
Hoe de crisis van de euro aanpakken?

De arbeidersbeweging in Europa wordt geconfronteerd met een tweekoppig 
monster: de economische en financiële crisis, en de sociale oorlog geopend 
door de Europese Unie, die de zwakke eurolanden zonder meer onder voogdij 
heeft gesteld. Met welke aanpak kunnen we dit tweekoppig monster tegemoet 
treden? Hierbij een eerste schematische benadering:

1. Sociaal verzet tegen de antisociale maatregelen. Wij zijn niet 
verantwoordelijk voor de crisis. Het kapitaal chanteert met kapitaalsvlucht, 
wij chanteren met “sociale onrust”. Mobiliseren in verzet is de eerste 
voorwaarde om krachtsverhoudingen op te bouwen, aan zelfvertrouwen te 
winnen en een gunstig kader te scheppen voor het debat over 
alternatieven.

2. Onmiddellijke solidariteit met landen waar de antisociale 
maatregelen genomen worden. Niet wachten tot de crisis in eigen land 
toeslaat. Massale Europese initiatieven met meetings met sprekers uit de 
betrokken landen, informatie-en mediacampagnes,… “Wij zijn allen 
Grieken”. Een belangrijke handicap voor sociaal verzet is de vrees in een 
Europees isolement te komen, want “Europa is nodig”. De kern van het 
Europees autoritarisme komt er op neer dat geïsoleerd verzet lidstaat per 
lidstaat geconfronteerd wordt met ondemocratische instellingen die zich 
bekleden met de Europese mantel.

3. Onmiddellijke maatregelen eisen om de speculatieve aanvallen 
stop te zetten. Dit is een voorwaarde om tijd en ruimte te scheppen voor 
een alternatief beleid. De Europese Centrale Bank kan en moet de zware 
middelen inzetten om de speculanten af te blokken. Het is onaanvaardbaar 
hoe zij de speculatie in de hand heeft gewerkt door zelf twijfel te zaaien 
over de waarde van overheidsobligaties uit de perifere landen: 
onverantwoordelijkheid of bewuste collusie met de speculanten?

4. Een democratisch debat eisen over het te voeren beleid. De manier 
waarop in de Europese Unie de draai werd genomen naar een hard 
soberheidsbeleid is een aanfluiting van elke democratie. De Griekse 
regering doet precies het tegenovergestelde van het mandaat waarop zij 
werd verkozen. De manier waarop de aanpak van de crisis verloopt 
bevestigt het fundamenteel ondemocratisch en autoritair karakter van de 
neoliberale Europese constructie.

5. Een intensieve propagandacampagne tegen een Europa gevestigd 
op de strijd van allen tegen allen, de ontwikkeling van het 
egoïsme.  De Europese Unie confronteren met de groeiende afstand 
tussen de waarden waarvoor zij beweert te staan en de realiteit. Voor 
samenwerking en solidariteit als hoekstenen voor een ware Europese 
eenmaking, wat doorgetrokken moet worden in de relaties met de rest van 
de wereld.



6. Weigering de openbare schulden terug te betalen die niet legitiem 
zijn of indien de maatschappelijke prijs te hoog is. Fiscale 
maatregelen om diegenen te doen betalen die nu profiteren van de 
overheidsschuld, of zonder meer weigeren de schulden terug te betalen 
aan de rijken. Maatregelen tegen kapitaalsvlucht, ook als daarvoor 
Europese regels moeten worden geschonden.

7. Indien dit stuit op vijandige reacties van andere lidstaten van de Europese 
Unie, beroep doen op de solidariteit van de bevolking in die landen 
en dreigen desnoods uit de euro te stappen.

8. De averechtse herverdeling van de maatschappelijke rijkdom van 
de laatste decennia rechttrekken, gekoppeld aan een ander 
groeimodel. Het verzet tegen de soberheidsmaatregelen houdt geen 
impliciete keuze in voor een groei getrokken door een herlancering van de 
private consumptie. Een eerlijke herverdeling kan ook door investeringen 
in openbare diensten, arbeidsduurvermindering om het bestaande werk 
beter te verdelen, enz.

9. Dit vereist publieke controle op de financiële sector, die een 
hefboom moet worden om de investeringsstromen te herkanaliseren naar 
een ander groeimodel. 

10.De Europese Centrale bank moet onder democratische controle 
komen en haar opdrachten moeten worden herzien, zodat zij de kern 
kan vormen van een Europese openbare financiële sector.

11.De Europese Unie moet over de nodige begrotingsruimte 
beschikken om onevenwichtige economische ontwikkelingen 
binnen de Europese Unie bij te sturen.  Een Europese fiscaliteit op het 
kapitaal in Europa, Europese obligaties om aan een gemeenschappelijke 
rentevoet het overheidsbeleid te financieren.


