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Of de coronacrisis nu echt achter de rug is? Het is nog te vroeg 
om dat te zeggen. Wel was het begin maart een hele opluchting 
dat een batterij aan maatregelen op de schop konden en iedereen 
weer van zijn vrijheid kon genieten. Aan de files te merken, wordt 
de draad snel opgenomen. Alsof er niets is gebeurd. En toch ... 
De coronacrisis is écht nog niet achter de rug. Voorzichtigheid en 
waakzaamheid blijft de boodschap. Toch kunnen de wetgevende 
initiatieven rond de verplichte vaccinatie (van burgers en zorg- 
personeel) nu wel on hold worden gezet. Het telewerk wordt een 
blijver en moet wettelijk worden verankerd. De mentale gezondheid 
van de werknemer verdient onze volle en blijvende aandacht. 
Wereldwijd blijft de vaccinatie van een groot deel van de wereld-
bevolking problematisch. En wij – de westerse wereld – blijven 
duidelijk in gebreke. 

De ene crisis is pas bezworen en er dient zich een nieuwe aan.  
De oorlog in Oekraïne, in onze eigen Europese achtertuin, schudt 
ons wakker en doet ons beseffen dat democratische rechten en 
vrijheden een zeer kostbaar goed zijn. We moeten onze universele 
waarden koesteren en verdedigen. Kunnen we ons voorstellen 
dat burgers geen rechten hebben? Dat mensenlevens van geen tel 
zijn? En dat dit allemaal op het Europese continent gebeurt? De 
vluchtelingenstroom maakt het heel erg concreet. Solidariteit is  
hier het enige gepaste antwoord.  

Alhoewel we reeds worstelden met de keuze voor een duurzaam en 
betaalbaar energiebeleid, kan met deze oorlog nu echt gesproken 
worden van een energiecrisis. Met serieuze gevolgen voor onze 
koopkracht. Zowel op Belgisch als op Europees vlak hebben we 
dringend maatregelen nodig om de energieprijzen aan banden te 
leggen en in te zetten op onze onafhankelijkheid inzake energie-
verbruik en -bevoorrading. De torenhoge energiefactuur versmacht 
heel veel gezinnen bijna letterlijk. Dit moet echt wel stoppen. 

Hiermee wordt nogmaals aangetoond dat voor wat ons 
betreft de koopkracht, met behoud van de automatische 

indexaanpassing en de vrije loononderhandelingen 
– samen met onze sociale bescherming – de 
fundamenten zijn en blijven van het sociaal- 
economisch beleid!         
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