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COVID-19-kriisi aiheuttaa suuria kärsimyksiä ihmisille kaikkialla Euroopassa. Se on kriittinen 

solidaarisuustesti niin Euroopan unionille kuin myös koko maailmalle. Vastaukset vuoden 2008 

maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin olivat monin tavoin riittämättömiä ja ongelmallisia. Uusi 

epäonnistuminen tehokkaan ja yhteistyöpohjaisen vastauksen löytämisessä voisi edelleen pahentaa 

sosiaalisia ja poliittisia jännitteitä jäsenvaltioiden välillä. Jos niin käy, Euroopan yhdentymishankkeen 

taantuminen – ellei jopa suoranainen romahdus – on väistämättä edessä. 

COVID-19-epidemia on ainakin väliaikaisesti onnistunut poistamaan EU:n talouspolitiikan suuren fetissin – 

leikkaus- ja säästökuuripolitiikan. Uusliberaalit ja konservatiiviset politiikkaeliitit ovat joutuneet 

kohtaamaan massatyöttömyyden ja ennennäkemättömän määrän yritysten konkursseja taloudellisen 

toiminnan pysähtymisen seurauksena. Tässä tilanteessa on nopeasti otettu käyttöön suuria julkisia 

tukiohjelmia, joiden kokonaiskoko on vähintään 10 prosenttia EU:n BKT:stä. Euroopan komissio keskeytti 

finanssipoliittisen sopimuksen lainakriteerien noudattamisesta ja tosiasiassa hyllytti EU:n tiukat 

valtiontukisäännöt. Hetken empimisen jälkeen EKP päätti jatkaa luototuksen lisäämisen politiikkaa.  

Viime vuosikymmenen keskeinen taloudellinen dogma, joka enemmän kuin mikään muu kantaa vastuuta 

EU:n nykyisistä poliittisista ja taloudellisista ongelmista, on nopeasti heitetty syrjään, kun tavoitteena on 

yrittää pelastaa kapitalistinen järjestelmä jopa sen olemassaoloa koskevalta kriisiltä. Tämä ei kuitenkaan 

välttämättä merkitsee paradigma-muutosta, kuten vuosien 2008–2009 talouskriisi on osoittanut. 

Kriisi on joka tapauksessa paljastanut armottomasti kolmen vuosikymmenen yksityistämisen ja julkisen 

sektorin alirahoituksen traagiset seuraukset – etenkin terveyspalvelujen kohdalla. Viruksen aiheuttaman 

taakan kantavat kansanterveysjärjestelmät, joita vaivaa henkilökuntapula ja alimitoitettu rahoitus. Tämä 

kriisi osoittaa vahvan julkisen sektorin elintärkeän merkityksen ja panee pisteen uusliberalistiselle sadulle 

minimivaltiosta. Ei ole sattumaa, että COVID-19-kriisi paljastaa julkisen rahoituksen alasajon kauhistuttavat 

seuraukset juuri sellaisissa maissa kuin Italia, Espanja ja Kreikka, sillä juuri ne ovat kärsineet eniten viime 

vuosikymmenen taloudellisesta polarisaatiosta ja leikkauspolitiikasta. 

Tätä taustaa vasten Saksan, Alankomaiden, Itävallan ja joidenkin muiden EU:n jäsenten kuten Suomen 

osoittama solidaarisuuden puute pandemiasta kärsiville maille on traagista. Lääkinnällisten laitteiden 

vientikiellot, rajojen sulkeminen ja mikä tärkeintä, itsepäinen kieltäytyminen ottaa edes väliaikaisia korona-

joukkovelkakirjoja käyttöön – puhumattakaan yhteisvelasta laajemmassa ja pysyvämmässä mielessä – 

aiheuttavat valtavaa vahinkoa EU:n poliittiselle yhteenkuuluvuudelle. Se, että Italian pääministeri Giuseppe 

Conten kaltaiset valtiojohtajat nyt korostavat Kiinasta, Venäjältä ja muualta tulevaa tukea, kertoo laajalle 

levinneestä turhautumisesta EU:n poliittiseen tilanteeseen. 

Konservatiiviset ja kansallismieliset voimat käyttävät kriisiä hyväkseen estääkseen kaikki ratkaisut EU:n 

rajoille ja Kreikan saarille juuttuneiden pakolaisten vavahduttavaan humanitaariseen tilanteeseen. Lisäksi 

EU sivuuttaa kehkeytymässä olevan humanitaarisen ja taloudellisen kriisin globaalissa etelässä ja erityisesti 

Afrikan mantereella, vaikka on helppo ennakoida sen synnyttävän uuden muuttovirran kohti Eurooppaa. 



COVID-19-kriisiä ei siis tulla muistamaan pelkästään humanitaarisena katastrofina, johon liittyy tuhansien 

ihmishenkien turhia menetyksiä, vaan todennäköisesti myös Euroopan yhdentymishankkeen 

katkeamispisteenä. Kriisi aiheuttaa suuria sosiaalisia kustannuksia korkean työttömyysasteen, lisääntyneen 

köyhyyden ja kasvavan eriarvoisuuden myötä. Kun otetaan huomioon toimivallan jakautuminen unionin ja 

jäsenvaltioiden kesken, on vääjäämätöntä, että kansallisilla hallituksilla on keskeinen rooli epidemian 

kriittisen vaiheen aikana. Kuitenkin heti kun epidemian pahin vaihe tasoittuu, niin rajoitteet puuttua kriisin 

sosiaalisiin ja taloudellisiin seurauksiin tulevat olemaan kaikille ilmeisiä. 

Talousyhdentymisen korkea aste edellyttää koordinoitua ja yhteistyöhön perustuvaa 

jälleenrakennusohjelmaa EU-tasolla. Tämän ohjelman täytyy tehdä ratkaiseva pesäero EU:ta kolme 

vuosikymmentä hallinneeseen uusliberalistiseen suuntaukseen. Sen on muutettava Euroopan talous kohti 

sellaista tuotanto- ja kulutusmallia, joka on aidosti sosiaalisesti osallistava ja ympäristöystävällinen. Tätä 

varten komission ajama vihreä diili täytyy muuttaa sopimukseksi vihreästä uusjaosta (”Green New Deal”).  

Sosiaalinen ulottuvuus on asetettava etusijalle, kun suunnitellaan massatyöttömyyden, köyhyyden ja 

eriarvoisuuden torjumista. Uusliberaalin dogman julkisille palveluille aiheuttamat vahingot on korjattava; 

julkisia palveluita pitää kehittää ja laajentaa. Ympäristöulottuvuuden on muutettava energia-, kuljetus- ja 

elintarvikejärjestelmäämme ja pienennettävä päättäväisesti ekologista jalanjälkeämme ja hiilipäästöjä. 

Demokraattisen ulottuvuuden on saatava kansalaiset mukaan päättämään investointiprioriteeteista, 

etenkin alueellisella ja paikallisella tasolla. 

Kansalliset hallitukset eivät voi yksin rahoittaa aloitteita nykyisen kriisin voittamiseksi tai kestävän 

tulevaisuuden rakentamiseksi. On otettava käyttöön yhteiset toimenpiteet, mukaan lukien yhteisten 

joukkovelkakirjalainojen liikkeellelasku ja mittava EU-budjetti, joita monet EU-maat ovat jo kannattaneet. 

COVID-19-kriisi on osoittanut, että rahoituksellisia välineitä massiivisen yleiseurooppalaisen sosio-

ekologisen muutoksen toteuttamiseksi on olemassa, jos niiden mobilisoimiseksi vain on olemassa poliittista 

tahtoa. Samoin kansainväliset aloitteet koskien velkahelpotuksia ja kehitysapua on suunniteltava ja 

toteutettava nopeasti. 

Kutsumme edistyksellisiä poliittisia voimia yhdistymään tämän asialistan pohjalta ja ajamaan perusteellisia 

ja syvällisiä poliittisia muutoksia Euroopassa ja maailmalla. 
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