
Sociaal-economisch 

A. Hordijk 

Vakbeweging en 
verantwoordelijke 
samenleving 

CNV en GOA z1jn het in uitgangspunten en 
doe/stellingen met e/kaar eens. In de 
COA-discussienota over de verantwoor
delijke samen/eving had daarom de rol 
van de christe!Jjk-sociale beweging meer 
in de beschouwingen moeten worden be
trokken. De vakbeweging ontwikkelt 
nieuwe ideeen om de christe!Jjk-sociale vi
sie tot uitdrukking te brengen. Zowel op 
p/aatselijk alsop Europees niveau. 

De grondlegger van ons sociale zeker
heidsstelsel, ds. A.S. Talma (1864-1916), 
werd als jong pastor al snel geconfron
teerd met bittere armoede en uitbuiting. 
Zo verhaalt hij hoe hij tijdens een van zijn 
huisbezoeken een moeder van een gezin 
met kleine kinderen brood zag bakken. 
Oat brood zag er anders uit dan in die tijd 
gebruikelijk was. Toen hij vroeg waarom 
ze dat zo deed, was het antwoord even 
simpel als schokkend. Er was geen geld 
om de kinderen behoorlijk te voeden. Om 
de kinderen echter niet de indruk te geven 
dat ze minder boterhammen zouden krij
gen, bakte ze het brood smaller dan ge
bruikelijk was. Daardoor kregen ze wei 
hetzelfde aantal boterhammen, maar min
der voeding. En juist in de winterperiode 
moest ze deze true toepassen. 

Dit voorval is van blijvende invloed ge
weest op Talma's visie op het sociale 
vraagstuk. 'Voelt ge wat dat is, dat een 
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moeder aan haar kinderen niet genoeg 
kan geven, dat ze hen eigenlijk bedriegt', 
aldus de jonge pastor. 

Zijn onvermoeibare inzet voor een stel
sel van rechtsverhoudingen in de arbeid, 
waardoor armoede en afhankelijkheid zo
veel mogelijk diende te worden uitgeban
nen, is uitgemond in een stelsel van so
ciale zekerheid, waarvan we allen de 
vruchten nog iedere dag plukken. 

We roepen dit voorval niet zonder reden 
in herinnering. Talma's wetgevende ar
beid op sociaal terrein heeft in zijn dagen 
heel wat discussie losgemaakt over de 
vraag naar de bevoegdheden van de 
overheid, naar de vraag: 'waar staat de 
staat?'. Hoewel Talma altijd gestreefd 
heeft naar maatschappelijke vernieuwin
gen en hervormingen, waardoor het 'mid
denveld' zelf verantwoordelijkheid zou 
kunnen dragen, werd hij door velen, zo
wel binnen als buiten de eigen kring, be
schuldigd van staatssocialisme en bu
reaucratie. In feite heeft hij zich ingezet 
voor een corporatief beleid in de beste zin 
van het woord. Het ging Talma om de ver
werkelijking van de gemeenschapsge
dachte (solidariteit) zoals die in christelijk
sociale kring werd bepleit. Voor hem bete
kende dat: Voor en met elkaar maatschap
pelijke verantwoordelijkheid beleven en 
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praktizeren. Het was de inzet voor wat we 
tegenwoordig als CDA noemen, de ver
werkelijking van een zorgzame samenle
ving. Oat daarin echter ook de overheid 
haar eigen verantwoordelijkheid diende te 
nemen, stond voor hem buiten kijf. 

Men zou kunnen zeggen, dat de discus
sie die wij vandaag voeren over de verant
woordelijke samenleving, niets bijzonders 
is. In feite herhaalt zich de bezinning open 
de discussie over de rol van de overheid in 
het maatschappelijk gebeuren. Hoe ver
houdt zich die rol tot andere samenle
vingsverbanden? Oat geldt voor politieke 
partijen evenzeer als voor de vakbewe
ging. Het grote verschil met vroeger is 
echter, dat de discussie in onze dagen in 
een totaal andere context plaatsvindt. De 
discussie nu is vooral toegespitst op de 
met name na 1945 plaatsgevonden heb
bende verstatelijking van het maatschap
pelijk Ieven. 

Talma zag in zijn dagen reeds scherp 
welke gevaren er verbonden zijn aan een 
verstatelijkte samenleving. Van wetgeving 
en regulering door de overheid ver
wachtte hij niet alles. Ze kon niet veel meer 
dan de 'ernstigste uitwassen afsnijden'. 
Wei zag hij er een mogelijkheid in om aan
sluiting te vinden 'aan het beset omtrent 
hetgeen recht en billijk is', maar dat alles 
niet 'zonder de krachtige medewerking 
van de arbeiders zelf'. 

Wetgeving op sociaal gebied was voor 
Talma een zaak van en - en. Vandaar zijn 
pleidooien om werkgevers en werkne
mers zelf de uitvoering van die wetgeving 
in handen te geven. Zelfwerkzaamheid en 
beleving van de eigen verantwoordelijk
heid stonden bij Talma voorop, daarop 
was heel zijn wetgevende arbeid gericht. 

Tijdens de periode van wederopbouw 
en toenemende welvaart, hebben we een 
verzorgingsstaat opgebouwd die ertoe 
geleid heeft, dat we teveel naar de over
heid weggeorganiseerd hebben. De over
heid is steeds meer de doeleinden van de 
samenleving gaan vaststellen, zo werd 
meer dar1 eens geconstateerd. Het verzet 
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daartegen bestaat hierin, dat de overheid 
ten onrechte een institutioneel en een inte
gratiekader is geworden, dat de eigen ver
antwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid 
der verschillende samenlevingsverban
den steeds meer dreigt te verstikken. Van
daar het pleidooi voor een zich terugtrek
kende overheid. In niet mindere mate 
houdt het echter verband met een op zich
zelf noodzakelijk bezuinigingsbeleid. Oat 
vertroebelt en bemoeilijkt een zinvolle dis
cussie over de inhoud van het begrip 
'zorgzame samenleving' wei in hoge 
mate. 

Het pleidooi voor een terugtredende 
overheid en een daaraan nauw gekop
peld bezuinigingsbeleid alsmede de be
klemtoning van een meer zorg hebben 
voor elkaar kan overigens wei op gespan
nen voet komen te staan met de noodzaak 
en verdieping van onze solidariteitsfiloso
fie. We Ieven immers meer en meer in een 
tijdperk waarin individualisering - vaak 
uitmondend in egoYsme - eerder de bo
ventoon voert dan solidarisering. Het el
kaar verdragen, het open zijn voor ande
ren dreigt langzaam maar zeker te worden 
verdrongen door intolerantie en het naja
gen van groeps- en eigenbelang. De 
christelijk-sociale beweging in Belgie, ver
enigd in het Algemeen Christelijk Werkne
mersverbond heeft medio december 
1987 in een memorandum over versterkte 
democratie treffend deze spanning onder 
woorden gebracht: 

'Twee tegenstrijdige tendensen bedrei
gen de samenleving: 
- uitgesproken individualisering in het so

ciaal gedrag: ieder voor zich; 
- overmatige collectivisering van sociale 

aanspraken: de overheid voor allen. 
De onheilzame kanten van beide tenden
sen kunnen het best weerstreefd worden 
door een tweesporenbeleid van: 
- ondersteuning van het maatschappelijk 

middenveld 
- versteviging van de relatie burger

overheid'. 
Aile pleidooien voor deregulering en de-
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centralisatie zijn aileen dan zinvol als we 
met elkaar de kaders weten te scheppen 
waarin christelijk sociale noties, zoals vrij
heid en verantwoordelijkheid, gerechtig
heid en naastenliefde vertaald en verwer
kelijkt kunnen worden door het 'midden
veld', en er zo zin en inhoud geven. De
centralisatie en deregulering is immers 
niet hetzelfde als mede-verantwoordelijk
heid; het is geen garantie voor de tot
standkoming van een zorgzame samenle
ving. lntegendeel. Het kan oak leiden tot 
aileen maar een verschuiving in machts
verhoudingen en niet tot een samenhan
gend beleid. Op dit aspect komen wever
derop in dit artikel terug. 

Verantwoordelijke samenleving 
Wie de beleidsdocumenten van CDA en 
CNV ter zake vergelijkt, zal bij aile nuance
ringen en hier en daar wat andere accen
ten, tot geen andere conclusie kunnen ko
men dan dat men het over een aantal 
grondregels eens is. Daarmee is uiteraard 
niet gezegd, dat dit dan beleidsmatig oak 
wei zo zal zijn. In het vertaalproces van be
paalde opties is meerdere malen verschil 
van opvatting gebleken tussen CDA en 
CNV. Oat was vroeger in de relatie CNV
ARP/CHU en NKV-KVP al zo en dat zal in 
de toekomst waarschijnlijk niet anders zijn. 

In de christelijke vakbeweging kan men 
regelmatig zorg over de ontwikkelingen 
binnen het CDA vernemen. De vrees 
wordt meer dan eens geuit, dat zich eer
der een verrechtsing zal gaan voltrekken 
dan een verdieping van christelijk-sociaal 
beleid. Gevreesd wordt voor een uiteinde
lijke liberalisering van onze samenleving, 
mede door een niet evenwichtige en geen 
duidelijke prioriteiten stellende bezuini
gingsdrift. Een bezuinigingsdrift, waar
door we ook het juiste zicht op de taken en 
verantwoordelijkheden van de overheid 
dreigen te verliezen. 

Oud-minister Albeda heeft dat enkele ja
ren geleden vertolkt met de woorden: 'De 
grate vraag is of zo'n terugtreding van de 
overheid niet neer komt op het in de steek 
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Iaten v~m mensen, in de hoop, maar zon
der de zekerheid, dat de kleinere gemeen
schap in het zo ontstane gat springt'. Ook 
in dit tijdschrift is er meermalen op gewe
zen, dat het inhoudelijk vullen van het be
grip 'zorgzame samenleving' grate zorg
vuldigheid vraagt. We zien immers, dat 
grate klappen vallen - in het kader van 
de bezuinigingen - in enkele sectoren 
die juist als proefpolders zouden kunnen 
fungeren bij het vormgeven aan de ge
dachte van een verantwoordelijke samen
leving. We denken dan onder andere aan 
de gezondheidszorg, de gezinszorg, her
stellingsoorden en jeugdwerk als sectoren 
waar onze filosofie over een zorgzame sa
menleving zou moeten kunnen worden 
waargemaakt. Juist in deze categorieen 
hebben we met gesubsidieerde instellin
gen te maken, die nu door de bezuinigin
gen eerder vleugellam dreigen te worden 
gemaakt, dan dat ze gestimuleerd worden 
tot de zelfwerkzaamheid waarvoor het 
CDA zich wenst in te zetten. De indruk 
wordt daarmee gevestigd, dat we niet zo
zeer met elkaar in gesprek zijn over de 
grenzen en bevoegdheden van 'staat en 
maatschappij', maar meer over noodza
kelijke bezuinigingen. Het vertroebelt de 
discussie over aard en karakter van de so
ciale rechtsstaat. 

Kritische kanttekening 
Opvallend is, dat in de discussienota over 
de verantwoordelijke samenleving over 

De CDA-nota over de 
verantwoordelijke 
samenleving is opvallend 
vaag over de rol van de 
vakbeweging. 
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de rol van de vakbeweging zo weinig con
creets en feitelijk slechts in indirecte zin 
iets wordt gezegd. Zelfs wordt ze over het 
hoofd gezien als het gaat om de prakti
sche uitwerking van de CDA-strategie. In 
de nota wordt als voorbeeld voor vergro
ting van het aandeel van particuliere orga
nisaties in de financiering van maatschap
pelijke projecten een aantal organisaties 
op het gebied van ontwikkelingssamen
werking met name genoemd. De vakbe
weging heeft in dat rijtje geen plaats ge
kregen, terwijl het CNV op dat gebied van
ouds een belangrijke rol speelt. Los van 
het feit, dat het CNV en de daarbij aan
gesloten organisaties jaarlijks vele tiendui
zenden guldens bijeen brengen om in 
combinatie met overheidsgelden projec
ten in de Derde Wereld op te zetten, pro
beert het onder andere door goed opge
zette scholings- en vormingsprogramma's 
mee te werken aan de emancipatie en ge
lijkberechtiging van ai die mensen in de 
Derde Wereld, die tot op heden geen 
stem, laat staan een eigen verantwoorde
lijkheid kunnen waarmaken bij de opbouw 
van een leefbare samenleving. Juist de 
vakbeweging is een middel bij uitstek om 
een snellere en directere toegang te krij
gen tot de bevolking in de betrokken ian
den. 

Een ander voorbeeld dat het CNV in de 
discussienota mist, is de relatie vakbewe
ging-onderneming. Als in de nota inge
gaan wordt op de democratische verster
king van het maatschappelijk middenveld 
en een verbetering van de relatie bedriJfS
Ieiding-ondernemingsraad wordt bepleit 
- overigens terecht - ontbreekt iedere 
uitspraak en visie op de rol van de vakbe
weging ten deze. In het christelijk-sociale 
denken is de vakbeweging geen wezens
vreemd element aan het ondernemings
gebeuren. Het is vanuit dat gegeven ook 
duidelijk, zoals het CNV-Visieprogram dat 
zegt, dat de vakbond een andere functie 
binnen de onderneming heeft dan de on
dernemingsraad (OR). De rol van de vak
beweging op dat terrein is de OR-Ieden 
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toe te rusten en een begeleiding te geven, 
die er op gericht is hen het gereedschap in 
handen te geven hun specifieke verant
woordelijkheid te kunnen dragen en bele
ven. Hoe belangrijk de rol van de vakbe
weging ten deze werkelijk is mage blijken 
uit het feit, dat 70% van de OR-Ieden vak
bondslid is. Dat is bijna 2,5 maal zoveel als 
de huidige organisatiegraad. Afgezien 
van dit gegeven is de vakbeweging al
lengs een zo wezenlijk bestanddeel in ons 
maatschappelijk bestel geworden dat zij 
daaruit niet meer weg te denken is. 

Met deze kritische kanttekeningen beto
gen we niet, dat men in het CDA geen oog 
zou hebben voor de vakbeweging en zijn 
inbreng in het middenveld. Maar dat die 
rol nergens expliciet wordt genoemd, be
treuren we wei, vooral tegen de achter
grond van het feit, dat het CDA en het 
CNV in uitgangspunten en doelstellingen 
het met elkaar eens zijn. Vanuit dat gege
ven zou men mogen verwachten, dat de 
rol van de christelijke vakbeweging en van 
de christelijk-sociale beweging als geheel 
meer in de beschouwingen zou zijn be
trokken. Ook in andere CDA-nota's mis
sen we d1t element. We denken in dat ka
der bijvoorbeeld aan de nota over het 
technologiebeleid. Er zullen zich ten deze 
nog vele veranderingen gaan voltrekken, 
waardoor op de verantwoordelijkheid van 
werknemers eerder meer dan minder een 
beroep zal worden gedaan. 

Zowel op het gebied van de arbeidsver
houdingen als op dat van de kwaliteit van 
de arbeid, zullen zich ingrijpende veran
deringen gaan voltrekken. Dat de vakbe
weging en de ondernemingsraden hier 
met het management en de werkgevers
organisaties voor enorme uitdagingen 
staan is buiten kijf. Als er een nieuw werk
veld is waar het waarmaken van geza
menlijke verantwoordelijkheid een kans 
heeft, dan hier. Het is daarom van groat 
belang, dat de werknemers en de vakbon
den in een vroegtijdig stadium worden be
trokken bij het proces van invoering van 
nieuwe technologieen. Wat geldt voor de 
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relatie vakbeweging - ondernemingsraad 
geldt oak hier. 

Van centraal naar decentraal beleid 
In meerdere publikaties van de laatste tijd 
is er op gewezen, dat we met ons centra
listisch stelsel van arbeidsverhoudingen, 
zoals we dat tot diep in de jaren zeventig 
hebben gekend, niet datgene bereikt heb
ben wat we wilden, nameliJk via consen
susbeleid tot een gezamenlijke aanpak te 
komen van de vele maatschappelijke 
vraagstukken, die zich aan ons voorde
den. Wat wellicht een vanzelfsprekend
heid was in de periode direct na de 
Tweede Wereldoorlog, werd allengs min
der vanzelfsprekend naarmate de weder
opbouw werd voltooid en de welvaart 
gestaag toenam. Gevoelens van lotsver
bondenheid maakten langzaam maar ze
ker plaats voor eigen(groeps)belang, 
wantrouwen en protest. De discussies en 
soms hevige maatschappelijke conflicten 
over de meest gewenste vormgeving van 
het maatschappelijk bestel in de over
gangsperiode van de jaren zestig naar de 
jaren zeventig, zijn daarvan een duidelijk 
voorbeeld. De roep om de spreiding van 
macht, kennis en inkomen werd in vele 
kringen gehoord. Het werd zelfs een so
cialistisch stokpaardje. 

In wezen ging het in die discussie echter 
niet om de vraag: hoe kunnen we metter
tljd samen verantwoordelijk zijn? Veeleer 
ging het om overneming van en controle 
op de macht in het sociaal-economisch Ie
ven. In linkse kringen wenste men aan de 
overheid in het geheel een belangrijke rol 
toebedeeld te zien. Het beleid van de 
toenmalige lndustriebond NVV is daarvan 
een schoolvoorbeeld. Oat is echter een 
kant van de zaak. Een niet minder belang
rijk aspect is, dat in de loop der jaren de 
politiek (regering en parlement) zich zo 
verzelfstandigd had, dat het in belangrijke 
mate ten koste is gegaan van het sociaal
economisch gebeuren, van het maat
schappelijk Ieven zelf. Signa/en die vanuit 
de maatschappij herhaaldelijk werden af-
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gegev~n. werden niet beantwoord, laat 
staan verdisconteerd. De discussies over 
de loonmaatregelen van opeenvolgende 
regeringen en waarin werkgevers en 
werknemers herhaaldelijk een lijn trokken, 
zijn daarvan een overduidelijk bewijs. Zelfs 
tijdens het kabinet Van Agt-Den Uyl kon 
een confrontatie met de vakbeweging niet 
vermeden worden. 

Met name in de jaren zeventig werd het 
arbeidsvoorwaardenoverleg beheerst en 
gedicteerd door wettelijke loonmaatrege
len, gevolgd door nag drie loonmaatrege
len in de jaren 1980 en 1981 . Daardoor is 
de relatie CDA-CNV herhaaldelijk onder 
grate spanning gekomen. Het CNV 
- evenals de FNV en de werkgeversor
ganisaties - zagen zich zelfs genood
zaakt bij de I nternationale Arbeids Organi
satie te Geneve een klacht tegen dit cen
tralistisch loonbeleid in te dienen wegens 
schending door Nederland van de inter
nationale verdragen op het gebied van 
vrijheid van organisatie en het recht van 
collectief onderhandelen. 

Het CNV heeft in zijn sociaal-politiek 
program (1986-1990) gekozen voor een 
politiek beleid, dat gekenmerkt wordt door 
decentralisatie en het leggen van verant
woordelijkheden daar, waar ze werkelijk 
thuishoren. In het CNV-program wordt de 
volgende taakverdeling tussen de over
heid a/s wetgever en sociale partners 
(werkgevers en werknemers) aangege-
ven: 
- primaire en secundaire arbeidsvoor

waarden, de pensioenen, de werkne
mersverzekeringen worden gerekend 
tot het primaat van de sociale partners 
inclusief de overheid als werkgever); 
samenwerking tussen overheid en so
ciale partners heeft plaats over onder
werpen zoals: onderwijs, volksverzeke
ringen, gezondheidszorg en arbeids
voorzieningen; 
in een aantal gevallen is het noodzake
/ijk, dat de overheid in het kader van het 
algemeen belang regulerend optreedt 
op specifieke terreinen, zoals arbeids-
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recht en bescherming van de minima. 
Het blijkt, dat daarmee niet gekozen wordt 
voor een overheid, die met de 'Kiepper
mansstaat' uit de vorige eeuw kan worden 
vergeleken. Overigens is met bovenstaan
de taakverdeling niet betoogd, dat we 
daarmee definitief de grensafbakening 
hebben willen aangeven. 

In het Visieprogram van het CNV (1984) 
wordt over de rol van de overheid het vol
gende gezegd: 'In de opvatting van het 
CNV over een verantwoorde samenleving 
heeft de overheid een eigen taak en ver
antwoordelijkheid in het bevorderen van 
rechtvaardigheid in de samenleving. Een 
van haar belangrijkste functies is immers 
het verwerkelijken van de gerechtigheid, 
die gericht moet zijn op een zo volwaardig 
mogelijke ontplooiing van mensen. Die 
gerechtigheid is onmisbaar, willen aile 
mensen tot hun recht komen als schepse
len van God. Dit uitgangspunt is niet zon
der meer vast te leggen in allerlei rechtsre
gels of wetten. De toepassing ervan 
vraagt een voortdurende kritische teet
sing en een zorgvuldig optreden. Het is 
dan ook een misvatting te menen dat de 
overheid min of meer als een alles-rege
laar zou moeten fungeren. Evenmin ver
draagt het zich met deze opvatting dat de 
rol van de overheid zover mogelijk zou 
moeten worden teruggedrongen. Dan im
mers dreigt vrijheid te verworden tot het 
najagen van het eigenbelang'. 

Uit beide beleidsdocumenten blijkt, dat 
bewust gekozen wordt voor decentralisa
tie en deregulering, maar dat het niet mag 
leiden tot een beleid, waardoor de speci
fieke overheidsverantwoordelijkheid, tot 
uitdrukking komend in het realiseren van 
recht en gerechtigheid, teniet wordt ge
daan of verwaarloosd. Het CNV gaat het 
er om, dat ieder samenlevingsverband (in
clusief de overheid) zijn typisch eigen be
voegdheid en verantwoordelijkheid kan 
waarmaken. Een aspect, dat we daarbij 
niet over het hoofd mogen zien, is dat in 
dat geheel met name de persoonl1jke ver-
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antwoordelijkheid een belangrijke rol be
hoort te kunnen spelen. In de christelijk
sociale visie heeft de verantwoordelijke 
mens een centrale plaats. Daarom zal het 
middenveld, waaronder de vakbeweging, 
in de uitwerking van de verantwoordelijk
heidsfilosofie zich ook de vraag moeten 
stellen hoe bij aile processen van decen
tralisering de mensen zelf een wezenlijke 
rol kunnen spelen. 

Het CNV heeft daarom geruime tijd ge
leden het voorstel gedaan de werkne
mersverzekeringen - in de lijn van Tal
rna - qua organisatie en uitvoering in 
handen te geven van werkgevers- en 
werknemersorganisaties. Oat past in het 
denken over een decentraal beleid en de 
filosofie van gespreide verantwoordelijk
heid. Het zal er dan oak niet toe mogen lei
den, dat uiteindelijk slechts sprake is van 
machtsverschuiving op dit gebied. Van
daar dat het CNV druk bezig is met een uit
werking van zijn voorstel over de rol van 
de werknemers zelf. Gedacht zou kunnen 
worden aan een soortgelijk systeem zoals 
we dat thans al kennen in de bouwsector: 
de plaatselijke vertegenwoordigers 
(PV's). Bovendien verhoogt het de her
kenbaarheid en aanspreekbaarheid van 
de vakbonden. Naast een principieel ar
gument speelt voor het CNV evenzeer een 
politieke overweging een rol, te weten ver
hoging van de aantrekkingskracht van de 
vakbeweging. In Ianden waar de vakbe
weging op lokaal en regionaal niveau con
creet betrokken is bij de uitvoering van de 
sociale verzekeringen is de organisatie
graad aanzienlijk hager dan in die Ianden 
waar dat niet het geval is. Duidelijke voor
beelden daarvan zijn Belgie en enkele 
Noorse Ianden. Het is verder een uitste
kende kans om in dat kader oak de door 
CDA en CNV bepleite solidariteit waar te 
maken. Het gaat om de gelijktijdige verta
ling van deze begrippen die in de christe
lijk-sociale politiek van groat belang zijn. 
Anders gezegd: het zoeken naar goede 
verantwoordelijkheidsstructuren is een 
kant van de medaille. Het zal er vooral om 
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gaan hoe en of de mensen zelf tot hun 
recht kunnen komen in die structuren. 
Emancipatie is immers een kwestie, die 
veel verder reikt dan een afbakening van 
verantwoordelijkheden van samenle
vingsverbanden. Het zal er op aan komen 
hoe mensen en groepen vanuit hun ver
antwoordelijkheid oak solidair kunnen en 
willen zijn met anderen. Zo niet, dan kan 
decentralisatie eerder het eigen en het 
groepsbelang versterken en komt van het 
samen met en voor elkaar verantwoorde
lijk ziJn niets terecht. Vandaar dat de 
christelijke vakbeweging bijvoorbeeld 
probeert de relatie actieven - anders
actieven, werkenden en niet-werkenden 
beleidsmatig tot uitdrukking te brengen. 
Oat geldt niet aileen voor het arbeidsvoor
waardenbeleid en de sociale zekerheid, 
maar oak op terreinen, zoals de gezond
heidszorg, het milieubeleid, nieuwe land
genoten, om slechts enkele belangrijke 
zaken te noemen. 

Een slotopmerking in dit kader betreft 
de toenemende internationale verweven
heid, waarmee wij steeds meer te maken 
krijgen. Als we aileen maar letten op de 
ontwikkelingen binnen de E.G., is het dui
delijk, dat de rol van de Nederlandse over
heid ongetwijfeld verzwaard zal worden. 
Als weer met elkaar in slagen in 1992 een 
Europese binnenmarkt te realiseren 
- oak bij minder dan 100% - zal dat in
grijpende gevolgen hebben voor de re
gelgeving in eigen land. Wij zullen steeds 
meer afhankelijk worden van wat in Brus
sel zal worden besloten. Oat stelt ons dan 
wei voor de vraag: Wat doen we met onze 
verantwoordelljkheidsfilosofie, als de na
tionale grenzen - economisch, sociaal, fi
nancieel en politiek - zullen gaan verva
gen? We Ieven nu eenmaal niet op een 
eiland. Allerlei integratieprocessen op 
Europees niveau zullen grate gevolgen 
hebben voor Ieven en werken van allen. 

De vakbeweging zal in dat proces met 
name voor de vraag gesteld worden: Hoe 
zal een Europa der burgers ook en vooral 
een Europa der werknemers worden? 
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Daarbij_zullen materiele en immateriele za
ken een gelijkwaardige rol moeten kun
nen spelen. Op een niveau, dat zich nu 
nog veelszins aan ons waarnemingsver
mogen onttrekt, zullen we datgene dat 
ons thans zo bezighoudt random begrip
pen als 'verantwoordelijkheid' en 'solidari
teit' oak daar moeten proberen waar te 
maken. De Europeanisering kan oak hier 
tot spanningen leiden. Alsop nationaal ni
veau een decentralisatie op het terrein der 
arbeidsverhoudingen zich voortzet, maar 
op Europees vlak eerder een centralisatie 
van politieke en economische macht zich 
voltrekt, zal dat op gespannen voet komen 
te staan met onze opvattingen over de ver
antwoordelijke samenleving. 

Samen verantwoordelijk 
In de door CDA en CNV bepleite verant
woordelijke samenleving zal het er de ko
mende tijd vooral op aankomen vanuit de 
opdracht, die we hebben, mee te werken 
aan vernieuwing en heelheid van de 
schepping (conciliair proces). Een ieder 
zal vanuit de eigen verantwoordelijkheid 
daaraan een bijdrage moeten willen leve
ren. Het CNV heeft vanouds grate nadruk 
gelegd op de verantwoordelijkheidsbele
ving binnen de onderneming. Daar ont
moeten de verschillende groeperingen 
die van de onderneming deel uitmaken el
kaar. Wilde onderneming zijn maatschap
pelijk verantwoordelijkheid waarmaken, 
dan kan dat niet zonder dat allen van hoog 
tot - op hun niveaus - die verantwoor
delijkheid oak metterdaad kunnen bele
ven en waarmaken. Daarom wordt door 
het CNV grate waarde gehecht aan gede
centraliseerde arbeidsverhoudingen. 

De directeur-generaal van de lnternatio
nale Arbeids Organisatie te Geneve heeft 
in zijn verslag over 1986 aile lidstaten als
mede werkgevers en werknemers een 
spiegel voorgehouden hoe sam en de pro
blemen aan te pakken waarvoor we op zo
wel nationaal, regionaal als mondiaal 
staan. 

Hij constateert dat met name door de 
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technologische veranderingen de werk
loosheid eerder toe dan afneemt. De nieu
were technologieen leiden nu eenmaal tot 
een verhoogde arbeidsproduktiviteit 
enerzijds, en tot arbeidsbesparing c.q. ar
beidsuitstoting anderzijds. Betreurd wordt 
dat in deze tijd van ingrijpende verande
ringen de verschillende stelsels van ar
beidsverhoudingen eerder zwakker dan 
sterker worden. Daarom dient in deze 
overgangsperiode het beginsel van het tri
partisme meer dan ooit te worden bevor
derd en versterkt. 

Zowel de ge'lndustrialiseerde Ianden als 
de ontwikkelingslanden zullen er baat bij 
hebben als wij de verschillende vormen 
van armoede en onzekerheid te lijf gaan. 
Juist daarom zijn sterke organisaties van 
werkgevers en werknemers noodzakelijk; 
aileen op die wijze zullen ook de overhe
den niet gedwongen worden om in te grij
pen in loononderhandelingen en stelsels 
van arbeidsverhoudingen. 

Met klem wijst hij erop dat, met name in 
ontwikkelingslanden, een sterke onafhan
kelijke vakbeweging nodig is. Zou dat pro
ces zich niet gaan voltrekken, dan bestaat 
het gevaar dat de vakbonden steeds dich
ter gaan aanleunen tegen de staat. Het is 
tegen die achtergrond dan ook begrijpe
lijk dat hij een sterk pleidooi houdt voor de 
strikte naleving van de internationale ar
beidsverdragen op het gebied van vrij
heid van organisatie en collectieve onder
handelingen. 

'Tripartiete overeenstemming die uit
gaat boven aileen maar consultatie is wen
selijk om staatsinterventies op dit gebied 
te voorkomen', aldus de directeur-gene
raal. 

Ook wijst hij nog op een heel ander ge
vaar, namelijk dat door decentralisatie van 
het onderhandelingsproces de solidariteit 
tussen de werknemers op zowel nationaal 
vlak als op dat van de bedrijfstakken en 
ondernemingen bedreigd wordt. Ook 
daarom is het tripartisme belangrijk. Voor
komen moet worden dat in het kader van 
decentralisatie zich unilaterale processen 
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gaan voltrekken die de positie van de indi
viduele werknemers niet ten goede ko
men. Bij een decentraal proces van ar
beidsverhoudingen en collectieve onder
handelingen dient de vakbond een be
langrijke rol te kunnen spelen ten einde 
een atomisering van de arbeidsverhou
dingen te voorkomen. Een sterke over
heid zonder sterke organisaties van werk
nemers en werkgevers leidt slechts tot een 
overmachtige overheid en dus tot uithol
ling van het 'middenveld', dat is zijn sim
pele maar indringende boodschap. 

Toegespitst op Europa - realisering 
van de binnenmarkt in 1992 - is de nood
zaak tot nauwe samenwerking eveneens 
meer dan ooit noodzakelijk. De economi
sche verwevenheid met het grate gevaar 
van economische machtsconcentraties 
kunnen tot grate eenzijdigheden op so
ciaal gebied leiden. Daarom zal de ko
mende jaren aan een Europees sociaal 
beleid meer dan gewone aandacht ge
schonken moeten worden. De voorzitter 
van de EG-commissie Jacques Delors 
heeft er herhaaldelijk op gewezen, dat de 
vakbeweging daarin een effectieve rol zal 
moeten kunnen spelen. Economische 
wildgroei en onverantwoordelijke samen
balling van de economische macht zal om 
meer regulering vragen dan wenselijk is. 
Het is bemoedigend dat zijn pleidooien en 
initiatieven om een zinvolle dialoog en een 
constructieve samenwerking tussen (Eu
ropese) werkgevers en werknemers tot 
stand te brengen, niet tevergeefs zijn ge
weest. 

Hoe aarzelend en schuchter ook: de 
start is er. Een Europees overleg kan ech
ter niet gedijen zonder een goed functio
nerens stelsel van arbeidsverhoudingen 
op nationaal gebied. Het is daarom te ho
pen, dat de CDA-nota aan de herbezin
ning, over vernieuwde vormen, tussen 
overheid, werkgevers en werknemers een 
effectieve bijdrage zal blijken te zijn. 
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