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Hart boven hard

Zouden mensen 

echt belangrijk zijn? 

Sommigen zonder 

enige twijfel, de CEO’s 

van grote bedrijven 

bijvoorbeeld. Hun 

individuele lonen 

en premies worden 

zorgvuldig afgewo-

gen, hun loopbaanperspectieven waterdicht 

gegarandeerd. Als het op de gewone werkne-

mer aankomt, dan vervaagt al snel die sterk 

gepersonaliseerde aanpak en bewijst men vooral 

lippendienst aan ons sociaal model. Arbeiders 

en bedienden worden nog dikwijls in de eerste 

plaats beschouwd als een ‘masse de manoeuvre’, 

grote naamloze groepen waarvan lonen en wed-

den worden bepaald in functie van de ‘concur-

rentiekracht’ van de bedrijven, de uitkeringen in 

functie van het ‘evenwicht’ van de sociale zeker-

heid, en de duur van hun loopbaan in functie 

van de ‘activiteitsgraad’ van de bevolking. 

En nogal wat politici en bedrijfsleiders, over-

tuigd van hun wijs inzicht in wat het ‘algemeen 

belang’ vereist, wensen liefst zo weinig mogelijk 

tegenwerking om op die terreinen de ‘noodzake-

lijke’ beslissingen, lees besparingen, te nemen.

Wat een samenleving zonder vakbonden be-

tekent, kan men lezen in het boeiende artikel 

van Luc Cortebeeck over de recente evolutie 

van de AFL-CIO in de Verenigde Staten. De 

Amerikaanse vakbondsconfederatie – toege-

geven, in het verleden niet altijd een geweldig 

voorbeeld – maakt nu vanuit het defensief een 

positieve koerswijziging naar een brede en 

inclusieve sociale beweging. In de VS gedragen 

veel bedrijfsleiders zich overigens zoals in het 

negentiende-eeuwse Europa: ik alleen ben de 

baas. Het ‘recht op arbeid’ dat ze inroepen 

om syndicale interventies te beletten, diende 

ook bij ons lange tijd als argument om de 

strafrechtelijk gesanctioneerde beperkingen 

op vakbondsactie te verantwoorden. Jawel, 

het Europese sociale klimaat verschilt nog 

sterk van dat in de VS, maar de toon van de 

‘sociale dialoog’ verhardt ook hier. En het is 

niet zonder reden dat de Belgische vakbonden 

bepaalde onderdelen van de GAS-wet aanvech-

ten voor het Arbitragehof, zoals u verder in De 

gids kan lezen.

De nieuwjaarspeeches zijn gegeven, de politieke 

partijen positioneren zich voor de verkiezin-

gen. Ook De gids zal dat doen. Het ACW gaat 

voor een sociaal beleid: ‘Hart boven hard’, dus 

geen beleid dat de werknemers als masse de 

manoeuvre behandelt, maar als waardige en 

mondige burgers in een sociaalrechtvaardige 

samenleving. Het Europa-memorandum van de 

Beweging komt in dit nummer ook aan bod, sa-

men met de visie van OKRA op mobiliteit. Het 

debat de voorbije maanden toonde duidelijk dat 

het recht op basismobiliteit (nog) geen vanzelf-

sprekendheid is.


