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I lyset af den utrolige menneskelige lidelse på tværs af Europa vil COVID-
19 krisen uden tvivl teste solidariteten i den Europæiske Union og i resten 
af verden. Set i lyset af den manglende politiske handling efter den globale 
finans og økonomiske krise i år 2008, så er der grund til at frygte endnu 
en situation med manglende effektiv og koordineret politisk handling. En 
sådan situation vil muligvis forstærke den sociale og politiske spænding mellem medlemslandene. I så 
fald vil det Europæiske integrationsprojekt være i fare for at gå i stilstand, hvis ikke det vil falde helt 
sammen. 
 
Om ikke andet, så har COVID-19 pandemien midlertidigt suspenderet fetishisering af EU’s 
økonomiske politik - altså nøjsomheden. De neoliberale og konservative politiske eliter, er efter de 
statslige nedlukninger af økonomierne blevet konfronteret med massearbejdsløshed og historisk mange 
konkursbegæringer, hvilket har fået dem til at indfører kæmpestore offentlige støtteordninger med en 
samlet størrelse på over 10 procent af hele EU’s bruttonationalprodukt. Den Europæiske Kommision 
har tilsidesat grænsen for statsgæld, som vedtaget i EU’s finanspagt; yderligere så er de strenge regler 
omkring statsstøtte lagt på hylden. Samtidigt har den Europæiske Centralbank modvilligt indvilget i 
fortsat at udvide lånemulighederne i det finansielle system. I lyset af denne for det kapitalistiske system 
potentielt eksistentialistiske krise, er det centrale økonomiske dogme der mere end noget bærer ansvaret 
for de politiske og økonomiske problemer EU i dag står overfor, blevet prompte smidt på porten. Dette 
er dog ikke nødvendigvis et paradigmeskift, som krisen i 2008/2009 med tydelighed viste. 
 
Samtidigt har denne krise uden nåde vidst hvordan de foregående tre årtiers privatisering og 
underfinansiering af den offentlige sektor er spillet fallit, dette er særligt præsent i 
sundhedssektoren. Den største byrde ligger hos det tragisk underfinansierede og underbemandede 
offentlige sundhedssystem. Vigtigheden af en stærk offentlig sektor er tydeligt demonstreret af denne 
krise og dette må sætte en stopper for den neo liberale eventyrfortælling om minimalstaten. Det er ikke 
noget tilfælde at COVID-19 krisen viser de frygtelige konsekvenser af en finansielt trængende offentlig 
sektor. Særligt er dette gældende i lande som Italien, Spanien og Grækenland, som har lidt mest under 
den økonomiske polarisering og den finansielle nøjsomhed pålagt dem i det seneste årti. 
 
Med dette i mente, så er den manglende solidaritet udvist af lande som Tyskland, Holland og Østrig 
vis-à-vis de lande som lider mest under denne pandemi tragisk. Forbud mod eksport af medicinsk 
udstyr, lukninger af nationale grænser og vigtigst af alt den stædige afvisning af at udstede corona-
obligationer, hvis ikke der kommer flere og længerevarende lånemuligheder, vil der ske stor skade på 
den politiske sammenhængskraft i EU. I denne krisetid gør politiske ledere, som den Italienske 
premierminister Giuseppe Conte, højlydt opmærksom på den støtte de modtager fra andre lande blandt 
andet Kina og Rusland, dette er tydeligt udtryk for den gennemsyrende frustration der med den politiske 
situation i EU. 
 
Hvad videre er, så bruger konservative og nationalistiske kræfter denne krise til at blokere enhver form 
for løsning for/til? den grusomme humanitære situation for de flygtninge der er strandet ved den 
Europæiske grænse og på de græske øer. EU, konfronteret med sine egne problemer, overser også den 
nært forestående humanitære og økonomiske krise i den globale syd, særligt på det Afrikanske 
kontinent. 
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COVID-19 krisen vil ikke kun blive husket for den frygtelige humanitære katastrofe, hvor tusinder 
mistede livet, men formodentligt også som det der fik den Europæiske integration til at braste. Denne 
krise vil have en høj social pris i form af en stor arbejdsløshed, et forhøjet niveau af fattigdom og 
en yderligere tiltagende ulighed. Grundet den fordeling der er af beslutnings kompetencerne mellem 
Unionen og medlemslandene, så har de nationale regeringer uundgåeligt haft en central rolle under 
denne kritiske fase af epidemien. Når denne fase er overstået, vil de nationale regeringers begrænsninger 
ud i at håndtere de sociale og økonomiske konsekvenser blive tydelige. 
 
Med det yderst høje niveau af finansiel og økonomisk integration, vil det være nødvendigt med et 
koordineret og samarbejdende arbejde på EU plan, hvis det skal lykkedes at genopbygge den 
Europæiske økonomi. Dette arbejde må en gang for alle bryde med de tre foregående årtiers 
neoliberale retning for EU politik. Denne politik skal transformere den Europæiske økonomi, mod en 
økonomi der har en model for produktion og forbrug der i sandhed er socialt inklusiv og miljømæssigt 
inklusivt. I denne forbindelse, så må den Europæiske Grønne Aftale laves om til en Ny Europæisk 
Grøn Aftale. Den sociale komponent skal prioriteres på EU niveau for at håndtere masse 
arbejdsløsheden, fattigdom og ulighed. Den skade der er forvoldt den offentlige sektor af det neoliberale 
dogme, bør løses ved at opgradere den. Den miljømæssige komponent skal forvandle vores energi-, 
transport- og fødevaresektor lige så vel som at det skal reducerer vores miljø og carbon aftryk. Den 
demokratiske komponent skal inkludere borgere i beslutninger omhandlende investerings prioriteringer, 
særligt på regionalt og lokalt niveau. 
 
Finansiering af de offentlige initiativer til blandt andet at overkomme denne krise, lige så vel som dens 
efterspil og til at bygge en bæredygtig fremtid kan ikke understættes af national regeringer alene. Fælles 
løsninger, som udstedelse af Euro-obligationer og et substantielt EU budget, som advokeret af mange 
EU lande bør være vejen frem. COVID-19 krisen har tydeliggjort at de finansielle instrumenter til 
at skabe en pan-Europæisk social-økologisk transformation er til rådighed, hvis den politiske vilje 
eksisterer. Ligeså skal internationale initiativer for gældslettelse og udviklingsstøtte hurtigst skabes og 
implementeres. Vi beder derfor alle progressive politiske kræfter til at samle sig bag denne 
dagsorden og sammen skubbe for grundlæggende politisk ændring. 
 
EuroMemo gruppener et netværk for alternative økonomisk politik i Europa med fokus på fuld 
beskæftigelse, socialt retfærdighed med udryddelse af fattigdom og social udstødelse, økologisk 
bæredygtighed og international solidaritet.  
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