EuropA

Hét moment voor verantwoordelijkheid
5e Europese Sociale Week

België, Oostende, 23-25 Januari 2014

2 EuropA

Hét moment voor verantwoordelijkheid

Europa

Hét moment voor verantwoordelijkheid
Jaap Smit
Voorzitter van het Initiatiefcomité
van de 5e ESW

Een toekomst voor Europa. We zijn ons allen bewust van de nood aan nieuwe keuzes.
Keuzes die een beleid voor ogen hebben dat perspectieven biedt voor alle Europese
burgers.
Vandaag bevinden we ons in een situatie waar 25% Europese jongeren werkloos zijn
of onzeker over hun toekomst. De Europese economische crisis heeft hun situatie
enkel nog erger gemaakt. Het aantal mannen en vrouwen dat in armoede leeft wordt
groter en groter. De huidige Europese politieke antwoorden zijn onvoldoende.
Tijdens deze 5e Europese Sociale Week willen we daadkrachtige visies en politieke
antwoorden in 3 programmaonderdelen combineren.
In het eerste deel onderzoeken we welk Europees Sociaal Model het best gepast
is om de huidige maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. De uitbreiding van
de wereldmarkt de voorbije decennia heeft geleid tot meer investeringen, meer
jobs, meer innovatie en meer verantwoorde manieren om menselijke noden te
beantwoorden. Ondanks dit zijn we terecht gekomen in een globale economische,
sociale en financiële crisis die duidelijk de grenzen en de tekortkomingen van zulk
een verregaand globaliseringsproces toont.
Hoe kunnen we solidariteit en participatie, zowel op sociaal als op economisch vlak,
in een sociaal model voor de toekomst integreren?
Hoe kunnen we de concepten “solidariteit” en” participatie” definiëren en hen meer
relevant maken voor huidige uitdagingen? Hoe verzekeren we dat deze concepten,
die gestoeld zijn op een vroegere socio-economische context, hun waarde kunnen
blijven garanderen en antwoorden bieden aan de huidige uitdagingen?
In het tweede deel, werken we een visie uit voor een economie gebaseerd op
menselijk kapitaal in bedrijven en de bedrijfssectoren. Bedrijfsethiek is
wereldwijd veranderd. Verhoogde competitiviteit en flexibiliteit verhogen de druk op
werknemers. Zij die de hoge werkdruk niet kunnen bijbenen, voelen de adem van de
uitsluiting.
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De relatie werkgever-werknemer vraagt een herevaluatie. Hoe gaan werkgevers om met de afslanking
veroorzaakt door een rationalisatiecontext, waar werknemers ‘gewaardeerd’ worden op basis van hun nut
en zo het maximale profijt voor de aandeelhouders garanderen? En hoe gaan werkgevers en werknemers om
met de nood aan een nieuwe flexibiliteit, als hoe langer hoe duidelijker wordt dat het beschouwen van de
concurrent als een ‘vijand’ enkel tot elkanders’ ondergang leidt?
We erkennen de nood aan nieuwe benaderingen en keuzes op dit niveau. We willen deze bediscussiëren,
delen en onze meningen doen kennen.
Ik ben ervan overtuigd dat we in een periode leven die grote veranderingen brengt, gepaard met nieuwe
paradigma’s.
In het derde en laatste deel, willen we de duurzame ontwikkeling van Europa in de wereld exploreren.
We zien Europa niet als een geïsoleerd blok van de rest van de wereld. Europese keuzes moeten hand in hand
gaan met: globale mensenrechten, wetten om de klimaatverandering aan te pakken, vereisten voor gezonde
levensstandaarden, ethische regelgeving voor solidariteit voor allen,… . We botsen hier vaak op de klassieke
contradicties van het economische en politieke discours. Economisch accentueren we telkens de nood
voor een continue groei. In het debat van duurzame ontwikkeling echter, reflecteren we over heroriëntering
en consumptievermindering, wat kan leiden to een verminderde groei. Welke zijn voor ons de essentiële
individuele en opportuniteiten voor de gemeenschap die we moeten aangrijpen?
In elk van de 3 delen wordt een inleidende speech gevolgd door 3 benaderingen. Eerst wordt er
gekeken naar bijkomende analyse elementen en opties voor de toekomst. Daarna worden er concrete
actiemodellen geëxploreerd. Tot slot wordt er gekeken of christelijke sociale tradities een inspiratiebron zijn
voor elk van deze 3 delen.
Deze Europese Sociale Week wil alle spelers binnen het Christelijke sociale veld van Europa een platform
aanbieden om te ontmoeten, te debateren, te reflecteren en te motiveren. Finale doelstelling is het vorm
geven aan een gemeenschap waar liefde, zorg, solidariteit, creativiteit, verantwoordelijkheid, leiderschap,
rechtvaardigheid en nabijheid voorop staat.
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Programma
5e Europese Sociale Week
Waar? Royal Astrid Hotel Oostende
Wellingtonstraat,15-8400 Oostende-België
Donderdag 23
januari 2014

15u Aankomst en registratie van de deelnemers
15u30 OPENINGSSESSIE VAN DE EUROPESE SOCIALE WEEK
Welkom door Jaap Smit, voorzitter van het Initiatiefcomité van
de 5e ESW en Voorzitter van CNV (Nederland)
16u Herman Van Rompuy
“Europa- samen kunnen we meer” Openingsspeech door Herman
Van Rompuy, Voorzitter van de Europese Raad.
De burgers van de 28 lidstaten van de EU willen leven in gezonde
en kwaliteitsvolle levensomstandigheden. Ze raken meer en meer
teleurgesteld in een Europa waar competitiviteit en flexibiliteit het
dagelijkse leven domineren. Welke toekomst voor Europa stelt de
Voorziter van de Raad ons voor?
16u30 Muzikaal intermezzo
16u45 Kardinaal Peter Turkson
“Christelijke sociale ethiek als
leidraad voor de huidige uitdagingen?”
Openingsspeech door Kardinaal Peter Turkson,
Voorzitter van de Pontificale Raad voor
Rechtvaardigheid en Vrede
17u15 Vragen en antwoorden voor Herman Van Rompuy
en Kardinaal Peter Turkson
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18u Infomarkt in de hal van het hotel
19u Avondeten
20u30 Shilana
Muzikale avond met Shilana, een koor uit Antwerpen in de
theaterhal van het hotel

Vrijdag 24 januari 2014
SESSIE 1. HET EUROPESE SOCIALE MODEL: WELKE RICHTING
MOETEN WE UIT?
Voorzitter van de sessie: Bartho Pronk (Nederland), Voorzitter van
EZA.
De uitbreiding van de wereldmarkt kan potentieel leiden tot meer
investeringen, meer innovatie, meer jobs en meer verantwoorde manieren om
tegemoet te komen aan menselijke noden.
Toch is de grote vraag of deze grootschalige evolutie in praktijk ook uitmondt
in een meer harmonieuze wereld waar medemenselijkheid, solidariteit en
rechtvaardigheid voor culturen en beschavingen voorop staat. Dit is zelden
het geval.
Solidariteit tussen rijk en arm, tussen de sterkste en de meest kwetsbare,
wordt vervangen door ‘een recht van de sterkste’, resulterend in een Europa
waar de rijken rijker worden en de armen armer.
Er is een tendens naar een afbraak van de sociale zekerheidssystemen,
zonder rekening te houden met de kwetsbare positie van velen. Daarbij
komt de brede culturele evolutie van de Westerse samenleving. De kwaliteit
van onze Westerse samenleving staat onder druk, omdat zelfbelang en
consumentisme een houding van verantwoordelijkheid en participatie vaak
domineren.
En dit zijn nu net de kernonderdelen van democratie en economie.
Wat met de Europese Unie in deze context. In deze crisistijden is er meer
dan ooit geen garantie dat een daadwerkelijke Unie zal verwezenlijkt
worden met 28 lidstaten die hun eigen taal en geschiedenis,hun eigen
politieke en participatieve tradities en wetten, hun eigen verschillende
welvaartssystemen hebben. In crisistijden wordt de bereidheid voor
solidariteit en grensoverschrijdende herverdeling snel gereduceerd.
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9u Introductie van de eerste sessie door Bartho Pronk, Voorzitter van EZA.
09u30
Hoofdspeech: “het Europese Sociale
Model- Welke richting moeten we uit?”
door Jérôme Vignon (Frankrijk), voorzitter van
de Franse Sociale Week.
10u Additionele analyse.
“Het Europese Sociale Model en het Zuid-Europa”
Georges Dassis (Griekenland), Voorzitter van de Werknemersgroep
van het Economisch en Sociaal Comité van de EU.
10u20 Vragen en antwoorden
10u50 Koffiepauze
11u20 “De nood aan antwoorden- welk beleid voor een waardig
sociaal model?”
Bea Cantillon (België), Professor aan de
Universiteit van Antwerpen en Voorzitter van het
Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck.
11u40

“De toekomst van Europa: solidariteit of
genadeloze competitie?”
Bernhard Emunds (Duitsland), Professor in
Sociale Filosofie en Directeur van het Oswald
von Nell-Breuning-Institut, Frankfurt.

12u Vragen en antwoorden
13u Lunch
SESSIE 2. Op zoek naar een nieuwe relatie tussen bedrijven
en werknemers in een context van sociale dialoog.
Voorzitter van de sessie: Patrick Develtere (België), Algemeen
Voorzitter ACW
Het naoorlogse Rijnlandmodel is en blijft een kapitalistisch model, aangepast
door overleg dat niet noodzakelijk de ondemocratische structuur van bedrijven
aanpakt. De implosie van dit model vandaag door een crisis van financiële,
economische, sociale en ecologische aard duidt duidelijk op de grenzen van
dit systeem. Moeten we dit model niet hervormen met een concept waar
individueel initiatief centraal staat? Hoe vullen we dit concreet in?
14u Introductie van de tweede sessie door Patrick Develtere
(België), Algemeen Voorzitter van het ACW
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14u15

Inleidende skype-sessie
“Jong, duurzaam en participatief
ondernemen” door Huibrecht Bos
(Nederland) van MoveNext

14u30 Sleutelspeech: “De roep voor een nieuw industrieel beleid.
Nieuwe relaties tussen bedrijven en werknemers.”
Pierre Defraigne (België), Professor in Economie en Directeur
van Madariaga Foundation College of Europe

15u Additionele analyse.
“Bedrijfsethiek, ondernemersschap en sociale
dialoog”
Fritz Neugebauer (Oostenrijk), tweede Voorzitter
van het Oostenrijkse Parlement en Voorzitter van GÖD
15u20 Vragen en antwoorden
15u50 Koffiepauze
16u15 “Nood aan concrete stappen en voorbeelden”
Twee goede praktijken van bedrijven die concrete stappen zetten naar
een nieuwe relatie tussen de bedrijfstop en de werknemers
- Duco Sickinghe (Nederland), Belgisch
Manager van 2011, Oprichter en Directeur
van Fortino
- Kai-Uwe Hemmerich (Duitsland), Directeur
van de Algemene Werknemersraad van
Clariant GmbH
17u

“Economie, een uit te bouwen gemeenschap”
Elena Lasida (Frankrijk), Professor aan het
Katholieke Instituut van Parijs voor sociale
economie, duurzame ontwikkeling en de relatie
tussen economie en theologie.

17u20 Vragen en antwoorden
18u Einde van de namiddagsessie
18u30 Vervoer per bus naar Brugge.
Welkom en receptie in het historische Provinciegebouw van Brugge
door Gouverneur Carl Decaluwé.
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Zaterdag 25
Januari 2014

SESSIE 3: Duurzame ontwikkeling: opties die
rekening houden met de sociale context,
mensenrechten en een waardige levensomgeving.
Voorzitter van de sessie: Jaap Smit (Nederland), Voorzitter van het
Initiatiefcomité van de 5e Europese Sociale Week en Voorzitter CNV.
Overal in Europa wordt er gepleit voor economische groei als
sleutelinstrument om werkloosheid en armoede aan te pakken. Op
hetzelfde moment stellen experten dat bij een gemiddelde groei
van 3% in de West-Europese landen het gezamenlijke BNP van deze
landen verdubbeld zal zijn na 25 jaar. Tel daar de explosieve groei
van de BRIC-landen bij, bekijk welke catastrofische gevolgen dit zal
hebben voor het klimaat, de levensomgeving en de schaarste van
uitputbare bronnen. Wat zijn de grenzen van deze groei? Hoe groot
is de nood aan een beperking van het Westers consumptiegedrag
zonder te raken aan de levenskwaliteit?
9u Muzikale Introductie van de derde en laatste dag
09u15 Hoofdspeech “Duurzaamheid en groeiconflict tussen theorie en praktijk.”
Dirk Messner (Duitsland), Professor Politieke
Wetenschappen en Directeur DIE (Duits Instituut
voor Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid)
09u50 Additionele analyse
“de macht van consumenten”
Nuria Chinchilla (Spanje), Professor IESE,
Business School Universiteit van Navarra
10u10 Vragen en antwoorden
10u40 Koffiepauze
11u15 “Concrete modellen voor beleid en consumentengedrag”
2 goede praktijken door
Reinhard Stransfeld (Duitsland), Voorzitter
van Regionaler Aufbruch
Jan Van Betten (Nederland), Nudge
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12u “Levert de Christelijke sociale ethiek ons leidraden?”
Door Paul Zulehner (Oostenrijk), Theoloog en
katholiek priester, lid van de Oostenrijkse en
Europese Wetenschapsacademie

12u30 Syntheseverslag van de 3 sessies:
“Hervorm Christelijke sociale tradities”
Door Professor Johan Verstraeten (België),
Professor aan de katholieke Universiteit van
Leuven en Directeur van het Centrum voor
studies van de sociale doctrine van de kerk
13u Perspectieven voor de 6e Europese Sociale Week door
Jaap Smit, Voorzitter van de Initiatiefgroep van de Europese
Sociale Week
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Belangrijke informatie
Deelnemersbijdrage: 120 EUR
Bijdrage voor een begeleidende persoon die niet deelneemt aan de conferentie: 250 EUR
(=prijs voor kamer, maaltijden, bezoek aan Brugge etc)
Transportkosten voor buitenlandse deelnemers worden vergoed tot een maximum van 300 EUR/
deelnemer.
Voor verdere praktische info, gelieve contact op te nemen met: linda.demeester@acw.be.
Gelieve de inschrijving te zenden naar: ACW
Linda Demeester
Haachtsesteenweg 579
B 1030 Brussel
België
Simultane vertaling zal voorzien worden naar Frans,
Nederlands, Duits en Engels.

Inschrijvingsformulier voor de 5e Europese Sociale Week- 23-24-25 Januari 2014- Oostende-België
■ 1 persoon ■ 2 personen
Voornaam

Naam: Dhr/Mevr
Geboortedatum:
Telefoon:

GSM:

Mail:

Naam van de organisatie, professioneel adres:
Functie binnen de organisatie:
Persoonlijk adres:
Deelname:
Ik zal de 3 dagen deelnemen ■
Ik zal enkel de aangeduide dagen deelnemen: Donderdag 23/1 ■ Vrijdag 24/1 ■ Zaterdag 25/1 ■
Bij een deelname van 2 personen, gelieve hieronder het inschrijvingsformulier voor de tweede persoon in te vullen.
Voornaam

Naam: Dhr/Mevr
Geboortedatum:
Telefoon:

GSM:

Mail:

Naam van de organisatie, professioneel adres:
Functie binnen de organisatie:
Persoonlijk adres:
Ik zal de 3 dagen deelnemen ■
Ik zal enkel de aangeduide dagen deelnemen: Donderdag 23/1 ■ Vrijdag 24/1 ■ Zaterdag 25/1 ■
Ik/We komen per ■ vliegtuig

■ trein

■ auto

Gelieve volgende kamer te boeken eenpersoonskamer ■ tweepersoonskamer
Vooropgestelde aankomsttijd: (dag)

, (datum)

om

uur

, (datum)

om

uur

Vluchtnr:
Vooropgestelde vertrektijd: (dag)

Datum:

Handtekening:

Algemeen Secretaris van de Europese Sociale Weken:
Udo Huett | Catholic-Social Institute
Selhofer Str. 11 | D – 53604 Bad Honnef
Fon: +49 2224 955-405 | Fax: +49 2224 955-100 | E-Mail: Huett@ksi.de

Meer informatie over de 5e Europese Sociale Week:

http://www.esw5.eu

Dit event wordt georganiseerd met de steun van de Europese Commissie.

