EAPN en haar leden maken zich zorgen over de sociale en economische gevolgen van Covid19 voor mensen
met een risico op armoede en sociale uitsluiting, hun gezinnen en andere zeer kwetsbare groepen, die het
hardst door de huidige crisis worden getroffen en dringend steun nodig hebben. We hebben op 17 maart een
verklaring afgelegd waarin we alle regeringen oproepen hun activiteiten binnen hun land en in de hele EU te
coördineren om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan teneinde de gezondheid en het leven van
onze burgers te beschermen en de armen, zieken en meest kwetsbaren te beschermen en te steunen.
In onze verklaring wordt duidelijk aangegeven welke groepen tijdens deze crisis het grootste risico lopen
(mensen in armoede met laagbetaalde, onzekere jobs en werklozen, in het bijzonder gezinnen met
kinderen, ouderen, zieken, gehandicapten, daklozen en migranten) en de duidelijke sociaal-economische
gevolgen waarmee zij te maken krijgen - ernstig inkomensverlies, groter sociaal isolement, en voor daklozen
een grotere blootstelling aan het virus als gevolg van een gebrek aan ruimte om zich sociaal te distantiëren,
en de gedwongen sluiting in heel Europa van initiatieven die voedsel en steun bieden aan andere kwetsbare
groepen. Wij stellen vier onmiddellijke prioriteiten voor de lidstaten :
1. Dringende en gecoördineerde acties op gebied van gezondheid, met de nadruk op bescherming van
de meest kwetsbaren;
2. Dringende maatregelen om werknemers te beschermen en te zorgen voor een toereikend inkomen
voor iedereen, met inbegrip van financiële steun om mensen aan het werk te houden, met een
gegarandeerd inkomen, een verhoogd minimuminkomen om extra kosten aan te kunnen,
gegarandeerde inkomenssteun voor zelfstandigen en mensen met atypisch werk die als gevolg van de
crisis inkomensverlies lijden;
3. Dringende maatregelen ter bescherming van mensen die in armoede dreigen te vervallen, met
inbegrip van opschorting van uitzettingen wegens niet-betaling van huurgelden en hypotheken,
ondersteuning in de betaling van energierekeningen, en voortzetting van de gratis verstrekking van
schoolmaaltijden voor degenen die dat nodig hebben;
4. Acties om de sociale gevolgen van de quarantainemaatregelen - sociaal isolement en eenzaamheid
- te verzachten, met inbegrip van dringende steun aan sociale NGO's die zorg- en
ondersteuningsdiensten verlenen, en het opzetten van nationale hulplijnen voor sociale en
psychologische ondersteuning om het hoofd te bieden aan een verhoogd risico op huiselijk geweld en
misbruik, met name tegen vrouwen, onder quarantaineomstandigheden.
Verder roept EAPN alle EU-lidstaten op om in de komende weken en maanden praktische solidariteit met
elkaar te tonen door ervoor te zorgen dat geneesmiddelen, medische infrastructuur, testkits, persoonlijke
beschermingsmiddelen voor medisch personeel en alle werkers in de gezondheidszorg en sociale zorg,
laboratoriumcapaciteiten en technische expertise, beschikbaar zijn in de landen en regio's waar ze het meest
nodig zijn.
Wij zijn verheugd over het Coronavirus Response Investment Initiative van de Commissie en de steun van de
EU-ministers van Financiën1 voor de activering van de algemene ontsnappingsclausule van het Stabiliteits- en
Groeipact (SGP)2, wat de lidstaten in staat zal stellen de overheidsbudgetten op een flexibele manier te
gebruiken om alzo doeltreffend te reageren. Er is echter meer nodig. Wij roepen de leden van de EU-Raad
op om in te stemmen met het gebruik van middelen van de EU en de lidstaten om een massaal
1
2

Statement of EU Finance Ministers 23.03.2020
EC Press Release (20.03.2020)
EUROPEAN ANTI-POVERTY NETWORK
RÉSEAU EUROPÉEN DES ASSOCIATIONS DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE
BOULEVARD BISCHOFFSHEIM, 11 – 1000 BRUSSELS
TEL: 0032 2 226 58 50 – FAX: 0032 2 226 58 69 ~ team@eapn.eu ~ www.eapn.eu

overheidsinvesteringsinitiatief te lanceren, naar het voorbeeld van het Marshallplan, zoals voorgesteld door
de Spaanse regering3 om mensen in armoede te beschermen, de nationale stelsels voor volksgezondheid en
sociale bescherming te versterken en de economie doorheen deze crisis te ondersteunen. In 2008 zijn enorme
bedragen beschikbaar gesteld om de banken te steunen - het is nu van cruciaal belang om te laten zien dat
Europa echt om zijn mensen geeft, door massale financiële steun te verlenen om de mensen in deze crisistijd
te beschermen.
Wij herhalen dat alleen landen met een sterke, universele openbare gezondheidszorg en sterke sociale
beschermingsstelsels (met inbegrip van minimuminkomenstelsels) een dergelijke crisis het hoofd kunnen
bieden. Wij dringen er bij de Europese Raad op aan een krachtig signaal te geven, waarbij het duidelijk
prioriteit geeft aan en zich verbindt tot dringende maatregelen ter bescherming van de meest kwetsbaren, en
waarbij het eveneens erkent dat sociale beschermingsstelsels moeten worden versterkt om het hoofd te
bieden aan toekomstige crisissen.
De last van deze crisis mag niet opnieuw op de schouders van de armen en de middenklasse terechtkomen.
We moeten lering trekken uit de crisis van 2008 en hieruit komen met een gevoel van grotere solidariteit,
waarbij we erkennen dat onze regeringen en instellingen hebben geluisterd naar de burgers en prioriteit
hebben gegeven aan de bescherming van de meest kwetsbaren tijdens deze crisis en daarna. Dit betekent
zowel het verlenen van noodhulp aan de getroffenen als het creëren van ondersteunende structuren die de
gevolgen kunnen verzachten - met inbegrip van adequate, toegankelijke en faciliterende
minimuminkomensregelingen in elk land, en sterke sociale beschermingsstelsels. De last om deze initiatieven
te financieren moet vooral op de rijken worden afgewenteld, waardoor de ongelijkheid tussen de 1% en de
99% wordt verminderd. Het is nu tijd om de progressiviteit in belastingstelsels te verhogen, het EU-voorstel
voor vennootschapsbelasting te steunen, vooruitgang te boeken met een EU-belasting op financiële
transacties, mazen in de wet op belastingparadijzen te dichten en een vermogensbelasting te ondersteunen dit alles zou bijdragen aan de totstandkoming van een dergelijk Marshallplan om Covid19 aan te pakken en
Europa weer op te bouwen.

3

El Pais/23.03.2020.
EUROPEAN ANTI-POVERTY NETWORK
RÉSEAU EUROPÉEN DES ASSOCIATIONS DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE
BOULEVARD BISCHOFFSHEIM, 11 – 1000 BRUSSELS
TEL: 0032 2 226 58 50 – FAX: 0032 2 226 58 69 ~ team@eapn.eu ~ www.eapn.eu

