Het boek 'Onrust en samenleven in Europa. Over rechtvaardigheid, duurzaamheid en participatie’
gaat in op de actuele onvrede in onze samenleving en de oorzaken daarvan. We onderscheiden 3
hoofdoorzaken: de onvrede over een maatschappij die niet als rechtvaardig gepercipieerd wordt, de
zorg rond duurzaamheid en het gevoel onvoldoende te kunnen participeren in de samenleving (of een
gebrek aan verbondenheid). Na een algemeen deel over de hedendaagse context (diversiteit en
globalisering) en basisbegrippen voor een goede samenlevingsopbouw (mensenrechten, het
algemeen belang) werkt de auteur achtereenvolgens de 3 hoofdthemas uit. De nadruk ligt daarbij
minder op analpse (daarvoor wordt eerder verwezen naar andere werken), maar vooral op principes,
ideeën en concrete voorstellen om tot meer rechtvaardigheid, duurzaamheid en participatie te
komen. De samenhang tussen deze 3 kernbegrippen wordt beklemtoond.
In het deel over rechtvaardigheid gaat de auteur in op gelijke kansen, minimale welvaart voor
iedereen, de verdeling van inkomens en vermogen, werk en zekerheid (dit laatste zowel op sociaal,
economisch als financieel vlak). Onder het thema duurzaamheid worden behandeld: een leefbaar
milieu, de energieproblematiek, grondstoffen en afval, klimaatverandering, vrede en veiligheid. Ten
slotte handelt het deel over participatie over het behoren tot gemeenschappen, een geïntegreerde
maatschappij, een democratie voor de 21ste eeuw, de rechtstaat en sociaaleconomische
betrokkenheid.
Het werk is geschreven voor de geïnteresseerde en geïnformeerde burger, zonder dat deze een
specialist hoeft te zijn. Het wil de zaken tegelijk bevattelijk en met de nodige diepgang weergeven.
Met allerhande ideeën en voorstellen wil het vooral aanzetten tot verder denken en handelen. De
doelgroep is het groeiend aantal burgers dat begaan is met deze maatschappelijke thema’s en zich
hierin verder wil verdiepen. Het voordeel van dit werk is dat het niet enkel ingaat op één bepaald
aspect, maar door de behandeling van de drie hoofdthema s een globale visie wil bieden, waarin de
onderlinge samenhang van interactie van de deelterreinen recht wordt gedaan.
Werner Van laer is econoom en theoloog. Hij werkt voor het aartsbisdom Mechelen-Brussel, maar
dit werk is geschreven in persoonlijke naam. Zijn masterthesis ‘E.J. Cardinal Suenens. Mémoires du
le Concile Vatican II, édités et annotés’ werd in 2014 uitgebracht als boek bij uitgeverij Peeters in
Leuven. In 2019 publiceerde hij 'Een regenboog van vernieuwing. Pleidooi voor kerkhervorming1 bij
uitgeverij Garant, Antwerpen-Apeldoorn.

