Nieuwsbrief AK-VSZ – 25 juni 2008
Red de solidariteit. Oproep aan wie ze in gevaar brengt.
1.
De behoefte aan solidariteit wordt in grote mate veroorzaakt door de grote verschillen in de
bruto inkomsten tussen de verschillende personen. Alle betrokkenen, inbegrepen de sociale
partners, zijn hiervoor verantwoordelijk. Om deze ongelijkheden sociaal draaglijker te maken is er
een groot, ingewikkeld, ondoorzichtig en duur mechanisme in werking gebracht. Bij vergelijkingen
met andere landen in Europa is ons stelsel van sociale zekerheid niet slecht, maar zo grandioos is het
nu ook niet.
2.
De uitdagend hoge lonen en de tergende ontslagvergoedingen die aan enkele bedrijfsleiders
gegeven worden tasten de bereidheid tot solidariteit in brede lagen van de maatschappij aan. Deze
slimmeriken schijnen dit niet te beseffen.
3.
Solidariteit is niet alleen nodig langs de kant van de uitgaven om de kosten en risico's op te
vangen die de mensen individueel niet kunnen dragen.
Solidariteit is ook nodig langs de kant van de inkomsten om het nodige geld bijeen te
brengen. Het is dus niet solidair om de lasten altijd op dezelfde schouders te leggen.
In bepaalde sectoren en streken kunnen de economische omstandigheden gedurende enkele
jaren wat slechter zijn. Maar op den duur moet er toch een redelijk evenwicht zijn.
Het is nu al veertig jaar dat de tewerkstellingsgraad in Wallonië en Brussel veel lager ligt
dan in Vlaanderen. Het is vooral door het ontbreken van een solidaire bijdrage van hun kant, als het
op werken aankomt, dat de solidariteit in haar geheel in gevaar gebracht is. Volgens de
voorspellingen van het Planbureau zal dit nog lang zo blijven.
4.
Wij willen de solidariteit in Vlaanderen niet in gevaar brengen. Integendeel we willen ze
behouden en bij voorkeur versterken. Het zal hard nodig zijn.
5.
Na de toewijzing van de Sociale Zekerheid aan de Vlaamse en Franse Gemeenschap zijn we
bereid een voorwaardelijk financieel hulpplan voor de Franse Gemeenschap te overwegen: afnemend
in de tijd, mits resultaatsverbintenis inzake tewerkstelling en mits federale loyaliteit in Brussel en
op de taalgrens. Doch de tijd dringt want straks is er geen geld meer om solidair te zijn.

