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vrienden in Europa en dat ze mij die belangrijke taak toevertrouwen. Als een overtuigd
Europeaan wil ik helpen het beste naar boven
te halen in de EU. En als sociaaldemocraat ijver
ik voor een sociaal Europa.
Andere politieke partijen hebben ook hun
kandidaten aangeduid, zoals bijvoorbeeld
Guy Verhofstadt voor de ALDE. Is deze
‘competitie’ tussen de politieke partijen
een goeie zaak is voor Europa?
Absoluut. Dat is een prachtige zaak voor
Europa. Europeanen willen een keuze in
hoe hun instituties geleid worden. Zij willen
inspraak, en wij zijn hen uitleg verschuldigd
over welke opties er zijn. Mijn concreet plan
is een Europese toer te maken om onze kiezers te ontmoeten. Ik zal bij hen aankloppen,
luisteren en met hen spreken. Als mijn medekandidaten nu hetzelfde doen, dan kunnen
we mensen prikkelen of aanmoedigen, en
kleur laten bekennen. En via televisiedebatten kunnen we onze visie en doelstellingen
uitleggen aan de kiezer.

Naar een ander Europa
MARTIN SCHULZ,
EEN MAN MET EEN DOEL
Kras sprak met Martin Schulz, sinds
januari 2012 voorzitter van het
Europees parlement.
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Martin Schulz wordt geboren op 20 december 1955 en groeit op in Hehlrath, Duitsland,
vlakbij de grens met Nederland en België. Op
19 jaar begint zijn politiek loopbaan als lid
van de Sociaal-Democratische Partij. Op zijn
31ste wordt hij de jongste burgemeester van
Noord-Rijnland-Westfalen. Een ambt dat hij
11 jaar enthousiast doet. Hij zet de stap naar
het Europees parlement in 1994. Vanaf 2000
geeft hij leiding aan de SPD-delegatie in het

Europees parlement, en enige tijd later wordt
hij verkozen tot ondervoorzitter van de PESfractie. In 2004 wordt hij leider van de fractie
van Socialisten en Democraten (S&D) in het
Europees parlement.
U bent de kandidaat van de Party of
European Socialists (PES) voor voorzitterschap van de Europese Commissie. Hoe
voelt dat?
Deze nominatie maakt me zeer trots. Maar
waar ik het meeste trots op ben, is dat in
deze Europese verkiezingen het de kiezers
zijn die beslissen wie Europa gaat leiden. Het
is een grote eer te worden gesteund door je

Door het Verdrag van Lissabon moet de
Europese Raad om een nieuwe voorzitter van de Commissie te nomineren nu
rekening houden met de beslissing van
het Europese parlement. Mogen we dat
beschouwen als een positieve evolutie om
Europa verder te democratiseren?
Ja inderdaad. En vergeet niet dat we over meer
spreken dan alleen maar ‘rekening houden’
met onze kiezers. Dat is enkel het eerste deel
van artikel 17. Het zegt ook dat het parlement
een kandidaat moet kiezen, en het kan vragen dat de Raad een nieuwe kandidaat voorstelt indien het parlement niet akkoord gaat.
Indien de meeste Europeanen gaan stemmen
op een linkse Europarlementariër krijgen we
een links georiënteerde Commissievoorzitter,
hetzelfde geldt natuurlijk voor rechts. De
macht van het parlement is vandaag nog
nooit zo groot geweest. Het is dus belangrijk
dat de kiezer dat inziet en erkent. Want zij hebben het nu voor het zeggen.
Wat mogen we van u als Commissievoorzitter verwachten? Wat zullen uw
prioriteiten zijn?
Ik hoop alvast om verkozen te worden, en ik
reken daarvoor ook op organisaties als S-Plus
om mijn programma uit te leggen aan jullie
achterban en hen te overtuigen ons te steunen. Mijn eerste prioriteit is jobs creëren. Wij
moeten investeren. Opdat Europese innovaties de Europese bedrijven toelaten producten door Europese werknemers te laten
realiseren, die dan verscheept worden vanuit
de Europese havens. Dat is het Europa dat de
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oudere generaties gekend hebben. En dat Europa moeten we
terugbrengen. Daarom de specifieke focus om de jeugdwerkloosheid doeltreffend aan te pakken. We moeten er alles aan
doen om weer een toekomst te bieden aan de meest en best
geschoolde generatie die we ooit hebben gehad in Europa.
Verder wil ik ook de burger beschermen. Het frustreert mij te
zien dat de Europese Commissie de laatste jaren vooral heeft
geluisterd naar de markt en de (grote) banken, en de burger
zo goed als in de kou heeft laten staan. We hebben de banken
gered, maar we riskeren een volledige generatie te verliezen. Ik
ben ooit burgemeester geweest in een kleine stad in Duitsland.
Dus ik weet hoe belangrijk het is om essentiële ondersteuning
te geven aan de burger zonder verdere bemoeienis. Ik wil dat
de leraar, de vuilnisman of de buschauffeur simpelweg hun
werk kunnen doen.

S-Plus en de Europese
Senioren Organisatie

Bent u van mening dat Europa zich genoeg inspant om de
noden van de senioren te verdedigen en te beschermen?
Welke acties zal de Commissie ondernemen om de groeiende veroudering doeltreffend aan te pakken?
Ik maak me zorgen over de impact van het harde besparingsbeleid dat vele landen nu voeren. Denk maar aan de besparingen
op pensioenen, gezondheid en sociale zekerheid. Hiermee
raken we de man in de straat heel hard. Dat kan niet. Onder
mijn voorzitterschap wil ik investeren in openbare diensten
om die pijnlijke evolutie te keren. Kijk, deze generatie gelooft
in redelijkheid. En ze weten dat de laatste jaren dit allesbehalve het geval is geweest, en dat de besparingen allesbehalve
evenredig zijn verdeeld.
Op pensioen gaan betekent niet dat je uitgeteld bent. Voor
mijn Commissie zal er meer tellen dan alleen maar de economische inzetbaarheid van mensen. Senioren spelen een
belangrijke rol in onze gemeenschap. En laten we niet vergeten, ze hebben een fundamentele rol gespeeld in het Europa
van vandaag. Senioren kunnen me nog altijd iets bijleren, mijn
deur zal openstaan.

Marcel is bijna een halve eeuw actief in de
politiek. Sedert 2004 is hij voorzitter van S-Plus Bonheiden en hij is
voorzitter van de S-Plus Beleidswerkgroep. Een Europese dimensie
was er nog niet.

De PES-campagne voor de verkiezingen op 25 mei is van
start gegaan. Welke rol kan S-Plus spelen in die campagne?
Vertel iedereen over het PES-manifest, onze waarden en over
wat we samen willen bereiken. Deze campagne gaat over het
mobiliseren van onze kiezers. In 2009 stemden 57% van de
Europeanen niet. Dus ook miljoenen eigen kiezers. Als we die
mensen kunnen overtuigen toch te gaan stemmen, als we hen
kunnen laten geloven in onze visie van een sociaal Europa, dan
kunnen we het verschil maken.
S-Plus kan zich aansluiten bij onze ‘knock the vote’-campagne,
en zijn passie voor sociaal democratie en sociaal Europa delen
met zijn achterban. Ik ben er zeker van dat S-Plus mensen kan
inspireren.

S-Plus is niet alleen actief in
Vlaanderen, maar speelt ook
een rol in Europa. We zijn al
enkele jaren lid van de Europese
Senioren Organisatie (ESO), en
sinds 2011 staan wij aan het roer.
Een kort gesprek met de kersverse
voorzitter Marcel Geivaerts.

U volgt Mark Elchardus op als voorzitter. Een stijlbreuk of ligt
uw aanpak in het verlengde?
Ik ben niet van plan radicaal van koers te veranderen, wat niet
wegneemt dat ik ongetwijfeld eigen accenten zal leggen. Het
blijft belangrijk dat de belangen van de socialistische senioren op
Europees niveau zo goed als mogelijk vertegenwoordigd worden
door ESO. De mogelijke en nodige bijdrage van actieve senioren
aan het welzijn en de welvaart van Europa moet veel aandacht
krijgen, zeker nu net voor de komende Europese verkiezingen.
Welke zijn je belangrijkste prioriteiten als voorzitter?
Onze eerste opdracht bestaat erin de basisideeën van de PES te
bestendigen en verspreiden, zeker nu in deze pre-electorale periode. We moeten mobiliseren opdat alle aangesloten organisaties
mee het sociaaldemocratisch project voor een rechtvaardiger en
socialer Europa zouden ondersteunen. En we moeten de invloed
van ESO op het Europese seniorenbeleid verhogen.
ESO is ontstaan uit een PES-initiatief, maar vertegenwoordigt vandaag ‘maar’ 11 landen. Het is dus belangrijk dat we uitbreiden, opdat
we onze slagkracht kunnen vergroten. Als je weet dat we almaar
langer leven, dan is ESO de organisatie om de belangen en noden
van senioren te beschermen en te verdedigen. Hoe meer mensen
je vertegenwoordigt, hoe makkelijker je invloed kan uitoefenen.

Volgens de Nederlands krant ‘De Telegraaf’ wordt de S&Dgroep de grootste politieke familie in het Europees parlement met 221 zetels. Is dat realistisch denk je?
Dat hoop ik. Ik geloof dat als ik mensen kan overtuigen van
mijn programma en jij je vrienden, en andere activisten hun
vrienden, dan is niks onmogelijk. Laat ik het zo stellen: Europa
is gefrustreerd, Europa is klaar voor verandering. Nu hebben we
de kans iedereen te overtuigen dat wij dat kunnen waarmaken.

Waar denkt u met ESO te staan over vier jaar ?
Mijn eerste actie was het bestuur uitbreiden van 3 naar 5. Er is een
ondervoorzitter en een verbindingsverantwoordelijke (PES) bijgekomen. ESO zal zich engageren opdat de Progressieve Alliantie
van Socialisten en Democraten (S&D) de grootste fractie in het
nieuwe Europees parlement kan worden, en zal ijveren om dat
te verdedigen. We zouden van de vergrijzing in Europa een ‘kans’
kunnen maken in de plaats van een ‘probleem’. Tot hun 75ste blijven
de meeste mensen, zeker in Europa, jong. Dat is wat de Europese
welvaartsstaten hebben verwezenlijkt. Het is een unieke kans die
geen enkele samenleving ooit eerder in de geschiedenis kreeg.
En tot slot, als ik deze bestuursperiode zou kunnen afsluiten met
een verdubbeling van het aantal leden van ESO dan zou ik al heel
tevreden zijn.

Steven Vanden Broucke

Steven Vanden Broucke
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