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Nieuwe regering tekent regeerakkoord
en licht prioriteiten toe
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De nieuwe Grote Coalitie (GroKo) van CDU/CSU en SPD heeft maandag
het regeerakkoord, Koalitionsvertrag in het Duits, ondertekend en de
drie partijleiders hebben tijdens een persconferentie een toelichting
op de plannen gegeven.
Angela Merkel (CDU) zei dat de regering zo snel mogelijk aan de slag wil, omdat
door de lange coalitie-onderhandelingen al veel tijd verloren is. Ze wil geen tijd
verliezen door eerst een 100-dagenplan te maken, zei Merkel desgevraagd. Het
regeerakkoord heeft als motto meegekregen: Ein neuer Aufbruch für Europa, eine
neue Dynamik für Deutschland, ein neuer Zusammenhalt für unser Land, vrij
vertaald: Een nieuwe start voor Europa, een nieuwe dynamiek voor Duitsland, een
nieuwe samenhang voor ons land.
In Europa wil deze regering niet het nationale eigenbelang najagen 'zoals veel
landen doen', zei Merkel, maar zich inzetten voor eenheid en samenhang. SPDpartijleider en minister van Financiën Scholz benadrukte: "Er is echt iets aan de
hand in de wereld. Daarop moeten we nieuwe antwoorden vinden." Digitalisering
is voor de regering een belangrijk speerpunt, maar daarbij hoort ook, zei Scholz,
dat voor de gevolgen daarvan - bijvoorbeeld banen die verloren gaan oplossingen worden aangedragen. De regering wil investeren in 'een leven lang
leren', "zodat mensen ook op 46e of 51e nog een nieuwe stap op de arbeidsmarkt
kunnen zetten", aldus Scholz.
CSU-leider Seehofer lichtte toe wat het doel is van het Heimat-departement, dat
aan zijn ministerie Binnenlandse Zaken is toegevoegd. Dat moet de geborgenheid
en zekerheid in de samenleving waarborgen. Wie wil weten hoe dat in de praktijk
wordt omgezet, kan kijken naar Beieren, waar Seehofer eerder zo'n
Heimatministerie in het leven heeft geroepen. Dat zorgt onder meer dat de
structuur in achterstandregio's wordt verbeterd. Lees meer bij Spiegel Online
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