Geld voor macht of voor solidariteit
Geld heeft mogelijk gemaakt dat binnen een gemeenschap mensen voor elkaar gingen
werken en niet enkel voor zichzelf. Iedere werkkracht kon zich toeleggen op zijn
specialiteit en daar veel meer in presteren dan nuttig voor zichzelf. De overvloed kon hij
verkopen en met het verkregen geld bij anderen een deel van hun overvloed kopen.
Als binnen een gemeenschap iedereen evenveel uren werkt en evenveel verdient, zijn de
vruchten van ieders inzet gelijk verdeeld. Als binnen die gemeenschap één iemand
tweemaal zoveel verdient, dan ruilt die de vruchten van zijn werk voor de opbrengst van
twee anderen en krijgen alle anderen een fractie van hun inzet niet vergoed. Die rijkere
rooft een stukje inzet van alle andere.
Geld heeft een extra kwaliteit. Niet iedereen beschikt over werkkracht, zoals kinderen,
zieken, ouderen, mensen met een handicap. Wie de zorg voor één of meer van deze nietwerkenden opneemt en ook de niet-werkenden zelf verbruiken ook arbeidsvruchten van
anderen. Dit kan enkel worden gecompenseerd door solidariteit. Iedereen staat een deel
van zijn inkomen af aan deze mensen zonder er tegenprestaties van te ontvangen.
Techniek maakt het mogelijk om één iemand veel meer productiviteit te geven. Daarvoor
zijn soms grote investeringen nodig. Dat maakt alles wat ingewikkelder, maar voornoemde
eenvoudige principes blijven ook dan gelden voor de verdeling van alle inkomen naast de
investeringslast. Namelijk: hogere inkomens geven macht, arbeidsonvermogen vergt
solidariteit.
In onze huidige samenleving zien we een groeiende tegenzin om geld solidair in te zetten
en een toenemende hunker naar macht. Daardoor groeit de inkomensongelijkheid. De
crisis verarmt mensen die (deels) afhankelijk zijn van solidariteit en verrijkt diegenen die
naar macht streven.
Van een warme samenleving verwacht je dat ze haar machtstreven intoomt en haar
solidariteit bevordert. Wij vragen solidariteit met de kwetsbare medemensen met
een handicap. Wij vragen de regeringen om te besparen op machtsondersteuning
ten voordele van solidariteit. Zodoende kunnen de wachtlijsten wel degelijk worden
weggewerkt.

