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*= in de planning 

Sociale leer video 10: Mens en arbeid in de knel tijdens de pandemie 

De overheid riskeert het maatschappelijk welzijn van mensen in gevaar te brengen door eenzijdige 

economische maatregelen in het kader van de bestrijding van de pandemie, aldus pastor Flohr. Hij 

baseert deze opvatting op de rellen bij de avondklok en andere uitingen van onvrede in samenhang 

met de visie van de Sociale leer van de kerk verwoord in de eerste sociale encycliek van paus 

Johannes Paulus II, Laborem exercens van 1981. Terwijl de maatregelen van de overheid, zoals thuis 

werken en financiële ondersteuning, vooral op de objectieve kant van de economie en de arbeid zijn 

gericht bepleit de paus de voorrang van de subjectieve kant ervan, namelijk het belang van de arbeid 

voor de mens als subject van de arbeid. 

Daarover zegt de encycliek in art. 9: 

“Als men dus de ethische betekenis van de arbeid nauwkeuriger wil beschrijven, moet men hierop het 

meest letten. Arbeid is een goed voor de mens – en wel een goed van zijn menszijn -, omdat de mens 

door de arbeid niet alleen de natuur omvormt door ze aan zijn behoeften aan te passen, maar ook 

zichzelf als mens vervolmaakt, zelfs in zekere zin “meer mens wordt”.” 

Terwijl arbeid objectief gesproken gezien wordt als factor in het productieproces, kent de subjectieve 

kant drie aspecten: de zelfvervolmaking van de arbeidende mens, de verwerkelijking van zijn 

medemenselijkheid in het gezin dat door zijn arbeid mogelijk wordt, en zijn bijdrage als sociaal wezen 

aan de cultuur van de maatschappij, waar hij deel van uitmaakt.  

Volgens Johannes Paulus II is arbeid allereerst een plicht, een taak en roeping waaruit bepaalde 

rechten voortvloeien met betrekking tot menswaardige arbeidsomstandigheden. Daarvan zegt 

Laborem exercens in art.   16:  

“In dit grote geheel hebben die rechten een bijzonder karakter welke beantwoorden aan de hierboven 

beschreven eigen aard van de menselijke arbeid; daarom moet men ze volgens deze hun eigen aard 

bezien. Zoals gezegd is de arbeid een taak, namelijk een plicht van de mens in de vele betekenissen 

van dit woord. De mens moet arbeiden, zowel omdat dit hem door de Schepper is voorgeschreven als 

omwille van zijn eigen menszijn, dat voor zijn onderhoud en vooruitgang arbeid eist. De mens moet 



werken voor zijn evenmens, met name voor zijn gezin, maar ook voor de maatschappij waartoe hij 

behoort, voor zijn volk waarvan hij een zoon of dochter is, voor het hele menselijke geslacht waarvan 

hij lid is, omdat hij tegelijk erfgenaam is van de arbeid van vroegere generaties en medebouwer aan 

de toekomst van degenen die in de loop van de menselijke geschiedenis na hem geboren zullen 

worden. Dit alle vormt een morele verplichting tot werken, in de meest brede zin van het woord. 

Terwijl ik dus de morele rechten van ieder mens moet beschouwen met het oog op zijn arbeid, omdat 

rechten met deze verplichting tot arbeid corresponderen, moet ik steeds die grote context van 

situaties en reële omstandigheden voor ogen houden, waarin de arbeid van iedere werkende mens 

naar buiten blijkt.” 

Ofschoon de paus niet spreekt over het recht op arbeid is de samenhang tussen de mens en zijn 

arbeid zodanig dat overheden en andere instanties ervoor moeten zorgen dat werkgelegenheid 

wordt geschapen, ook waar er sprake is van door omstandigheden gedwongen werkloosheid. Zo 

schrijft de paus in art. 18: 

“Tegenover een rechtvaardige en billijke situatie op dit gebied staat de gedwongen werkloosheid, 

d.w.z. een tekort aan arbeidsplaatsen voor de mensen die kunnen arbeiden. Het gaat om een 

arbeidstekort in het algemeen of in een bepaalde arbeidstak. Het is de taak van die instanties die 

indirecte werkgevers genoemd worden, om de gedwongen werkloosheid te bestrijden, die in ieder 

geval een kwaad is en die, als ze nog grotere afmetingen aanneemt, een echte sociale ramp kan 

worden. Het probleem wordt echter het pijnlijkst als vooral de jongeren erdoor getroffen worden die, 

nadat zij een gepaste scholing op cultureel, technisch en specialistisch gebied doorlopen hebben, geen 

werk kunnen vinden en met pijn in het hart zien dat hun oprechte wil om te werken en hun bereidheid 

om een eigen rol te spelen in de economische en sociale vooruitgang van de gemeenschap niet 

gehonoreerd worden.” 

Vanwege de prioriteit van de subjectieve kant van de arbeid moet daarbij naar passende arbeid 

worden gestreefd, dat wil zeggen, aldus pastor Flohr, niet zozeer op het individu toegesneden 

werkgelegenheid  maar op deze mens in deze specifieke omstandigheden. Daarover zegt de encycliek 

in art. 18: 

“Een redelijke planning en een passende verdeling van de menselijke arbeid, naar de situatie van de 

afzonderlijke maatschappijen en landen, moet de mogelijkheid geven de juiste verhoudingen tussen 

de verschillende soorten arbeid te ontdekken: de landbouw, de industrie, de verschillende 

dienstbetrekkingen, intellectueel en wetenschappelijk werk en de kunst, naar het vermogen van ieder 

mens en voor het welzijn van iedere staat en de hele mensheid. Aan de organisatie van het menselijk 

leven overeenkomstig de vele arbeidsmogelijkheden moet een passend systeem van onderwijs en 

opvoeding beantwoorden, dat voornamelijk de ontwikkeling tot volwassen menszijn moet beogen, 

maar ook een voor iedereen geschikte voorbereiding, opdat hij met vrucht de hem toekomende plaats 

in de grote en sociaal gedifferentieerde arbeidswereld kan innemen.” 

Daarbij moet, aldus de paus, gewaakt worden voor discriminatie. De paus spitst dat toe op het werk 

van de vrouw, van gehandicapten en van arbeidsimmigranten. Van deze laatste twee situaties zegt 

Laborem exercens achtereenvolgens in art. 22  en 23 : 

“De gehandicapte mens is één van ons en deelt volledig in ons menszijn. Het is de mens volkomen 

onwaardig en een loochening van het gemeenschappelijk menszijn, als men in het maatschappelijk 

leven en dus in de arbeid alleen mensen opneemt die volledig bekwaam zijn, omdat, als dit gebeurt, 

een ernstige vorm van discriminatie wordt toegestaan: namelijk een discriminatie van bekwame en 

gezonde mensen tegen zwakke en zieke mensen. Arbeid in objectieve zin moet echter ook hier aan de 



waardigheid van de mens ondergeschikt zijn, namelijk aan het subject van de arbeid, niet aan het 

economische voordeel.” 

“Het is dus voornamelijk van belang dat de mens die, hetzij blijvend hetzij tijdelijk, buiten zijn 

geboorteland werkt, geen nadeel ondervindt wat betreft zijn arbeidsrechten ten opzichte van andere 

arbeiders van een staat. Migratie omwille van de arbeid mag dus nooit iets worden waardoor men 

mensen financieel of sociaal aan winst koppelt. Met betrekking tot de relatie tussen arbeid en de 

geïmmigreerde arbeider moeten dezelfde regels gelden die voor alle andere arbeiders van die 

gemeenschap van kracht zijn. Het loon voor de arbeid moet met dezelfde maat gemeten worden, 

zonder rekening te houden met verschil in nationaliteit, godsdienst of ras. Nog schandelijker is het 

misbruik te maken van de noodtoestand waarin de emigrant verkeert. Want al deze omstandigheden 

moeten onvoorwaardelijk wijken voor het wezenlijke goed van de arbeid, dat met de waardigheid van 

de menselijke persoon samenhangt, met inachtneming natuurlijk van de speciale omstandigheden 

van deze arbeiders.” 

De zorg voor de volksgezondheid kan daarom niet alleen beperkt worden tot maatregelen die de 

epidemie bestrijden of voorkomen maar moet ook gelijktijdig oog hebben voor het welzijn van 

mensen in of met het oog op hun arbeid, dat, als er geen zorg voor wordt gedragen tot geestelijke en 

lichamelijke kwalen leidt, aldus pastor Flohr. 

 

 Vragen tot verdieping of ter onderlinge uitwisseling: 

- Wat vindt u van de stelling dat de zorg voor de economie een aan de zorg voor de bestrijding 

van Covid19 gelijkwaardig deel uit moeten maken van de algemene zorg voor de 

volksgezondheid ? 

- Hoe zouden we een werkgelegenheidsbeleid op menswaardige maat kunnen onderscheiden 

van een op het individu en zijn/haar ambities en mogelijkheden toegesneden beleid? Kunt u 

daar voorbeelden van geven? 

- Hoe kan ons onderwijsstelsel nog beter beantwoorden aan het uitgangspunt dat arbeid 

allereerst een roeping tot en plicht van het goede menszijn is? 

 

 

       

 

 

 

 

 


