EEN HALF MILJOEN NIEUWE BANEN VOOR EN DOOR NIEUWE ENERGIE EN GRONDSTOFFEN

De politieke ledenraad van de PvdA in vergadering bijeen op 4 juni 2016, constateert dat:
-

-

-

-

de ergste rotzooi van de door liberalisme veroorzaakte financiële crisis door het huidige
kabinet is opgeruimd, maar dat nog meer maatregelen nationaal en internationaal nodig zijn
om de economie dienstbaar te maken aan de belangen van de gemeenschap en een goede
toekomst;
er nu ruimte is om te werken aan een nieuwe sociale toekomst;
de oude energiesector, de procesindustrie en andere bedrijvigheid die gebaseerd is op
verbruik van fossiele energie, niet meer de trekker is van de economie; de aanstaande
opbloei van de economie gebaseerd zal zijn op schone energie en grondstoffen; de enige
vraag is of we als Nederland daarbij aanhaken of dat we onze welvaart op de tocht zetten en
alleen de bovenlaag nog een kans op goed leven gunnen;
we moeten kiezen voor de grote omslag; we iedereen aan een goede baan kunnen helpen en
samen met bevriende krachten ook in Afrika banen en welvaart helpen scheppen, zodat
vluchten naar het noorden niet meer nodig is;
we kunnen stoppen met het financieren van oliedictators, die de eigen bevolking tot
godsdienstwaanzin drijven en oliegeld gebruiken om een verschrikkelijke oorlog gaande te
houden;

Is van mening dat:
1. we aan de slag moeten gaan met nieuwe welvaart en een baan voor iedereen; als we aan de
top van organisaties mensen zetten die zich met minder dan anderhalve ton kunnen redden
en als we de les van Piketty in acht nemen, we de kost die voor de baat uit gaat, best kunnen
betalen;
2. de omslag naar een duurzame energie- en grondstoffeneconomie voorwaarde is voor een
betere toekomst voor Nederland en de wereld;
3. het oplossen van de klimaatproblematiek veel nieuwe banen en welvaart met zich kan
brengen;
4. die klus echter alleen geklaard kan worden als we er iedereen bij betrekken en de baten ook
eerlijk verdelen;
5. de oplossingen gepaard moeten gaan met kennisverbreiding en vergroting van
vaardigheden;
6. alles in het werk moet worden gesteld om Nederland bij die klus vooruit te helpen en
daarmee honderdduizenden banen te scheppen.
Roept fracties en partijbestuur op om vóór Prinsjesdag plannen te presenteren voor een half miljoen
nieuwe banen in bouw, techniek, onderzoek, organisatiekracht, onderwijs/onderricht voor jong en
oud en aanverwante.
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