Az Európai Zöldek reakciója a
COVID-19 válságra
Korábban ritkán fordult elő, hogy egy ilyen méretű válság ilyen sokakat
érintett volna, ilyen rövid idő alatt, szerte a világon. Ez példa nélküli kihívás
társadalmaink számára, amellyel az emberiségnek együtt kell
szembenéznie. A válságból úgy jöhetünk ki erősebben és bölcsebben, ha
a nacionalizmus és egoizmus helyett a szolidaritás és az átfogó
együttműködés útját választjuk. Senkit sem hagyhatunk hátra, és nyitott
szívvel kell szembenéznünk ezzel a megpróbáltatással.
Mi, az Európai Zöldek egyesült erővel vesszük ki a részünket a pandémiás járvány elleni
küzdelemből. Mi, együtt

•

Kifejezzük legmélyebb együttérzésünket azok iránt, akik érintettek a járványban,
akik az életükért, családtagjaikért vagy barátaikért küzdenek; osztozunk azok
gyászában, akik elvesztették szeretteiket ebben a betegségben.

•

Kinyilvánítjuk szolidaritásunkat és legmélyebb együttérzésünket azok iránt, akik
életüket kockáztatva ápolják a vírusfertőzött embereket. Senki sem becsülheti túl azt
az áldozatot, amelyet ezek az emberek a társadalomért hoznak; ezt senki sem
felejtheti el. Hasonló módon nem köszönhetjük meg eléggé azoknak a dolgozóknak,
akik biztosítják az alapvető szolgáltatásokat, saját egészségüket kockáztatva nap,
mint nap.

• Üdvözöljük azokat a kezdeményezéseket és kreatív megoldásokat, amelyekkel az
Európai Unióban mindenütt hétköznapi emberek és a szervezett civil társadalom
segítik a társadalmat, hogy megbirkózzanak az új valósággal, amely egyik napról a
másikra az életünkké vált. Szintén nagyra értékeljük az önkormányzatok és
államigazgatási szervek munkáját, akik a fontvonalban küzdenek azért, hogy kézben
tartsák a válságot.

•

Üdvözöljük a szolidaritás jeleit, amelyeket tapasztalhattunk az országokban és
régiókban. Ugyanakkor nagyon sajnáljuk a szolidaritás hiányát, melyet az EU
tagállamai tanúsítottak a válság során főképp Olaszországgal szemben, melynek
kérése orvosi eszközökre válasz nélkül maradt, illetve a vírus által szintén súlyosan
érintett Spanyolországgal szemben. Arra kérjük a tagállamokat, valamint az EU
intézményeit, hogy hangolják össze erőfeszítéseiket a régiójukban található európai
államokkal annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az orvosi eszközök stratégiai
gyártását és hatékony felhasználását, az információ- és tapasztalatcserét, a
gazdasági támogatást, valamint az áruk további szabad áramlását, hogy az alapvető
árucikkekből ne legyen hiány.

•

A magánszektor a krízis kezelésében kiváló példát és nagy
kezdeményezőkészséget mutatott. Azonban itt is tapasztalható volt törekvés a
tisztességtelen előnyszerzésre, az emberek jogos félelmének kihasználására.

Különösen ellenezzük a személyes adatok tömeges gyűjtésének gyakorlatát akár
köz-, akár magánintézmények részéről.

•

Elismerjük, hogy az EU kormányai jelenleg jóhiszeműen arra törekszenek, hogy
megtalálják az egészségügyi válság, illetve a válság társadalmi és gazdasági hatásai
kezelésének legjobb módját. A Zöldek akár kormányzati szerepben vannak, akár
ellenzékben, erejüket nem kímélve veszik ki részüket a közös munkából.

•

Mindazonáltal erősen aggasztanak bennünket bizonyos EU tagállamok
kormányainak egyoldalú lépései, különös tekintettel a vészhelyzeti intézkedésekre.
Az alapvető és az emberi jogok bármilyen korlátozását a lehető legrövidebb időre
kell szorítani, és az ilyen irányú intézkedések bár hatékonyak, soha ne legyenek
aránytalanok. Aggodalommal tölt el bennünket a tény, hogy néhány kormány
megkísérel a pandémiás járványból politikai előnyt kovácsolni. A válság nem
használható ürügyként demokratikus fékek és ellensúlyok kiiktatására, szociális és
munkajogok csorbítására. A kormányoknak továbbra is elszámoltathatóknak kell
lenniük, és a rendkívüli felhatalmazás kizárólag jóhiszemű módon használható fel.

•

Üdvözöljük az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank EU szintű
intézkedéseit, hogy „kerül, amibe kerül” alapon megkísérlik enyhíteni a válság
gazdasági és társadalmi következményeit, különös tekintettel a Stabilitási és
növekedési paktum felfüggesztésére, valamint az EKB mennyiségi lazítás
programjára, azonban úgy gondoljuk, hogy van még teendőjük. Különösen követeljük,
hogy a leginkább sújtott tagállamok kapjanak pénzügyi segítséget pályázatok és
politikailag veszélytelen kondíciójú, alacsony kamatú kölcsönök formájában. A
kormányoknak és az EU intézményeinek együtt kell működniük annak érdekében,
hogy Euro-kötvények kibocsátásával segítsék előteremteni az egészségügyi és a
helyreállításhoz kapcsolódó költségek finanszírozását.

•

Emellett felhívjuk a tagállamokat és az EU-t, hogy működjenek együtt olyan
intézkedések meghozatalában, melyek célja a nagyarányú munkanélküliség
megelőzése és a dolgozók jövedelmének stabilizálása, különös tekintettel a
legveszélyeztetettebb csoportokra. A válságot követő időszakban azonnal
szükségünk lesz a kis- és középvállalkozásokra, egyéni vállalkozókra szabott
befektetési csomagra, amely a gazdaságunkat a társadalmi és gazdasági átalakulás
felé irányítja.

•

Elismerjük, hogy a jelenlegi válság globális, és az európai országoknak már több
nem európai állam is segítséget ajánlott. Ugyanilyen módon az EU szolidaritása nem
állhat meg az EU határainál, az EU-nak kötelessége a szükséges humanitárius és a
legjobb orvosi erőforrások rendelkezésre bocsátása, főképp a globális Dél
országainak. Ez EU köteles maximális mértékig együttműködni a WHO-val és egyéb
nemzetközi szervezetekkel a hatékony egészségügyi katasztrófaelhárítás
kialakítása érdekében (kutatási együttműködés vakcina kifejlesztésére stb.), illetve
a kutatások megosztására.
A válság kezelésében véleményünk szerint az alábbiak szolgálhatnak közös
iránymutatásul:
1. Együtt biztosítanunk kell, hogy senkit nem hagyunk hátra, különösen nem azokat,
akik a társadalomban és annak perifériáján a legsérülékenyebbek. A válságkezelés
semmiképpen nem mélyítheti el az igazságtalanságot és a kirekesztést. Különösen
hisszük, hogy a válságkezelés nem akadályozhatja meg az Európai Uniót és
tagállamait, valamint az európai országokat abban, hogy azonnal és felelős módon
cselekedjenek a görög szigeteken található menekülttáborok egyre rosszabbodó

helyzetének javítása érdekében. A szigeteken található menekülttáborokat ki kell
üríteni annak érdekében, hogy biztonságos hozzáférést lehessen nyújtani az
egészségügyi szolgáltatásokhoz, a karanténhoz, valamint a koronavírus elleni egyéb,
megfelelő intézkedésekhez.
2. A hatásos, hatékony és hosszú távú katasztrófaelhárítás együttes fellépést
követel. Az életek védelme azt jelenti, hogy felülemelkedünk a szűk látókörű nemzeti
vagy gazdasági érdekeken. Ebben az értelemben, bár üdvözöljük az EU intézmények
által eddig tett együttműködési erőfeszítéseket, immáron azonban irányító helyzetbe
kellene kerülniük.

3. A válságra adott válaszok keresése során túl kell lépnünk a megszokott kereteken
és mechanizmusokon, főképp a makrogazdasági politika terén. Szervezeteknek,
törvényeknek, szabályoknak és eljárásoknak az életet kell szolgálniuk, nem pedig
fordítva.
4. Jóléti államaink gerincét jelenti a mindenki számára hozzáférhető, ingyenes és jól
finanszírozott egészségügy, és az Európai Uniónak törekednie kell arra, hogy az ezek
közötti együttműködést elősegítse, illetve megteremtse az ezek további
támogatására szolgáló mechanizmusokat. Szeretnénk, ha ez a válság szélesebb
európai integráció, egy erősebb, zöldebb és szociálisabb Európa kiindulópontja
lehetne.
Ne
legyen
félreértés:
válságkezelésünk,
együttműködésünk,
kölcsönös
segítségnyújtásunk módja vagy jóvátehetetlen károkat okoz mind az európai közös
projektnek, és az általunk ismert demokráciáknak, vagy ellenkezőleg megerősítheti
mindkettőt.
Meg vagyunk győződve arról, ha egyszer véget ér a válság, nem térhetünk vissza a
mindennapokhoz, a válság nem használható fel ürügyként megszorító intézkedésekhez,
ahogy az a globális pénzügyi válság esetében történt. A továbbra is sürgető és
létfontosságú kihívást jelentő klímaváltozáshoz hasonlóan a pandémiás járvány is
alapjaiban kérdőjelezi meg társadalmunk felépítését, hogy hogy élünk ezen a bolygón,
valamint egy sor más, hagyományos berögződést. Szükségünk van új iránymutatásra,
jobban, mint valaha: ebből a szempontból a COVID-19 válság megerősíti az átalakulást
előidéző kezdeményezések, mint az erős Európai Zöld Megállapodás, valamint a minőségi
közszolgáltatásokba, mindenekelőtt az egészégügyi szektorba történő nagyarányú
befektetések abszolút létjogosultságát. Csupán ebben az esetben vezet majd ez a válság
igazságosabb, fenntarthatóbb és demokratikusabb társadalmakhoz.

