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RESPECT

Valerie Flohimont, Prof. Sociaal recht, FUNDP (Universiteit Namen), Wetenschappelijk onderzoekster KU Leuven

2012 werd onmiskenbaar gekenmerkt door de crisis.
Elke week opnieuw werden we geconfronteerd met
economische problemen, werkloosheid, kostenbeheersing, armoede, ontslag, sociale conﬂicten ... En om hun
beslissingen te verantwoorden verstopte iedereen zich
achter een onzichtbare constellatie: de crisis in de eurozone. Waarvan akte!
Maar er is een andere crisis waarover nooit wordt gepraat. Deze is veel ernstiger en wordt niet gehoord: de
crisis van het respect!
Toegegeven, enkelingen kunnen niet alles beheersen,
nochtans kan respect wel degelijk worden ‘gecontroleerd’. We willen allemaal worden gerespecteerd, door
onze onmiddellijke omgeving, onze collega’s, onze baas
en onze partners. Maar behandelen we zelf wel iedereen
met respect? Waar is het respect van de werkgevers die
de winsten opstapelen en tegelijk honderden werknemers aan de deur zetten, waardoor gezinnen onzekere
tijden tegemoet gaan, zonder ze zelfs maar persoonlijk
te ontmoeten, laat staan met hen te praten, naar hen te
luisteren en vooral met hen te overleggen? Net voldoende
om in overeenstemming te zijn met de wet, maar zonder
respect voor de persoon! Een beetje menselijkheid kost
niets, alleen wat tijd en enige inspanning. Hetzelfde zou
kunnen gezegd worden van onze politieke beleidsma-
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kers, ten overstaan van de burger (zonder respect voor
de burger, nochtans directe betrokkene door de maatregelen, worden drastische maatregelen genomen rond
de onderhandelingstafel) of ten overstaan van collega’s
(waarbij sterke taal wordt gesproken, absolute intolerantie heerst en een luisterend oor voor elkaars standpunten ver te zoeken is). Moeten zij niet het voorbeeld
geven? Is dit geen basisprincipe van goed management?
Het gebrek aan respect kost tijd, geld, grondstoffen en
middelen, waardering, creativiteit en samenwerking.
Het loont ongetwijfeld de moeite om de kosten hiervan
eens te becijferen. Niet om respect in geld uit te drukken (alstublieft niet), maar om aandacht te vragen voor
het begrip. Waarom zouden we, in een maatschappij
waar alles draait om geld en alles ﬁnancieel wordt gewaardeerd, het paradigma niet eens omkeren om ons te
baseren op het respect?
Waarom zouden we in 2013 van respect niet ons belangrijkste streven maken? We zouden niet alleen de
anderen meer kunnen respecteren, maar ook onszelf,
onze relaties (ten dienste van de andere, van het milieu
...) wie het ook zijn. Volgens Van Dale is respect “rekening houden met de andere”. Waarom zouden we de komende twaalf maanden niet meer respect hebben voor
de andere en onze relatie met de anderen...
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