Het wonder van solidariteit
Omdat aandacht voor de ander niet meer zo vanzelfsprekend is in onze samenleving, zijn er
mensen en groepen nodig die verbondenheid scheppen, die mensen verweven met elkaar.
We hebben ‘bewegingen’ nodig die ons wakker houden voor een ‘goed doel’, voor ‘meer
humaniteit’, voor een ‘betere wereld’. Denk hier aan ‘nieuwe sociale bewegingen’ zoals
“Music for Life”, “Kom op tegen kanker”, de “Oude schoenenactie van Brantano” of “Sing for
the Climate”. Te midden het veranderende sociale landschap is er ook en nog steeds een
plek voor een “oude” beweging zoals de onze. Want verbondenheid scheppen, mensen met
elkaar verweven zit in de genen van onze christelijke arbeidersbeweging. Solidariteit is
immers het woord waarmee je onze ziel het best kunt omschrijven.
Hoe sterker de verbondenheid, hoe meer je betrokken wordt op elkaars verhaal in goede en
kwade dagen. Hoeft het nog gezegd te worden dat onze arbeidersbeweging de voorbije
maanden al héél kwade dagen heeft gekend, en wellicht nog zal kennen. De totaal nieuwe
situatie waarin we zijn terecht gekomen dwingt en nodigt ons uit om het ACW verhaal te
herschrijven. We willen dat doen met vertrouwen in onze toekomst en vanuit dialoog met
de partnerorganisaties, en ons vooral niet vastbijten in het verleden.
De ziel van ons verhaal heet ‘solidariteit’. Een verhaal van solidariteit ‘kiest voor het leven’,
weigert te kiezen om gelaten in je schelp te kruipen en om niets te doen, weigert om in de
machteloosheid en in de wanhoop te gaan zitten. Het is een verhaal van welzijn voor alle
mensen, want iedereen mag en moet mee.
Straks vieren we opnieuw Rerum Novarum, wat ‘over nieuwe dingen’ betekent. Laat deze
viering een (ver)nieuw(d) begin zijn van verbondenheid en betrokkenheid. Laten we oog
hebben voor het leven van mensen, hun vreugdes en mooie realisaties, maar ook hun
verdriet en pijn, hun leed en onmacht. Vanuit dat zien kunnen we oordelen wat er ons te
doen staat en hoe we de handen uit de mouwen kunnen steken. Dan gebeurt het wonder
van solidariteit : meer menswaardigheid in onze moderne samenleving en dat voorkomt
verzuring en onverschilligheid. Laten we dat wonder van solidariteit koesteren en vóór alles
leven.
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