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Discussie met het publiek
Vraag: is er geen nood aan solidariteit met de hele wereld die zich uit in een
wereldbeweging en bijhorende –regering?
Antwoord: de problemen zijn zo wereldwijd geworden dat we niet kunnen
zonder afspraken; maar een echte wereldregering is nog veraf want naties
houden aan macht
Vraag: Is er niet eerder nood aan minder dan meer regionalisering?
Huisvesting in Brussel is een ramp. Zoals de meeste van de beleidsdomeinen.
Antwoord: herfederalisering is geen oplossing in deze complexe materie.
Brussel besturen is inderdaad extra complex.
Vraag: Volgens de Warandegroep zijn er grenzen aan de solidariteit: volgens
hun tekst is Wallonië er zo erg aan toe dat we het beter loslaten. Waardoor
het onvermijdelijk op eigen kracht uit het moeras moet kruipen.
Antwoord: het verhaal van extreme responsabilisering houdt de eliminatie in
van de solidariteit. Evenwicht tussen beide is nodig.
Vraag: CAO’s zoals in België zijn een nuttig instrument van solidariteit.
Wanneer wordt dit mechanisme op een hoger niveau getild?
Antwoord: Er zijn reeds 5 EU-CAO’s! Niet simpel: er zijn 25 verschillende landen
en dus ook 25 verschillende syndicalismen en iedereen wil liefst zijn eigen
model behouden! De EU is ontstaan via 2 pijlers: een gemeenschappelijk
marktbeleid en een industrieel beleid. Enkel de markt is nu nog overeind
gebleven. De EU heeft veel onrecht gedaan aan de solidariteit. Recent is het
EU-syndicalisme zich sectoraal aan ’t ontwikkelen. De Belgische vakbonden
zijn hierin de voortrekkers. Sommige Multinationals hebben al akkoorden met
de vakbonden vb. Danone. Internationale CAO’s gaan – gelukkig maar – niet
over de lonen; wel over respect voor sociaal overleg,
vakbondsafgevaardigden, … Dit is niet afdwingbaar maar houdt wel een
moreel engagement in.
Vraag: waarom solidariteit beperken? Vaak is het hier een kwestie van taal.
Iedereen zou de taal van de andere moeten leren.
Antwoord: typisch voor onze SZ is: ze laat maximale solidariteit toe, tegelijk
met maximale individualiteit! Dit is een ontzachelijke sterkte!
Opmerking: Zorg ervoor dat niemand verliest bij het uiteenvallen van België.
Luister naar elkaar.
Vraag: minimumpensioenen naar omhoog, is begrijpelijk. Maar waarom ook
de hogere pensioenen?
Antwoord: als de plafonds voor de gemiddelde uitkeringen niet kunnen
stijgen komt er een grens aan de solidariteit omdat de kloof tussen het

pensioen en het laatste loon te groot wordt. En het incentief voor solidariteit
valt weg.
Bemerking: deze bijeenkomst is belangrijk. Dank dat we samen konden
praten.

