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Het enorme menselijke leed in heel Europa als gevolg van de COVID-19-crisis is zonder twijfel een 
cruciale test voor de solidariteit van de Europese Unie, als ook voor de solidariteit in de wereld. Na 
de diep ontoereikende economische beleid respons op de financiële en economische crisis van 2008, 
zou een verder gebrek aan effectieve en coöperatieve reacties in deze huidige crisis de sociale en 
politieke spanningen tussen de lidstaten kunnen verergeren. In een dergelijk geval zou een verdere 
stagnatie, misschien zelfs een complete instorting, van de Europese integratie, onvermijdelijk zijn. 

Tot zover lijkt de COVID-19-epidemie in ieder geval de fetisj van het economisch beleid van de EU 
met ‘bezuinigingen’ tijdelijk te hebben onderdrukt. Geconfronteerd met massale werkloosheid en 
ongekende faillissementen in het MKB als gevolg van de stopzetting van de economische activiteit 
door de regering, hebben de neoliberale en conservatieve beleidselites snel omvangrijke openbare 
ondersteuningsprogramma's opgezet met een totale omvang van 10 of meer procent van het EU-
BBP. De Europese Commissie heeft de schuldcriteria van het begrotingspact opgeschort en effectief 
de strenge staatssteunregels geschrapt, terwijl de ECB na enige terughoudendheid haar beleid van 
kredietuitbreiding naar het financiële systeem heeft voortgezet. Het centrale economische dogma 
van het afgelopen decennium dat het grootste deel van de schuld draagt voor de politieke en 
economische problemen waarmee de EU vandaag wordt geconfronteerd, is snel weggevallen in een 
poging het kapitalistische systeem te behoeden van een potentieel existentiële crisis. Dit wijst echter 
niet noodzakelijk op een paradigmawijziging, zoals de financiële crisis van 2008/09 heeft aangetoond, 
toen de spelregels ooks tijdenlijk opzij werden gezet in het belang van crisisbestrijding. 

Evenwel heeft de crisis met klem de tragische beleidsmislukkingen blootgelegd van drie decennia 
privatisering en onderfinanciering van de openbare sector, met name wat betreft het het 
verstrekken van gezondheidszorg. De last drukt voor het overgrote deel op de financieel 
achtergestelde en ernstig onderbezette volksgezondheidsstelsels. Het cruciale belang van een sterke 
publieke sector wordt ruimschoots aangetoond door deze crisis en maakt een einde aan het 
neoliberale sprookje van de nachtwakersstaat. Het is geen toeval dat de COVID-19-crisis de 
verschrikkelijke gevolgen blootlegt van fiscaal uitgeklede openbare sectoren in met name landen als 
Italië, Spanje en Griekenland. Dit zijn de landen die het meest te lijden hebben gehad onder de 
economische polarisatie en de bezuinigingen die hun het afgelopen decennium hardhandig zijn 
opgelegd. 

Tegen deze achtergrond is het gebrek aan solidariteit van Duitsland, Nederland, Oostenrijk en andere 
EU-leden jegens de landen die het meest door de pandemie worden getroffen schrijnend. 
Exportverboden van medische apparatuur, grenssluitingen en vooral de hardnekkige weigering om 
zelfs de emissie Corona-obligaties toe te staan, laat staan meer uitgebreide en permanente vormen 
van schulddeling, brengen enorme schade toe aan de politieke cohesie van de EU. Dat politieke 
leiders zoals de Italiaanse premier Giuseppe Conte ogenschijnlijk de steun van China, Rusland en 
andere landen benadrukken, wijst op de wijdverbreide frustratie over de politieke situatie in de EU. 

Hier komt nog eens bij dat de conservatieve en nationalistische krachten de crisis aanwenden om 
elke vorm van ingreep ter verlichting van de onhoudbare humanitaire situatie van de vluchtelingen 
die momenteel aan de EU-grenzen en de Griekse eilanden zijn gestrand, te blokkeren. De EU negeert 
de dreigende humanitaire en economische crisis in het Zuiden, en met name op het Afrikaanse 
continent, op eigen risico. 



De COVID-19-crisis zal dus niet alleen herinnerd worden als een humanitaire ramp met het 
vermijdbare verlies van duizenden levens, maar waarschijnlijk als een breekpunt voor het project van 
Europese integratie. De crisis zal uitzonderlijke sociale kosten met zich meebrengen in de vorm van 
hoge werkloosheid, meer armoede en een verdere toename van ongelijkheid. Gezien de 
bevoegdheidsverdeling tussen de Unie en de lidstaten was de centrale rol van de nationale 
regeringen tijdens de kritieke fase van de epidemie grotendeels onvermijdelijk. Zodra de ergste fase 
van de crisis is doorstaan, zullen de beperkingen van een nationale respons om de sociale en 
economische gevolgen van de crisis het hoofd te bieden, echter pijnlijk duidelijk worden. 

De hoge mate van financiële en economische integratie vereist een gecoördineerd en coöperatief 
programma op EU-niveau voor de wederopbouw van de Europese economie. Dit programma moet 
zichtbaar en overduidelijk breken met de neoliberale oriëntatie van het EU-beleid van de afgelopen 
drie decennia. Het moet de Europese economie transformeren in de richting van een model van 
productie en consumptie dat daadwerkelijk sociaal inclusief en ecologisch verantwoord is. Daartoe 
moet de Europese Green Deal worden omgevormd tot een Europese Green New Deal. De sociale 
dimensie moet prioriteit krijgen bij beleidsvoorstellen op EU-niveau ter bestrijding van massale 
werkloosheid, armoede en ongelijkheid. De schade die door het neoliberale dogma aan publieke 
diensten is aangericht, moet worden rechtgezet door hen waar centraal te stellen. De milieudimensie 
moet onze energie-, transport- en voedselsystemen transformeren en onze ecologische voetafdruk 
en CO2-uitstoot beslissend verminderen. De democratische dimensie moet burgers betrekken bij de 
medebeslissing over investeringsprioriteiten, met name op regionaal en lokaal niveau. 

De financiering van overheidsinitiatieven, niet alleen om de huidige crisis te overwinnen, maar ook 
om de erfenis van deze crisis aan te pakken en een duurzame toekomst op te bouwen, kan niet door 
de nationale regeringen afzonderlijk worden gedaan. Er moeten gemeenschappelijke maatregelen 
worden ingevoerd, waaronder de uitgifte van Eurobonds en een omvangrijke EU-begroting, die al 
door veel landen in de EU wordt bepleit. De COVID-19-crisis heeft aangetoond dat de financiële 
middelen voor de uitvoering van een omvangrijk pan-Europees programma voor sociaal-ecologische 
transformatie wel degelijk beschikbaar zijn, zolang de politieke wil bestaat om ze te mobiliseren. 
Evenzo moeten internationale initiatieven voor schuldverlichting en ontwikkelingshulp snel worden 
opgezet en uitgevoerd. 

We roepen progressieve politieke krachten op om zich achter deze agenda te verenigen en samen te 
streven naar diepgaande politieke verandering. 
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