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SPEECH MEYREM ALMACI – NIEUWJAARSRECEPTIE GROEN   
(enkel gesproken woord telt) 
 
---- 
 
Lieve vrienden,  
 
Ik hoop dat jullie allemaal een fijne eindejaarsperiode achter de rug hebben, met al wie jullie lief is. 
Na het woelige jaar 2019, wens ik jullie een heel gelukkig 2020. Dat het een jaar mag worden vol 
geluk voor elk van jullie. En een jaar waarin we de destructieve politiek, het cynisme en de 
opgeklopte vijandelijkheden tussen politieke stromingen achter ons kunnen laten. Het is tijd voor 
een nieuw begin. 
 
Lieve vrienden, 
  
Amper een jaar geleden stond een frêle meisje voor de wereldelite in Davos. Ze waarschuwde: ‘our 
house is on fire.’ Een dik halfjaar later stond ze voor de VN, emotioneler. ‘How dare you’, zei ze. 
Ze werd en wordt voortdurend bekritiseerd, beledigd en belaagd op sociale media, door trollen, 
angstige mannen en zelfs door presidenten en andere beleidsmakers. 
  
Een van hen, de Australische premier Scott Morrison, verweet haar dat ze jongeren nodeloos 
ongerust maakte. Terwijl hij die woorden uitsprak, begonnen de bossen in zijn land te branden als 
nooit tevoren. 
  
25 miljoen hectare bos ging al verloren. Duizenden woningen, meer dan een miljard dieren.  
Tientallen mensenlevens. 
  
‘Nodeloos ongerust’. 
 
In Davos beginnen ze het eindelijk te begrijpen. Het jaarlijkse risicorapport van het Wereld 
Economisch Forum wordt dit jaar overheerst door klimaatverandering. Want jarenlang ontkennen 
wat studie na studie voorspelde, eist vandaag een zware tol. Economisch, ecologisch en menselijk. 
De wereldelite kan niet langer wegkijken. 
   
Nu nog denken dat het allemaal wel los zal lopen en dat de wetenschap de klimaatverandering wel 
zal wegtoveren, is schuldig verzuim. 
  
Het is niet dat er geen oplossingen zijn. Er is gewoon geen moed om eindelijk de handen uit de 
mouwen te steken en aan de slag te gaan: 
  
- meer bossen, 
- meer isolatie, 
- meer zonnepanelen, 
- meer windmolens, 
- meer en beter openbaar vervoer … 
  
Dat is realisme. Dat is de toekomst. 
 
  
Met onze voorstellen die sociaal, economisch en ecologisch gezond zijn, die ambitieus, haalbaar en 
betaalbaar zijn, die het leven verbeteren voor iedereen, niet alleen voor wie rijk genoeg is of op een 
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voordelige plek in de wereld geboren is, kunnen we de aarde afkoelen en onze samenleving warmer 
maken. En dat is een heel pak beter dan blussen! 
 
 
Want lieve vrienden,  
  
Gouverner, c’est prévoir. Politici moeten vooruitkijken en leidinggeven. Toegeven, het vraagt wat 
meer tijd en energie dan de zoveelste tweet de wereld insturen, maar het levert zo veel meer op. 
  
Zolang regeringen zoals in Vlaanderen of Australië, vodjes papier verwarren met klimaatplannen, 
zullen we blijven blussen. 
  
Zolang economieën geobsedeerd blijven door meer productie zonder hart voor de mens en zonder 
respect voor de grenzen van de planeet, zullen we blijven blussen. 
  
Zolang populisten mensen tegen elkaar op blijven jutten, zullen we blijven blussen. 
  
Het is genoeg geweest. Of het nu op wereldschaal is of in ons kleine België: het is genoeg geweest.  
 
 
En nik stel u een heel eenvoudige vraag.  
 
Zijn we nu beter af dan 5 jaar geleden? 10 jaar? 15 jaar?  
  
Weet u nog? Die partijen die o zo stellig beweerden dat we moesten besparen,  en dan zou de 
begroting in evenwicht zijn, de economie floreren en iedereen zou daar van profiteren.  
  
Heeft uw begroting ook een tekort van 12 miljard? 
  
Natuurlijk niet. Maar u kent misschien wel iemand die op een wachtlijst in de zorg staat. Die worstelt 
om de schoolfactuur te betalen. Die -ondanks het feit dat ze met twee gaan werken- geen woning kan 
kopen. Iemand die elke dag te laat toekomt op de werf omdat de wegen overvol staan. Iemand wiens 
kind chronisch aan de puffer hangt. Of iemand die de rusthuisfactuur niet kan betalen.   
 
Lieve vrienden, De voorbije 10 jaar hebben we drie jaar zonder regering gezeten. Willen we het 
nieuwe decennium echt opnieuw zo beginnen? 
 
Het enige waar in dit land geen tekort aan is, is aan campagneslogans.  
  
Je zou verwachten dat de boodschap stilaan doorkomt. Dat men eindelijk doet wat hoort: regeren ‘for 
the many, not the few’. Maar Jambon I blijft, ondanks een historische pandoering voor de Zweedse 
partijen -de zwaarste afstraffing voor een regering in 20 jaar (!)- volharden in de boosheid. De 
besparingen op cultuur, op betaalbaar wonen voor mensen met een handicap, op zelfmoordpreventie 
zijn een teken aan de wand.  
 
Lieve vrienden, in Vlaanderen staan kinderen 425 dagen in de wachtrij voor een plek in de jeugdhulp. 
Een kind dat vandaag hulp zoekt, moet wachten tot 18 maart 2021 eer het geholpen wordt. Hoe kan 
zo’n kind ooit veilig opgroeien, wortelen, hechten? Hier word ik… opstandig van. Kamp Waes 
indachtig... dit zijn kinderen die we elke dag laten rondlopen met 20kg aan psychologische bagage. 
Niemand houdt dat vol, geen enkel kind verdient dat. Maar kinderen zijn maar kinderen en hun stem 
telt electoraal niet. Ze ondergaan ‘het systeem’. En dat systeem kraakt. Omdat menselijke waarden, 
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aandacht voor het meest kwetsbaren, al veel te lang geparkeerd staan in de volle regen bij deze 
Vlaamse Regering.  
 
Maar, maar, we krijgen binnenkort wel een eigen Vlaamse Canon, en een gesubsidieerde 
plastiekfabriek die werkt op schaliegas. 
 
Beste vrienden, dit zijn niet zomaar beslissingen. Dit zijn politieke keuzes die blijk geven van een 
inktzwart beeld op mens en maatschappij. Mensen snakken naar zorg, zekerheid en houvast, en het 
enige wat ze krijgen is een beleid van wantrouwen en egoïsme. 
 
Het is hoog tijd voor een ander beleid. 
*** 
 
Na 7 maanden achter de schermen mee te vergaderen, na zoveel informateurs en verkennende nota’s 
te zien komen en gaan, na zoveel gekonkel en strategisch getreuzel heb ik maar 1 boodschap meer. 
 
Maak. Een. Regering. 
 
Het is genoeg geweest. Niks kan werken als je het niet wil laten werken. Je kan geen huis bouwen 
als je belangrijkste instrument verrotting is. 
  
Lieve vrienden, België is geen failed state. Ons land is niet onherstelbaar kapot. Maar onze politiek 
is wel ten prooi gevallen aan onwil en sensatiezucht. En mensen hebben dat door.  
 
Ze zijn kwaad en ze hebben gelijk. Elke dag werken ze en zorgen ze voor elkaar, en ondertussen zien 
ze dat politici hun verantwoordelijkheid ontlopen. Het gekissebis, gekrakeel, de politieke spelletjes, 
ik heb er mijn buik van vol. Ik heb mijn buik vol van de grote verklaringen, het zwarte pieten, de 
spelletjes op de man of vrouw. Niet alleen van de afgelopen maanden, maar van de afgelopen jaren. 
 
Voor Groen is het eenvoudig. Toon de moed om te beslissen in plaats van de problemen telkens weer 
vooruit te schuiven. Doe wat je zegt, en ga ervoor. Werk aan vertrouwen in plaats van aan verrotting. 
We kunnen niet verder sukkelen zoals de voorbije jaren. Want, en nu citeer ik Einstein: je kan een 
probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. 
 
Na 15 jaar surplacen is het tijd om vooruit te gaan 
 
Als groenen geloven we in een samenwerken, niet in de macht van de sterkste.  
Als groenen geloven we in de maakbaarheid van onze samenleving, niet in de impasse 
Als groenen geloven we dat de meeste mensen deugen, niet in cynisme 
 
Ja, wij zijn deugmensen.  
 
We doen, in plaats van te brullen. 
 
Groen werkt. Terwijl JMDedecker deze week het nodig vond om onze Filip Watteeuw in de krant te 
bedreigen, was onze schepen uitgenodigd bij de BBC om zijn beleid uit te leggen. De reden: 
Birmingham, een stad met meer dan 1 mio inwoners heeft besloten het Gentse beleid te kopiëren. 
  
Groen werkt. In Brussel, waar onze minister Elke Van den Brandt met flair duurzame mobiliteit een 
boost geeft. Waar ze straat per straat de luchtvervuiling aanpakt, alternatieven creëert voor de 
bevolking en de hand reikt aan andere regeringen. 
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Groen werkt. in Leuven waar we fors investeren in sociaal wonen, en een versnelling hoger schakelen 
om de stad klimaatneutraal te maken tegen 2030. 
 
Groen werkt.   In Houthalen-Helchteren waar de kinderarmoede van 27% naar 15% daalde, Dany 
verwees er ook al naar. 
 
Dát is ons antwoord op woede over politici die hun werk niet doen: 
concrete maatregelen, actie, méér en niet minder solidariteit. 
 
En voor de minister-president die mij bits toebeet ‘da gade gij nie bepalen’ is mijn antwoord heel 
eenvoudig: Oh jawel. Oh jawel. 
 
 
Ik,  
wij,   
hier,   
samen.  
 
 
Samen met alle mensen hierbuiten die al volop hun handen uit de mouwen steken. Wij gaan bepalen 
hoe de toekomst eruit ziet. 
 
Wij laten niet toe dat een regering bespaart op menselijkheid. 
 
Wij bepalen allemaal samen de temperatuur van de samenleving, als we zorg dragen voor onze 
familie, voor baby’s als Pia of Vincent die ten prooi vallen aan winsthonger,  als we ons hart tonen 
voor mensen op de vlucht voor geweld, als we ons inzetten voor de warmste week, het buurtcomité 
of voor Rodeneuzendag. En in ruil daarvoor willen we geen clowns, maar degelijk en goed bestuur.  
 
Beste vrienden, 
  
Meer dan 10 jaar geleden stelden wij Groenen een Green Deal voor. We waren dromers, we bouwden 
luchtkastelen, we werden weggezet als naïeve wereldverbeteraars. Maar we hielden voet bij stuk. 
 
Vandaag staat de Green Deal bovenaan de Europese agenda en zegt het Wereld Economisch Forum 
dat de klimaatcrisis aanpakken onze absolute prioriteit moet zijn. 
  
Maar ons land hinkt vreselijk achterop. Elke dag zonder daadkrachtige, progressieve, groene regering 
vallen we verder achteruit , en dat terwijl we alle troeven hebben om een koploper te worden.. 
  
Laten we het openbaar vervoer niet langer wurgen, maar omarmen. De MIVB toont dat het kan. 
  
Laten we volop investeren in hernieuwbare energie en in een circulaire economie om zo niet alleen 
te zorgen voor de broodnodige energietransitie maar ook voor jobs, jobs, jobs... 
  
Laten we de epidemie van burnouts bestrijden met werkbaar werk. Laten we vechten voor een 
minimumpensioen van 1500 Euro en hogere minimumlonen.   
  
Met groen veranderen we dit land. 
 
En dat doen we samen. Samen met alle burgers in dit land die de samenleving warmer en de planeet 
koeler willen. 



 

 5 

 
En laten we dat samen doen.  
 
Samen met onze vrienden van Ecolo (wijs ze aan). Een groene familie over de taalgrens heen. Een 
familie die al 35 jaar lang nauw samenwerkt. In goede en in slechte dagen. 
 
Laten we van 2020 het jaar maken waarin actie eindelijk de overhand neemt op het doemdenken, de 
stilstand, de misleiding. Laat hoop en daadkracht het antwoord zijn op haatspraak en woede. 
   
Ja, We zullen bergen moeten verzetten. Maar niks is onmogelijk voor zij die de moed hebben van de 
overtuiging. Dat bewijzen al die mensen die wereldwijd op straat komen voor verandering. In Hong 
Kong voor meer democratie, in Chili voor meer vrouwenrechten, in Frankrijk voor meer sociale 
maatregelen en gelijkheid. Klimaatjongeren, de divestmentbewegingen, tot de ondernemers voor het 
klimaat: ze deden de Europese investeringsbank, Blackrock en het Rockefeller fonds vergroenen.   
  
Miljoenen mensen die met hun acties de weg banen voor een ander beleid, voor hoop, voor 
vooruitgang.  
  
Allemaal mensen die nieuwe bloemen planten en vastberaden een andere weg inslaan. 
  
Dat is de weg die ik met u wil bewandelen. 
 
Dat is de weg die wij kiezen: moedig, ambitieus en vol overtuiging. 
  
Dat is onze partij,  
 
Dat is 
 
Groen. 
 
 
 
Dankjewel! 
 


