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På grund av Covid-19 krisen, och dess följder av enormt mänskligt lidande, testas nu 

solidariteten i EU och världen i övrigt till smärtgränsen. Efter de otillräckliga åtgärderna mot 

den globala finanskrisen 2008 skulle ännu ett misslyckande att uppnå effektiva och eniga 

åtgärder förvärra de samhälleliga och politiska spänningarna mellan medlemsstaterna. Utan 

sådana åtgärder skulle det europeiska projektet oundvikligen stagnera ännu mera, och 

kanske rent av kollapsa. 

Covid-19 epidemin har i alla fall tillfälligt gjort oss kvitt EU:s ekonomiska – politiska fetish, 

det vill säga åtstramningspolitiken.  

När den nyliberala eliten, på grund av statens epidemiologiska motiverade nedstängning av 

näringslivet på bred front, ställs inför massarbetslöshet och konkurser utan motstycke, har 

de varit tvungna att införa massiva offentliga stödpaket motsvarande 10% eller mer av BNP. 

Europeiska Kommissionen har upphävt finanspolitiska kompaktens kriterier för statsskuld 

och de facto skrinlagt det strikta regelverket för statliga stöd. Dessutom har, efter en viss 

motvillighet, den Europeiska centralbanken fortsatt sin kreditexpansion till 

finansmarknaderna. Den dogm som mer än allt annat är ansvarig for EU:s nuvarande 

ekonomiska och politiska problem har snabbt övergivits för att rädda det kapitalistiska 

systemet från vad som kan bli en existentiell kris. Vi vet dock, vilket 2008 års finanskris 

visade, att detta inte nödvändigtvis är ett paradigmskifte. 

Krisen har likväl brutalt avslöjat systematiska misslyckanden, orsakade av privatiseringar 

och tre decenniers underfinansiering av den offentliga sektorn. Bördan faller nu i allra 

högsta grad på dåligt resurserad och underbemannad offentlig sjuk- och hälsovård. Krisen 

visar med all tydlighet hur livsviktigt det är att ha en robust offentlig sektor. Den borde göra 

slut på nyliberalers myt om den minimala ‘nattväktarstaten’. Det är ingen tillfällighet att 

COVID-19 krisen gör oss varse om de skräckinjagande konsekvenserna av en finansiellt 

strypt offentlig sektor. Detta gäller i synnerhet i länder som Spanien, Italien och Grekland,  

som led mest av den ekonomiska polarisering och finanspolitiska åtstramning som ålades 

dem under det förra decenniet.   

I detta sammanhang är Tysklands, Nederländernas, Österrikes, Finlands och andra länders 

bristande solidaritet gentemot de länder som lider mest av epidemin tragisk. Exportförbud 

på sjukvårdsutrustning, stängda gränser och fram för allt den envisa vägran att introducera 

‘Coronaobligationer’, för att inte tala om mer omfattande och permanenta former av skuld 

mutualisering är alla tillsammans enormt skadliga faktorer för den politiska 

sammanhållningen i EU. Att ledare som Italiens premiärminister Conte skenbart har 

framhållit hjälpen från Kina, Ryssland och andra länder säger en hel del om frustrationen 

över den politiska situationen I EU. 

Ultrakonservativa och ultranationalistiska rörelser kan dessutom utnyttja krisen till att 

blockera lösningar vad gäller den hemska situationen for flyktingar, strandsatta vid Europas 



gränser och på de grekiska öarna. På egen risk ignorerar EU också de humanitära och 

ekonomiska kriserna i den globala södern, speciellt i Afrika. 

Vi kommer därmed inte bara att komma ihåg COVID-19 krisen som en humanitär katastrof 

med förluster av människoliv som kunde ha undvikits, utan också som en brytpunkt för det 

europeiska integrationsprojektet. Krisen kommer att resultera i skyhöga 

samhällskostnader i form av högre arbetslöshet och stigande fattigdom samt en större 

ojämlikhet. Under rådande kompetensfördelning är det oundvikligt att medlemsstaterna 

spelar den centrala rollen i epidemins nuvarande kritiska fas. Men när den värsta fasen av 

epidemin har planat ut kommer medlemsstaternas begränsade handlingsförmåga att bli 

uppenbar. 

EU’s höga finansiella och ekonomiska integrationsgrad gör det nödvändigt att skapa ett 

koordinerat samarbetsprogram på europeisk nivå för att återuppbygga ekonomin. Detta 

program måste på ett avgörande sätt bryta med vad som har varit en nyliberal orientering 

inom EU under de senaste tre decennierna. Europas produktions- och konsumtionsmodell 

måste förnyas så att den blir socialt inkluderande och miljömässigt hållbar. På EU nivå måste 

den sociala dimensionen prioriteras mot massarbetslöshet, fattigdom, och ojämlikhet. 

Skadan som den nyliberal dogman har orsakat den offentliga sektorn måste korrigeras. Den 

ekologiska dimensionen måste förändra våra energi-, transport- och livsmedelssystem så att 

våra ekologiska fotavtryck och CO2 utsläppsnivåer på ett avgörande sätt minskar. Den 

demokratiska dimensionen måste involvera medborgare i medbestämmande över 

investeringsprioriteringar, speciellt på regional och lokal nivå.  

Medlemsstaterna kan inte ensamma garantera en hållbar utveckling och finansiera 

offentliga initiativ för att klara av den nuvarande krisen och för att hantera det 

tvivelaktiga arvet från den förra krisen.  

Gemensamma åtgärder måste göras, vilket många medlemsstater redan har förespråkat, 

bland annat Euroobligationer och en större EU budget. Dessutom måste internationella 

initiativ för skuldlättnader och utvecklingshjälp väckas och därefter implementeras. 

 COVID-19 krisen har visat att de finansiella medlen finns för att införa ett massivt 

sameuropeiskt program för sociala och ekologiska reformer. Nu hänger det på den 

politiska viljan om reformerna ska kunna genomföras.  

Vi uppmanar alla progressiva politiska krafter att enas bakom detta upprop och att 

tillsammans arbeta for en djupgående förnyelse av den ekonomiska politiken. 

EuroMemo-gruppen ar ett nätverk av europeiska nationalekonomer och ekonomiska 

politologer som engagerar sig för full sysselsättning, social rättvisa, avskaffande av fattigdom 

och social utslagning, ekologisk hållbarhet samt internationell solidaritet.    

Detta upprop har skrivits under av 400 akademiker och forskare i Europa. 

 

 


