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SOCIALE ZEKERHEID, FUNDAMENTELE BASIS VOOR VREDE

 
 

De sociale zekerheid, fundamentele basis voor vrede 
 

Voor vrede zijn twee grote zekerheden vereist: 
internationale zekerheid en sociale zekerheid. 
 

Een internationale zekerheid kan maar worden gerealiseerd 
als alle staten de regels van het internationaal - democratisch 
- recht in acht nemen en wanneer door middel van 
sanctiemechanismen wordt opgetreden tegen elke staat – hoe groot 
of hoe klein ook – die de aberratie zou begaan om dit recht te 
schenden. Het probleem hier is dat het recht niet alleen moet 
worden neergeschreven, maar ook moet worden geïnterpreteerd. 
Twee tegenstrijdige interpretaties volstaan om volkeren en 
groepen tegen elkaar uit te spelen. In deze omstandigheden wordt 
een eenvoudig internationaal politieoptreden door de verenigde 
naties tegen een delinquente staat die geen ernstig verzet kan 
aantekenen, onmogelijk, en wordt men mogelijkerwijze met een 
nieuwe wereldoorlog geconfronteerd.  
 

Het nationaal recht heeft genoeg aan de gemeentepolitie 
en de nationale Rijkswacht om misdadigers te arresteren, zelfs 
als die in bendes optreden. Maar tijdens een burgeroorlog, 
wanneer de bevolking radicaal is verdeeld in groepen met 
volledig tegengestelde opvattingen aangaande de basisprincipes 
van het recht en de nationale instellingen niet in staat zijn 
deze tegenstellingen met elkaar te verzoenen, dan staan ook de 
politie en de Rijkswacht machteloos. En dat is nog veel 
duidelijker het geval in de internationale betrekkingen. 
 

Heel de geschiedenis, maar vooral de voorbije decennia 
leren ons dat de oorzaak van het oorlogimperialisme vaak haar 
oorzaak – we spreken niet van rechtvaardiging – vindt in een 
algemene verarming van de bevolking. Wanneer aan 
grootheidswaanzin lijdende en op macht beluste bestuurders, om 
zaken verlegen zittende financiers, en naar nieuwe baten 
hunkerende industriëlen, er niet voor terugdeinzen om een 
misdadige veroveringsoorlog te lanceren, vormt een verarmde 
bevolking doorgaans een gemakkelijke prooi. “Jullie lijden 
eronder dat jullie met te veel mensen op een te kleine bodem 
moeten leven. Jullie hebben onvoldoende voedingsmiddelen, 
terwijl de buurlanden bloeiende tarwevelden hebben. Jullie 
lijden omdat jullie geen toegang hebben tot de grondstoffen die 
het buitenland wel rijk is. Jullie lijden onder het gebrek aan 
afzetgebieden voor de producten van onze industrie. Het is de 
vreemdeling die ze ons onthoudt. De vreemdeling is een vijand. 
Jullie zullen niet meer lijden wanneer we onze leefruimte zullen 
hebben veroverd. Jullie zijn een groots volk, maar het 
slachtoffer van de vreemdeling. De oorlog brengt redding.” 
 

Dit vreselijke bedrog, dat een tot de tanden bewapend 
volk ophitst tegen zijn buren om het uiteindelijk zelf te 
brengen tot massamoord, heeft geen vat op een gelukkig volk. 
Gelukkige volkeren zijn vredelievend. De oorlog is zo ver van 
hun gedachten dat ze effectief moeten worden aangevallen 
vooraleer ze echt beginnen met het voorbereiden van hun 
verdediging. 
 

Agressie en oorlogszucht zullen verdwijnen wanneer geen 
enkel volk meer het slachtoffer zal zijn van armoede of van de 
vrees voor armoede. Daarom vormt de sociale zekerheid, het 
instrument van de sociale rechtvaardigheid, een fundamentele  
basis voor vrede. De internationale zekerheid blijft precair 
zolang er geen degelijke sociale zekerheid is. 
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Nadat de oorlog gewonnen is, moet daarom in alle landen 
van de wereld een socialezekerheidsstelsel worden ingevoerd om 
ook de vrede te winnen. Dat is de prijs die moet worden betaald 
voor vrede tussen de klassen en voor vrede tussen de naties. Een 
lage prijs overigens, want de sociale zekerheid verkleint het 
patrimonium van geen enkele natie. Integendeel, ze consolideert 
het nationaal patrimonium door ertoe bij te dragen dat de 
inkomsten van de nationale economie rechtvaardiger, dat wil 
zeggen volgens de behoeften, worden verdeeld. Wat we niet zouden 
kunnen toestaan, is dat een natie ten opzichte van de andere 
naties aan oneerlijke concurrentie probeert te doen door in de 
kostprijs van haar producten zo weinig mogelijk de onmiddellijke 
last op te nemen die deze verdeling aan de ondernemingen oplegt. 
De sociale zekerheid moet een internationale verplichting 
worden. 
 

België blijft niet achterop. Tijdens de bezetting kwamen 
prominenten uit de wereld van de werkgevers en die van de 
arbeiders in het geheim maar regelmatig samen. Onder de titel 
“Ontwerpakkoord voor sociale solidariteit” hebben zij de 
grondslagen gelegd voor een socialezekerheidsbeleid waar de 
regering zich wel meester moest van maken. De noodmaatregelen 
die op initiatief van Minister van Arbeid Van Acker al zijn 
genomen, zijn slechts voorlopers van het globale plan waaraan de 
regering werkt en waarvoor hij, om dit snel te kunnen 
verwezenlijken, de Kamers heeft verzocht om hem bijzondere 
machten van wetgevende aard toe te kennen. 

 
De geplande wet maakt het mogelijk om aan werknemers en 

hun werkgevers bijdragen op te leggen die een financiële 
waarborg vormen voor de sociale zekerheid van de werknemers, 
namelijk: een ouderdomspensioen dat gelijk is aan de helft van 
het meest gebruikelijke arbeidersloon, medische verzorging en 
geneesmiddelen voor heel het gezin in geval van ziekte, 
uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid of invaliditeit, 
uitkeringen voor zwangerschapsrust voor werkende vrouwen, 
vergoedingen voor begrafeniskosten, steunuitkeringen in geval 
van onvrijwillige werkloosheid door gebrek aan werk, een hogere 
kinderbijslag dan degene die tot dan toe werd uitgekeerd, in het 
bijzonder voor het eerste kind. 
 

Dit alles geldt weliswaar alleen voor de werknemers. Moet 
er ook niet aan worden gedacht om tevens de sociale zekerheid 
van de kleine zelfstandigen, de handelaars en de ambachtslui te 
garanderen? Ontegenzeglijk. We menen te weten dat de Minister 
van arbeid en sociale voorzorg het probleem ter studie heeft 
voorgelegd en dat we binnenkort een oplossing mogen verwachten.  
 

Los van de vele vragen betreffende de financiering, de 
controle, de professionele organisatie, en de nationale 
solidariteit, gaat het er in de eerste plaats om de economisch 
sterken te doen bijdragen ter ondersteuning van de economisch 
zwakken.  
 

De sociale rechtvaardigheid gaat de goede richting uit. 
Door te streven naar sociale rechtvaardigheid zal België 
bijdragen tot de vrede, zoals het land heeft bijgedragen tot de 
overwinning, waarvoor zo vele van haar zonen hun leven hebben 
gegeven. 
 
Paul Dominique 

 
	  




