets positiefs.

Ik heb in die tien maanden ook een indrukwekkende vrijwillige inzet gezien, van heel veel mensen.
Van het dagelijks bestuur en het bestuur van sp.a Gent, van de wijkafdelingen, van de leden en
sympathisanten.

Na de speech van Conner gaan we enkele leden huldigen, omdat ze 25, 50, of zelfs langer lid zijn van
onze partij.
Zoals Gaston De Brie. Gaston is 98 jaar en, beste mensen: al 76 jaar lang lid van onze partij!
En ook hij ís hier vandaag, omdat ook híj er vertrouwen in heeft. Merci, Gaston!

Kameraden, ik leen daarom mijn slotwoorden bij Barack Obama.
Hij sprak ze uit in september 2012, kort voor hij zou worden her-verkozen. Ondanks zijn succes bleef hij
nederig.
Ik vind zijn woorden zeer toepasselijk voor mij, vandaag:

“Ik ben hoopvoller dan ooit. Niet omdat ik denk dat ik overal een antwoord op heb. Niet omdat ik
naïef ben over de omvang van de uitdagingen waar we voor staan. Ik ben hoopvol dankzij jullie.”

Ik wens jullie allemaal nog een bijzonder gelukkig nieuwjaar.
Dank u wel.
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