
3. Solidariteit & Mensenrechten 
Waarschijnlijk moeten we zoeken naar nieuwe rechtvaardige vormen van solidariteit, 
want het huidig systeem kraakt in zijn voegen en is op lange termijn in zijn huidige 
vorm niet vol te houden. Veel mensen willen liefde, familie en vrienden. Ze willen 
ergens bijhoren en zoeken naar veiligheid, stabiliteit en bescherming. Ze voelen zich 
verbonden met andere mensen en willen met hen in solidariteit leven. 

Wat willen velen? 

Velen zoeken naar een nieuw en eerlijker systeem van solidariteit, dat de mensen niet in 
hokjes plaatst: We willen niet dat 62 mensen evenveel bezitten als 3,5 miljard mensen. 
Willen we een politiek die streeft naar gelijkheid (socialisme) of een beleid dat gewoon de 
armoede wil uitroeien zonder de inkomensverschillen op zich in vraag te stellen 
(liberalisme)? Nee, we willen een eerlijke verdeling van de welvaart in de wereld. We 
willen een nieuwe aanpak zoeken, zonder vooroordelen en met aandacht voor de 
waardigheid van de mens. 

Velen willen het Onvoorwaardelijk Basis Huishoud Budget: Dit Onvoorwaardelijk Basis 
Huishoud Budget geeft iedereen de kans een waardig leven te leiden en 
bestaanszekerheid te geven. Het Onvoorwaardelijk Basis Huishoud Budget wordt 
toegekend aan alle Belgen van 18 jaar of ouder voor de gehele duur van het leven, zonder 
voorwaarden, zonder met andere inkomens rekening te houden en zonder de 
tegenprestatie van een job of de bereidheid om een job te accepteren. 

Velen willen er alles aan doen om mensenrechten te bevorderen in ons land, maar ook in 
de rest van de wereld: Sinds december 1948 staan de Mensenrechten op papier bij de 
Verenigde Naties, maar nog niet alle landen handelen naar deze rechten en zelfs in ons 
land worden ze soms met de voeten getreden. Er is dus nog veel werk aan de winkel voor 
mensen die zonder wapens vechten voor deze rechten. 

Velen willen dat we de burgerrechten versterken. Burgerrechten zijn die rechten die 
bewoners van een regio hebben. Tegenover burgerrechten staan ook burgerplichten. Een 
evenwicht tussen beide is een noodzaak.
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