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“Geen gewone 1ste mei” 

door Juan Somavia 

 

Tienduizenden mensen overal ter wereld komen, zoals ieder jaar, op 1 mei de straat op. Op 

het eerste zicht geen nieuws. En toch…  

 

De voortdurende economische crisis raakt werknemers het hardst, en toont duidelijk aan hoe 

het macro-economische beleid van de afgelopen jaren de notie van waardig werk heeft doen 

verwateren. 

 

Het huidige groeimodel ziet werk als een productiekost die zo laag mogelijk moet worden 

gehouden om concurrentievermogen en winst te verhogen. Werknemers worden beschouwd 

als consumenten van allerlei leningen in plaats van als individuen met een rechtmatig aandeel 

in de rijkdom, waar ze met hun lonen aan bijdragen. Het is duidelijk dat in het huidige 

groeimodel het kapitaal de bovenhand heeft.  

 

De idee dat kwaliteitsvol werk essentieel is voor de waardigheid van het individu, een stabiel 

familieleven, vrede in de samenleving en geloofwaardigheid van het democratisch bestuur 

ging verloren. Al te vaak lijkt men het principe dat arbeid geen koopwaar is te vergeten.  

 

Dit is geen gewone 1
ste

 mei. Deze komt op een moment waarop groepen met diepgewortelde 

belangen terug willen keren naar een business as usual-scenario en geloven dat we te maken 

hebben met een ‘gewone’ crisis die met de beproefde recepten kan worden opgelost. Maar 

niets is minder waar.  

 

Deze benadering komt vooral tot uiting in de ontwikkelde economieën en in de eurozone, 

waar het beleid vandaag vooral probeert de hoge overheidsschuld terug te dringen. Het 

gevolg is dat er steeds meer sociale tekortkomingen ontstaan die op hun beurt om oplossingen 

vragen.  

 

De jongerenwerkloosheidscijfers van meer dan 50 procent in Spanje en Griekenland maken 

pijnlijk duidelijk dat we de grenzen van deze recessie, verergert door de besparingen, hebben 

bereikt. We drijven alsmaar verder weg van de EU-fundamentele waarden van 

rechtvaardigheid en solidariteit die verankerd zijn in alle Europese verdragen, van Rome tot 

Lissabon.  

 

Om schulden terug te betalen moet je investeren in groei en banen, laat ons dat niet vergeten. 

Het beleid verwijdert zich ook alsmaar verder van geratificeerde IAO-verdragen en van de 

cruciale rol van de sociale dialoog in tijden van crisis 

 

Begrotingsdiscipline moet sociaal verantwoord zijn. In een democratie kan men beter het 

lange termijn vertrouwen van de mensen – vooral de meest kwetsbaren –handhaven, dan het 

korte termijn vertrouwen van de financiële markten voor zich winnen.  
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Globaal genomen hebben de meeste grote bedrijven en het financiële systeem de crisis 

doorstaan, hoewel er hier en daar nog experten zijn die verwijzen naar de “kwetsbaarheid” 

van sommige banken. Overheden hebben miljarden euro’s besteed aan het redden van deze 

banken. Voor de werknemer ging dat niet op. Het is begrijpelijk dat mensen deze 1
ste

 mei het 

gevoel hebben dat sommige banken too big to fail zijn, en zijzelf too small to matter.  

 

Wat moet er dan gebeuren? Ik geloof dat we het huidige wereldwijde groeimodel moeten 

veranderen. Dat dit model ons veel welvaart heeft gebracht, klopt. Maar dan wel welvaart die 

geconcentreerd zit in slechts enkele handen. Het huidige model heeft gefaald, het was niet in 

staat om de inclusieve groei te genereren die we verwachtten.  

 

We hebben andere groei nodig, groei die respect heeft voor het milieu en focust op mensen. 

Een groeimodel dat als doel heeft het welzijn van de mensen te vergroten en ongelijkheden in 

te perken. Een groeimodel dat zich meet aan het aantal gecreëerde en kwaliteitsvolle banen in 

plaats van aan de groei van het BBP.  

 

Het financiële systeem moet ten dienste staan van de reële economie, en niet spelen met het 

geld van anderen. Banken moeten zich weer met hun originele taken bezighouden: leningen 

verstrekken aan ondernemingen die investeren en banen scheppen. Werkgelegenheidsbeleid, 

sociaal beleid en leefmilieu moeten even belangrijk worden als macro-economische 

maatregelen. Dat is vandaag niet zo.  

 

Ten tijde van de zogenaamde “Washington consensus” luidde het dat inclusieve 

arbeidsmarkten die goede banen scheppen, sociale bescherming bieden en de rechten van 

werknemers respecteren, geen goede resultaten zouden boeken. Feit is dat landen die wel 

investeerden in duurzaam sociaal beleid en in de opbouw van capaciteiten van mensen, meer 

en stabielere groei kenden. Deze landen blijken zelfs concurrentiëler en herstellen zich sneller 

van de crisis dan de landen die kozen voor strenge besparingspolitiek.  

  

We moeten evolueren naar een eerlijkere, groenere en duurzamere globalisering, zodat we 

mensen een waardig leven kunnen geven. Er moet meer en betere toegang zijn tot goed 

betaalde banen, met respect voor arbeidsrechten. Het is immers dankzij toegang tot 

kwaliteitsvolle banen dat middenklassen uit landen met verschillende ontwikkelingsniveaus 

konden ontstaan. En dat is ook waarom diezelfde middenklasse het nu zo moeilijk heeft. Het 

wordt voor hen steeds moeilijker om een goede baan te vinden en zichzelf uit de armoede 

naar boven te werken.  

 

Ik ben bezorgd om alle landen. Geen enkel land en geen enkele regio kunnen op zichzelf 

staan. Als we samen de stap willen zetten naar een nieuwe tijd van sociale rechtvaardigheid, 

dan moeten we samenwerken, overleggen en leiderschap tonen. Leiderschap dat wordt 

aangevuurd door menselijke waarden, en dan vooral het respect voor de waardigheid van 

werk en van de werknemer.  

 

* Juan Somavia is directeur-generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
 


