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EESO INFO – POSEBNA ŠTEVILKA – COVID19

Pogled s terena – posebna oddaja: Evropa v boju proti koronavirusu – zmaga ali
poraz?
Your browser does not support the audio element.
Ali se EU uspešno sooča z izzivi, ki jih prinaša COVID-19? Lahko ljudje pričakujejo, da jim bo
EU tokrat pomagala prebroditi to težko obdobje, ali pa se bodo kot v preteklih dveh velikih
krizah tega stoletja počutili prepuščene sami sebi? Epidemija, ki se širi po vsej Evropi, terja
vse več žrtev med prebivalstvom in povzroča ogromno gospodarsko škodo. Predsednik EESO
Luca Jahier ocenjuje dosedanji odziv EU ter izpostavlja drzne ukrepe, ki si jih še včeraj ne bi
mogli zamisliti. Vendar pa meni, da so potrebna dodatna prizadevanja, in ponuja pot, ki bi
evropskim voditeljem pomagala najti skupni jezik. (ll)
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Uvodnik
Evrope ni potrebno le rešiti, temveč jo je treba tudi ponovno zagnati!
Drage bralke in bralci,
epidemija koronavirusne bolezni 2019 (COVID-19) je bliskovito privedla do izrednih
razmer, številke in ukrepi po Evropi in svetu se nenehno spreminjajo ter vplivajo na vse
ravni družbe.
Mednarodna skupnost se od konca druge svetovne vojne ni znašla v tako dramatični
krizi. Nobena vlada v Evropi ali drugod po svetu takšne pandemije ne more obvladati
sama. Vse države članice morajo stopiti skupaj, se med seboj podpirati in usklajevati
ukrepe. Neenotno ravnanje posameznih držav članic je nedvomno recept za katastrofo.
Če ne bomo sprejeli pravih odločitev, morda ne bomo imeli druge priložnosti.
Z mislimi smo pri vseh, ki jih je pandemija neposredno prizadela, obenem pa izražamo
priznanje mnogim, ne le v zdravstvu, ki v boju proti COVID-19 izkazujejo pogum in
neverjeten občutek odgovornosti. Njihova prizadevanja je treba podpreti in pohvaliti,
hkrati pa poskrbeti za zdravstvene in varnostne ukrepe zanje.
V zadnjih tednih so institucije EU neutrudno delale, da bi pripravile načrt za izredne
razmere. EESO dejavno in pravočasno svetuje in daje svoj prispevek ter poziva k
celostnemu obnovitvenemu načrtu po zgledu Marshallovega načrta ali novega dogovora (new deal). Po mojem mnenju se lahko
vsi strinjamo, da je EU sedaj v štirih tednih storila več kot v štirih letih po krizi leta 2008, saj je že sprejela odločitve o ukrepih, ki
so po ocenah vredni več kot 3 bilijone EUR.
EU je spremenila svoja ekonomska pravila, ki so se doslej zdela nedotakljiva. Vzpostavila je močno varnostno mrežo v
vrednosti več kot 500 milijard EUR za zaščito evropskih delavcev, podjetij in vlad ter za soočanje s številnimi izrednimi
razmerami zaradi pandemije. Spremenila je svoja ekonomska pravila, sprožila splošno odstopno klavzulo Pakta za stabilnost in
rast, povečala prožnost pri pravilih o državni pomoči ter zagotovila največji dotok likvidnih sredstev ECB (doslej že 870 milijard
EUR), dodatnih 40 milijard EUR posojil Evropske investicijske banke in 37 milijard EUR, ki jih je Evropska komisija ponudila prek
strukturnih skladov. Omeniti velja tudi, da je Evroskupina predlagala dodatni sveženj, ki vključuje instrument SURE, za podporo
nacionalnih sistemov zavarovanja za primer brezposelnosti ter novo posojilno shemo EIB in možno uporabo preventivnih
kreditnih linij evropskega mehanizma za stabilnost za izredne odhodke za zdravstveno varstvo v državah članicah euroobmočja
brez dodatnega pogojevanja. Hkrati je odobrila uporabo instrumenta plačilnobilančne pomoči za podporo državam članicam, ki
niso uvedle eura.

Vendar morajo voditelji držav in vlad še sprejeti zgodovinske in ključne odločitve: Evrope ni potrebno le rešiti, temveč jo je
treba tudi ponovno zagnati!
Po glasovanju Evropskega parlamenta o zadnjih predlogih Komisije za obravnavo posledic izbruha COVID-19 v EU prejšnji teden
in ob upoštevanju trdnega svežnja ukrepov, ki ga je Euroskupina 9. aprila predlagala za podporo evropskemu gospodarstvu,
srečanje voditeljev držav in vlad ta četrtek ne sme biti neuspešno.
Prepričan sem, da ima EU sedaj bolj kot kdajkoli prej priložnost in dolžnost, da poleti kot ptič feniks iz pepela .
Pred 63 leti so ustanovne države Evropske unije podpisale Rimsko pogodbo in uresničile sanje: združena celina, ki temelji na
skupni viziji, skupnih načelih in skupni usodi.
V svetovnih prizadevanjih za obnovo bodo morali sodelovati vsi deli družbe. Kot posvetovalni organ, ki zastopa evropsko
organizirano civilno družbo, imamo nalogo, da pomagamo iskati nove rešitve v duhu prenovljene solidarnosti EU. Možnosti je
več, čeprav še niso natančno opredeljene: kreditne linije Evropskega denarnega sistema, korona obveznice, zakladnica
euroobmočja ali celo enkratni skupni stroški.
Zadnji del poti je pogosto tudi najzahtevnejši, vendar ga moramo prehoditi, da bomo zagotovili odpornejšo in bolj trajnostno
Evropo, se borili proti neenakostim in zaščitili najbolj ranljive, delavce in podjetja, spodbujali biotsko raznovrstnost in prehod na
nizkoogljično in krožno gospodarstvo ter zaščitili enotni trg in novo digitalno strategijo. Vendar najprej pripravimo teren za
resnično zdravstveno unijo EU.
Priča smo izrednim razmeram, ki ustvarjajo neznosen pritisk na državljane, podjetja in delavce v EU, ki se upravičeno bojijo za
svoje zdravje, delovna mesta in prihodnost svojih otrok. V teh časih moramo vsi skupaj pogumno ukrepati.
Želimo si, da bi 23. aprila lahko rekli, da je bila EU kos izzivu in je storila vse potrebno (#WhateverItTakes), da bi
zaščitila svoje prebivalce, oživila gospodarstvo in razkrila obraz nove, odpornejše in bolj povezane unije. To bo
naša „rEUnesansa“ (#rEUnaissance).
Luca Jahier
predsednik EESO

Pripravili člani EESO
Dessine-moi…*
Z mesecem aprilom začenjamo niz člankov z naslovom Dessine-moi… (Nariši
mi...)*, ki so jih pripravili člani EESO.
V tej številki EESO info objavljamo ganljiva pričevanja naših avtorjev, ki v obliki
intervjuja, mnenja ali sporočila delijo svoja razmišljanja o času, ki se je ustavil
zaradi pandemije koronavirusne bolezni.
Za pričevanja se zahvaljujemo podpredsednici, pristojni za komuniciranje, Isabel Caño
Aguilar, podpredsednici, pristojni za proračun, Mileni Angelovi, ter članom:
Heleni de Felipe Lehtonen iz skupine delodajalcev, Adamu Rogalewskemu iz skupine
delojemalcev in Giuseppeju Gueriniju iz skupine Raznolikost Evrope. (ehp)

̽Antoine de Saint-Exupéry: Mali princ

Življenje v času COVID-19
Isabel Caño Aguilar
Živimo v izjemnih in nenavadnih časih.
Po eni strani smo izolirani v svojih državah, doma, po drugi strani pa vemo, da se
svet ne more ustaviti in da ljudje še naprej vsako jutro vstajajo in hodijo v službo.
Ta nenavadna situacija je veliko čustveno breme za vse nas.
Težko si predstavljamo posledice, ki jih prinaša s seboj vsak novi dan. Popolnoma prizadeto
je tako naše poklicno kot zasebno življenje.
Naj najprej omenim zaposlene v javnih službah, zlasti tiste, ki skrbijo za naše zdravje, odgovorne delavce, vdane svojemu poklicu, ki
se na vso moč in z delom preko rednega delovnega časa trudijo, da bi bolnišnice in zdravstveni domovi zdržali pritisk. Od 15. marca
jim vsak dan ob osmih zvečer tudi jaz ploskam z balkona. Na ta način jim dajemo priznanje za njihov velikanski trud, hkrati pa
opozarjamo, da je treba našim javnim zdravstvenim službam nameniti več sredstev.
Za njihovo neumorno delo se želim zahvaliti tudi zdravstvenim delavcem oddelka za ginekologijo in porodništvo univerzitetne
bolnišnice San Cecilio iz Granade, ki so nam poslali sliko, ki jo objavljamo v tej posebni izdaji EESO info.
Svetovna zdravstvena organizacija je ob 200-letnici rojstva Florence Nightingale, utemeljiteljice sodobne zdravstvene nege, leto 2020
označila za mednarodno leto medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic – moških in žensk, ki imajo v teh časih koronavirusa
ključno vlogo in zagotavljajo nujno potrebno storitev.

Niso edini. Včasih pozabljamo na enako nepogrešljivo šolstvo. Ponosna sem, da sem delala v njem. Milijoni učencev, dijakov in
študentov po Evropi so doma in brez nenehnih in neumornih prizadevanj učiteljev in profesorjev bi se njihovo šolanje ustavilo.
Do zdaj ta dva sektorja še nikoli nista bila tako v ospredju, zato menim, da bi morala EU to priznati z odpravo protikriznih ukrepov, ki
so ju močno osiromašili, in sprejeti konkretne ukrepe in večji proračun.
Izhod iz krize ni mogoč brez organizacij civilne družbe, ki so vsakodnevno prisotne na terenu, potrebujemo pa tudi odločno ukrepanje
Evropske unije.
Od 70. obletnice Schumanove izjave nas loči le še nekaj dni in ravno zdaj potrebujemo močno zavezo s strani EU, z ustreznimi ukrepi
in dejanji ter ustreznim proračunom, da evropskim državljanom dokažemo, da je EU še vedno resnično dober projekt, ne zgolj prazne
besede.
Zdaj, ko je COVID-19 za vedno zaznamoval našo družbo, moramo predvsem dokazati, da je mogoče doseči drugačno, močnejšo in
boljšo Evropo.

Izziv, ki ga bomo premagali
Piše Milena Angelova
COVID-19 je doslej največji izziv, s katerim smo se morali spoprijeti v tem stoletju.
Ne bom razpravljala o negativnih posledicah, ki jih ima za naše življenje, temeljne
pravice in svoboščine, gospodarstvo in blaginjo, temveč bom predlagala pozitiven
in pragmatičen pogled na to, kako iz trenutne situacije lahko potegnemo čim več.
Ta izziv lahko premagamo skupaj, če ostanemo osredotočeni in enotni ter
ravnamo odgovorno.
Učinkovitejši ob nespremenjenem urniku
Naši domovi danes niso več le bivalni prostor, temveč so vse v enem: pisarna, šola,
komunikacijsko središče, zabavišče in restavracija. Za družine je to edinstvena priložnost, da
se bolj povežejo in skupni čas izkoristijo za krepitev skupinskega duha. Pri tem pa morajo
poskrbeti, da ima vsak družinski član vse potrebno za učinkovito opravljanje vsakodnevnih
obveznosti, povezanih s službo, šolo, komunikacijo in športom. Pri nas doma smo na primer
uspeli vzpostaviti dve učilnici (po eno za vsakega od sinov), dve domači pisarni in
multimedijsko središče, od koder se z možem udeležujeva spletnih sestankov in dajeva
intervjuje za medije, poleg tega pa smo uredili tudi improvizirano telovadnico za vzdrževanje
kondicije v času, ko ne smemo iz hiše. Pouk obeh otrok se v celoti odvija prek spleta – pa
tudi njuna vadba karateja!
Ne obupujmo in uživajmo v lepih trenutkih
Čeprav ukrepi za omejevanje gibanja posegajo v naše temeljne svoboščine – da se lahko prosto gibljemo, potujemo, delamo in se
rekreiramo –, lahko vseeno ohranimo pozitivno naravnanost in vsak dan najdemo veselje v lepih trenutkih. Če poskrbimo, da ima naš
dan strukturo, bomo zagotovo lažje ostali osredotočeni in motivirani. Osebno imam zelo natrpan urnik, saj moram svoj čas razporediti
med skrb za otroka, vzdrževanje kondicije (pri tem ne pristajam na kompromise – potrebujem vsaj 90 minut vadbe dnevno), delo za
bolgarsko gospodarsko združenje (BICA) – trenutno se z bolgarsko vlado zelo aktivno pogajamo o ukrepih za obvladovanje krize v
podporo gospodarstvu in ohranitvi delovnih mest – nenazadnje pa seveda tudi delo za EESO. Ker s svojimi sodelavci lahko
komuniciram le na daljavo, je potrebnega več časa in truda, da se uskladi in pripravi vsebina razprav, zaradi razdalje pa se zapletejo
tudi najenostavnejše naloge. Zato pa sta občutka zadoščenja in zadovoljstva ob doseženem uspehu toliko večja.
Nihče ne ve, kako dolgo bodo trenutne razmere trajale in kdaj se bo naše življenje vrnilo v običajne tirnice. A naj stane, kolikor hoče –
s skupnimi močmi bomo to pandemijo premagali ter spet nemoteno zaživeli svoje običajno življenje, prosto omejitev in strahu. Do
takrat pa si bomo skupaj prizadevali ter nadaljevali z vsakodnevnim delom in rutino, ob tem pa uživali tudi v trenutkih veselja, ki nam
jih ob pozitivni naravnanosti lahko prinese tudi ta čas omejenega gibanja.

Solidarnost v boju poti koronavirusu
Pogovor z Giuseppejem GUERINIJEM
Giuseppe Guerini, kako preživljate te težke dneve?
Čutim zelo močan pritisk, tako glede dela kot na osebni in čustveni ravni. Živim v Bergamu, torej v epicentru epidemije v Italiji, kjer
smo priča tolikšnemu trpljenju in toliko mrtvim, zaradi česar smo pod stalnim pritiskom tesnobe in nemoči. Vsak od nas ima med
prijatelji, kolegi ali znanci kakšno žrtev virusa: če ne med mrtvimi, pa med tistimi, ki se še borijo za življenje na oddelkih za intenzivno
nego.

Kako zdaj poteka vaše delo predsednika konfederacije zadrug?
Obravnavam številne nujne primere, ki so jih zadružna podjetja, ki jih zastopam, prisiljena reševati od 23. februarja, ko smo videli, da
se virus širi, in smo se morali sredi velike negotovosti odločiti, kako še naprej zagotavljati vse storitve, ki jih nudimo. Naše zadruge v
Bergamu zaposlujejo več kot 9000 delavcev v socialnem in zdravstvenem sektorju, opravljajo storitve oskrbe in pomoči na domu ter
upravljajo domove in dnevne centre za ostarele in invalide. V nekaterih primerih smo se odločili ustaviti dejavnost, vendar smo se
potem soočili z grožnjami lokalnih oblasti, ki so namesto tega pozvale k neprekinjenemu zagotavljanju storitev. Preživeli smo kar
nekaj ur v veliki napetosti. V naslednjih dnevih in tednih sta napetost in tesnoba nenehno naraščali: znašli smo se v strašni divji dirki,
da bi našim delavkam in delavcem priskrbeli zaščitno opremo, saj so bili enotni, da je treba še naprej zagotavljati nekatere storitve
oskrbe in pomoči, kljub pomanjkanju sredstev in instrumentov ter v strahu za zdravje izvajalcev ter pacientov in oskrbovancev. Ta
bojazen se je žal zlasti v domovih za ostarele dramatično izkazala za resničen in utemeljen strah.

Zadruge so torej še vedno dejavne. Ali so bile nekatere od njih prisiljene ustaviti
svoje delo?
Poleg že omenjenega smo se potem morali soočiti s situacijo v številnih dejavnostih, ki jih je
bilo treba postopoma prekiniti: začeli smo s šolami in izobraževalnimi dejavnostmi, nato pa
so se sčasoma morali ustaviti tudi drugi sektorji. Zdaj imamo več kot 180 zadrug, ki so
morale za približno 2500 ljudi uporabiti socialno varnostno mrežo in jim grozi, da se ne bodo
mogle več postaviti na noge: v turizmu in kulturnem sektorju je kriza uničujoča. V težavah so
tudi zadruge za predelavo kmetijskih pridelkov in proizvodnjo. Kot predsednik konfederacije
zadrug se moram po eni strani spopadati s krizo tistih, ki ne morejo dihati zaradi izjemne
delovne obremenitve v sektorjih pomoči in ključnih storitev, v katerih so močno izpostavljeni
tveganju okužbe, po drugi strani pa s strahom in napetostjo tistih, ki so ostali brez dela.

Kaj se je v odzivih na krizo zaradi koronavirusa izkazalo za uspešno?
Kar je delovalo, vsaj v našem primeru, je bila velika solidarnost in obsežen odziv lokalne
skupnosti, prostovoljskih združenj in vseh družbenih organizacij, ki so opravile izjemno delo
tako z zbiranjem donacij kot z vzpostavljenimi dejavnostmi. Nesebičnost socialnih in
zdravstvenih delavcev je bila osupljiva. Ne samo zdravniki in medicinske sestre, ampak tudi
nadštevilni vzgojitelji in osebe, ki zagotavljajo pomoč, so nadaljevali s svojim delom kljub
velikemu osebnemu tveganju. Sledila je splošna mobilizacija. V 10 dneh so bile v Bergamu
(pa tudi v drugih mestih) postavljene poljske bolnišnice, za katere so bili uporabljeni
sejemski paviljoni. V ta namen je bila mobilizirana množica prostovoljcev, ki so dan in noč
delali brez plačila. V veliki meri jih vodijo zdravniki in medicinske sestre iz nevladnih
organizacij, finančna sredstva pa izvirajo iz donacij. V Bergamu smo v nekaj dneh preuredili
tri hotele in tako pridobili več kot 300 postelj za bolnike, ki so odpuščeni iz bolnišnice, čim
se njihovo zdravje stabilizira, da se sprostijo postelje na oddelkih. V teh hotelih za oskrbo
bolnikov skrbijo naše socialne zadruge. To je bilo orjaško delo, vendar gre za pomembno
storitev.

Kaj pa ni delovalo?
Predvsem ni delovala institucionalna raven, saj institucije niso znale sprejeti pravočasnih in jasnih odločitev ter enotno načrtovati in
ukrepati v krizi: lokalne, regionalne in državne oblasti so sprejemale nasprotujoče si odločitve. Birokracijo je preveč skrbelo, kako
uveljaviti svoja lastna pooblastila in se zaščititi pred odgovornostjo, ki se je v prevelikem številu primerov prenesla na izvajalce. V
različni meri se je to na splošno dogajalo ne le v Italiji in Bergamu, temveč v vseh zahodnih državah.

Kako je mogoče pojasniti to ravnanje različnih ravni uprave?
Mislim, da smo na splošno podcenili to, kar se je dogajalo na Kitajskem, kot da smo se Zahodnjaki počutili večvredne, ker imamo
napreden zdravstveni sistem z vrhunsko tehnologijo in bolnišnice z najsodobnejšo opremo. Kot da so bili preštevilni voditelji, pa tudi
direktorji podjetij in državljani, prepričani, da nas bo zaščitil naš zahodnjaški način življenja in da bomo varni tudi zaradi domneve, da
lahko računamo na svoje odlične bolnišnice in zdravstvene strukture. V prvih dneh po izbruhu epidemije v Lombardiji so se smejali
tistim, ki so zaskrbljeno svarili in opozarjali na nevarnost. Stavek, ki morda najbolj ponazarja ta občutek „večvrednosti“, najdemo v
znameniti izjavi predsednika ene od italijanskih dežel, ki je z obtožbo, da „Kitajci premalo skrbijo za osebno higieno in jedo žive miši“,
izrazil razmišljanje, ki je malo preveč razširjeno v vseh zahodnih državah. Podobno stališče so še do pred kratkim imeli tudi drugi
politični voditelji v Evropi in po svetu. Bolnišnice, ki izvajajo izjemne in inovativne zdravstvene storitve, kot so številne presaditve
organov in najbolj napredne onkološke terapije, so se izkazale za izjemno krhke, saj so bile pred zlomom zaradi virusne epidemije, ki
bi jo lahko bolje obvladali, če bi ostala čim dlje od bolnišnic. Vsaj v Bergamu so bolnišnice nehote postale žarišča širjenja epidemije.

Kako ocenjujete ukrepe, sprejete na evropski ravni?
Sem med tistimi, ki menijo, da so Evropska unija in njene institucije naredile veliko, četudi s težavami in nasprotovanji, ki jih dobro
poznamo: od zapletenih mehanizmov odločanja do pretirane zazrtosti držav članic samih vase. Zdi se mi, da sta Evropska komisija in
Evropski parlament v enem mesecu sprejela pomembne odločitve in uvedla gospodarske ukrepe, ki še nikoli prej niso bili sprejeti. Kar
lahko ugotovimo, je naslednje: gospodarstvo je sicer bistvenega pomena, zato bodo uvedeni gospodarski ukrepi imeli pomembno
vlogo pri obvladovanju krize in spodbuditvi dejavnosti, takoj ko bo kriza popustila. Kar Evropi še vedno manjka, pa je možnost
posredovanja z instrumenti, sredstvi in pooblastili tudi v drugih sektorjih, ne samo na področju urejanja trga in gospodarstva.

Ali bi torej Evropa morala biti enotnejša?
Zdi se očitno, da Evropo še bolj potrebujemo. To je, kot če bi nekega dne hudo zboleli, nekdo pa bi nam lahko pomagal le tako, da bi
nam dal denar in nam dovolil, da tečemo v bolnišnico – nikakor pa ne bi mogel sam poskrbeti za naše zdravljenje ali zaščito. Vsi vemo,
da je za zdravljenje potreben denar, vendar če dobiš denar, ko si sredi puščave, zaradi tega ne boš ozdravel. Prepričan sem, da nam
ta huda kriza zaradi epidemije daje vedeti, da moramo, če hočemo pravo Evropsko unijo, iti veliko, veliko dlje: preseči moramo enotni
trg ter bančno in monetarno unijo in resno razmisliti o uniji držav, ki izvajajo usklajene in enotne politike za vso celino.
Kako bi lahko vsi mi pomagali in kakšna vrsta pomoči je potrebna?
Kar lahko storimo, je, da še naprej prispevamo k utrjevanju ideala enotne Evrope, stalnemu spodbujanju kulture solidarnosti in
povezovanja ter nasprotovanju egoizmu in zapiranju, saj postaja vse bolj očitno, da se nihče ne bo rešil sam in da bo dramatična
alternativa solidarnosti ter medsebojni in vzajemni „skupnosti z isto usodo“ človeštva in Evrope ponižujoč in obupan padec v pekel
novih vojn.
Ali ste čutili, da obstaja solidarnost do Italije?

Veliko solidarnosti so pokazale socialne mreže, na primer med organizacijami socialne ekonomije. Dobili smo veliko izrazov sočutja in
naklonjenosti prijateljev in institucij iz številnih držav. Tudi kolegi iz EESO so mi poslali dragocena spodbudna sporočila. Na žalost pa
smo včasih slišali zaničljiva negativna mnenja nekaterih politikov iz evropskih držav, ki so pohiteli s kritiziranjem Italije in izražanjem
sebičnih in neumnih politik, tudi glede potencialne vloge Evropske unije... Žal se to ne razlikuje od tega, kar počnejo številni italijanski
politiki, ki znajo samo kritizirati ali izkoriščati to krizo za svoje oportunistične politične interese in iskanje hitrega soglasja prestrašenih
in dezorientiranih ljudi. Zato bi rekel, da tudi v tem primeru obstajata solidarna in uporna Evropa in človeškost, ki znata pomagati in
graditi. Obstajajo pa tudi koristolovci in oportunisti, ki si v krizah in vojnah zlobno prizadevajo samo za lastno korist. (mp)

Koronavirus bo spremenil našo družbo na bolje
Piše Adam ROGALEWSKI
Izbruh koronavirusne bolezni (COVID-19) bo korenito spremenil naše življenje, pa
tudi naše države, gospodarstvo in družbo. Spoznali smo, da smo kljub velikemu
izboljšanju življenjskih pogojev, ki smo ga dosegli skozi leta, in tehnološkemu
napredku, vključno z digitalizacijo in umetno inteligenco, še vedno zelo ranljivi. Z
zadrževanjem doma in izogibanjem stikom smo tudi spoznali, kako pomembni so v
našem življenju drugi ljudje in družba nasploh. Kriza zaradi koronavirusne bolezni
je jasno pokazala zgrešenost neoliberalnega diskurza, da družba ne obstaja. V
časih krize, s kakršno se soočamo danes, nas pred učinki virusa lahko obvaruje
družba ali z drugimi besedami človeška solidarnost.
Pandemija je spremenila naš pogled na delo. Ugotovili smo, da so nekateri delavci in poklici, ki smo jih prej šteli za manj pomembne,
dejansko bistvenega pomena za delovanje našega gospodarstva. S tem ne mislimo zgolj na zdravstvene delavce, ki tvegajo svoje
življenje in neumorno skrbijo za obolele, in negovalce, ki skrbijo za starejše, marveč tudi na t. i. nižje usposobljene delavce v trgovinah
z živili, šoferje, čistilce in kmetijske delavce, ki nam zagotavljajo osnovne dobrine in storitve. Med njimi je veliko migrantov, ki jih v
številnih državah in populističnih strankah dojemajo kot breme za družbo in jih obsojajo, da so krivi za vse. A spoznali smo, da se brez
njih naša družba ne bi mogla uspešno boriti proti pandemiji.
Izbruh koronavirusne bolezni je zabrisal razlike med delavci s tipično in netipično obliko zaposlitve ter samozaposlenimi delavci.
Uvideli smo, da so vse oblike dela pomembne in da vsi delavci, tudi mikropodjetniki, prispevajo k našemu gospodarstvu in prav vsi
potrebujejo državno podporo.
Prav pomoč države, s katero bi zaščitili delavce in podjetnike, je bistvena pri obvladovanju pandemije. Bolj kot kdaj koli prej
potrebujemo močno državo pod demokratičnim nadzorom, ki lahko zagotavlja javne storitve in ščiti gospodarstvo. Poudarek bi moral
biti na demokratičnem nadzoru držav in njihovih vlad, da ne bi prišlo do tega, kar se je zgodilo na Madžarskem, kjer zaradi nedavno
sprejetih ukrepov, s katerimi so bile razglašene izredne razmere, ni mogoče zajamčiti, da bodo spoštovana osnovna načela
demokracije. Kriza je tudi pokazala, da imajo socialni partnerji bistveno vlogo pri pripravi politik za obvladovanje izbruha
koronavirusne bolezni. Žal se zdi, da so poslanci v moji državi to pozabili, ko so nedavno sprejeli zakon, s katerim so uvedli predpise,
ki niso povezani s pandemijo, ampak so namenjeni omejevanju vloge socialnega dialoga in neodvisnosti socialnih partnerjev.
Zaradi krize, ki jo je povzročila koronavirusna bolezen, se je EU začela bolje odzivati na potrebe državljanov. Komisija je tako nedavno
predlagala vzpostavitev instrumenta SURE, ki bi mu dodelili 100 milijard evrov za podporo shemam skrajšanega delovnega časa in
zmanjševanje tveganj za brezposelnost. Obstaja pa nevarnost, da bodo posamični interesi držav članic prevladali nad solidarnostjo EU.
To je še toliko bolj pomembno za gospodarsko manj napredne države z manj razvitimi mrežami socialne varnosti, ki bodo potrebovale
večjo gospodarsko podporo.
Kot že omenjeno, nas je izbruh koronavirusne bolezni spodbudil k ponovnemu razmisleku o naši družbi, gospodarstvu in institucijah
EU, kar se drugače ne bi zgodilo. Spoznali smo, da je pomemben vsak delavec, tudi tisti, ki se šteje za nižje usposobljenega, spoznali
smo pomen družbe v nasprotju z neoliberalnimi individualističnimi ideologijami in pomen naložb v javni sektor ter, nenazadnje,
ključno vlogo demokracije in socialnega dialoga. Trdno sem prepričan, da ne bomo pozabili izkušenj, pridobljenih v tej krizi, in da
bomo po koncu pandemije zgradili boljšo prihodnost, tako da bodo ljudje v Evropi in po vsem svetu bolje živeli.

Nepopravljiva škoda za gospodarstvo
piše Helena De Felipe Lehtonen
V zvezi s sedanjo pandemijo, zaradi katere trpijo zlasti starejši ljudje in ljudje
šibkega zdravja, se pojavlja vprašanje, ali je virus laboratorijski proizvod, ki je bil
namerno ali nenamerno sproščen. Za navadne državljane je to neznanka in tudi če
bi jeseni 2021 že imeli cepivo, kdo lahko trdi, da se naslednjo zimo ne bomo
soočili z nekim drugim virusom, ki bo imel podobne posledice kot sedanji?
Spomnimo se španske gripe leta 1918.
Ne da bi vedeli odgovor na to, se sprašujemo, ali je zaustavitev gospodarstva in masovna
uporaba rezervnih skladov v skoraj vseh državah rešitev za ohranitev zaposlitev in realnega
gospodarstva? Ali bi bilo morda treba vsa naša logistična in gospodarska prizadevanja
usmeriti v to, da našemu zdravstvu damo na voljo vsa potrebna sredstva za analizo in
zdravljenje okuženih državljanov in državljank, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo?
Nikakor ne verjamem, da bi se svetovna gospodarstva v letu 2021 lahko soočila s podobnimi
razmerami, ne s finančno pomočjo iz javnih sredstev ne z zadolževanjem. Če se bo sesulo
realno gospodarstvo in z njim zaposlovanje, se bomo morda znašli v položaju, ko bodo
morale države prevzeti nadzor nad civilno družbo, saj ne bo zasebnega gospodarstva, ki bi
se s tem lahko spopadlo.
Na Evropsko unijo, ki bi morala jasno prevzeti vodilno vlogo in usmerjati svoje članice, po
kateri poti naj gredo v času sedanje pandemije tako po zdravstveni kot ekonomski in
socialni plati, nihče ne čaka več. Vsaka država je sprejela lastne ukrepe ob upoštevanju zgolj
smernic Svetovne zdravstvene organizacije, ki se na ekonomijo seveda ne spozna. To je še eno temeljno izhodišče za presojo

vodilnega položaja EU.
Kot ena od predstavnic evropskih in španskih MSP v EESO, ki zaposlujejo skoraj dve tretjini vseh zaposlenih v naših proizvodnih
strukturah, menim, da gre za nepopravljivo čustveno, gospodarsko in človeško škodo. Zato je treba razmišljati kratkoročno in
srednjeročno, pri tem pa ne posnemati zdravstvenih politik totalitarnih držav, ki nikakor niso v skladu s svobodnim tržnim
gospodarstvom.

Vodje institucij EU o krizi, ki jo povzroča COVID-19
Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije :

Z vsemi razpoložljivimi sredstvi si bomo prizadevali, da zajezimo širitev koronavirusa
(#coronavirus), pomagamo bolnikom in poskrbimo, da bo evropsko gospodarstvo previharilo
krizo.
Prepričana sem, da EU lahko vzdrži te pretrese za naše zdravstvene sisteme in
gospodarstva. Vendar mora vsaka država članica v celoti prevzeti odgovornost. Evropska
unija kot celota pa mora delovati odločno, usklajeno in enotno.
Charles Michel, predsednik Evropskega sveta :

Za soočanje z izzivom #COVID19 potrebujemo več Evrope, ki s svojim angažmajem podpira
prizadevanja držav članic. Le tako bomo lahko zajezili širjenje virusa, zagotovili medicinsko
opremo ter se dogovorili o ukrepih za zmanjšanje negativnih ekonomskih in socialnih
posledic za naše državljane.

lahko premagamo.

Zdravstveni delavci, ki delajo podnevi in ponoči, da bi obvladali krizo zaradi #COVID19, si
zaslužijo vse naše priznanje. Ta kriza bo težavna in dolgotrajna, vendar jo s skupnimi močmi

David Sassoli, predsednik Evropskega parlamenta:

To je težko obdobje za našo Unijo in naše gospodarstvo. Zdaj ni čas za prazne besede. Institucije EU pripravljajo nov sveženj ukrepov v
podporo državam in ljudem v stiski. Zdaj ni čas za enostranske ukrepe, temveč za okrepljeno sodelovanje na svetovni ravni.
Luca Jahier, predsednik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

Zdaj je čas, da Unija pokaže, ali je prava unija. Vse države članice morajo stopiti skupaj ter usklajevati svoje ukrepe. Krizo, ki nas je
vse prizadela, lahko učinkovito obvladamo le s hitrim in usklajenim ravnanjem. Od tega je odvisna celovitost Evropske unije.
#Whateverittakes
Apostolos Tzitzikostas, predsednik Evropskega odbora regij

EU mora pokazati svojo enotnost ter pomagati regijam in mestom, ki so v prvih vrstah boja proti novemu koronavirusu (#coronavirus).
Vzpostaviti mora mehanizem za izredne zdravstvene razmere, ki bo lokalnim skupnostim pomagal pri zaposlovanju novih zdravnikov,
nakupu medicinske opreme in okrepitvi storitev intenzivne nege.
Zahvaljujem se vsem voditeljem najbolj prizadetih lokalnih skupnosti in regij, ki se profesionalno, zavzeto in pogumno borijo proti
epidemiji #COVID19. Z mislimi sem pri tistih, ki jih je epidemija osebno prizadela.
Christine Lagarde, predsednica Evropske centralne banke

Evropska centralna banka bo storila vse, kar je v njeni moči, da v tem izredno težkem času podpre vse državljane evrskega območja.
Izredne razmere zahtevajo izredne ukrepe. Naša zavezanost evru nima meja. Odločeni smo, da bomo v okviru svojih pooblastil
izkoristili celoten potencial naših instrumentov.
Josep Borrell Fontelles, visoki predstavnik EU za zunanje zadeve in varnostno politiko

Kriza zaradi koronavirusa (#coronavirus) zahteva odgovor na svetovni ravni. Pri podpori partnerjem, zlasti v Afriki, ne gre le za
solidarnost in pomoč najranljivejšim, temveč je to tudi v našem interesu. Pandemije ne bomo premagali samo z ukrepi na evropskih
tleh, v ta namen bomo morali pomagati tudi partnerjem po svetu. Če tega ne bomo storili, se nam bo maščevalo.
Poziv generalnega sekretarja ZN Antónia Guterresa k prekinitvi ognja po vsem svetu je bolj pomemben kot kdaj koli prej. Samo skupaj
in v miru lahko premagamo svetovno pandemijo koronavirusa (#coronavirus). To je pravi boj, ki ga moramo danes bojevati. Naše
orožje sta enotnost in solidarnost. (mr)

Novice EESO
Za solidarnost brez primere
Evropski ekonomsko-socialni odbor je 6. aprila, dan pred srečanjem Euroskupine, sprejel izjavo, v kateri je države članice pozval k
solidarnosti brez primere ter hitremu in nujnemu odzivu na pandemijo koronavirusne bolezni. V nagovoru državam članicam
skupnosti, ki deli isto usodo, je poudaril nujnost skupnega ukrepanja pri soočanju z izzivi javnega zdravja ter s političnimi,
gospodarskimi in socialnimi posledicami sedanje krize. Po mnenju članov EESO je pandemija preskus za solidarnost EU na politični,
finančni, socialni in znanstveni ravni. V teh časih velike negotovosti bo le skupni evropski načrt za gospodarsko okrevanje EU

omogočil, da vzpostavi bolj trajnostno in odporno gospodarstvo.
Celotno izjavo si lahko preberete na: https://www.eesc.europa.eu/sl/newsmedia/presentations/eus-response-covid-19-outbreak-and-need-unprecedented-solidarityamongst-member-states

Čas za Unijo, da pokaže, ali je prava unija Izjava EESO ob izbruhu epidemije
COVID-19
Člani EESO so v odziv na razmere, ki jih je povzročila pandemija koronavirusa, 17. marca
2020 sprejeli izjavo z naslovom Čas za Unijo, da pokaže, ali je prava unija. Pozvali so k več
solidarnosti in skupnim ukrepom na evropski ravni, da bi se lahko učinkovito spopadli s
posledicami pandemije. Člani so poudarili pomen skupnega ukrepanja, da bi se lahko vse
države članice povezale, si pomagale in usklajevale svoje ukrepe.
V izjavi so zapisali: Nobena vlada v Evropi ali drugod po svetu ni sposobna takšne pandemije
obvladati sama. Kot predstavniki evropske civilne družbe so člani EESO poudarili, da se
lahko samo bolj učinkovita in enotna Evropa spopada s krizami ter podpira svoje državljane
in gospodarstvo.
Celotno besedilo izjave je na voljo tu: https://www.eesc.europa.eu/sl/news-media/news/covid-19-now-we-are-either-union-or-we-arenothing

Odziv na koronavirus: predlog Komisije o uporabi Solidarnostnega sklada
Evropske unije ni dovolj daljnosežen
EESO je 25. marca sprejelo na splošno pozitivno stališče o predlogu Evropske komisije za
spremembo uredbe Sveta o Solidarnostnem skladu Evropske unije v odziv na epidemijo
koronavirusne bolezni.
Čeprav EESO v svojem dokumentu o stališču izraža polno podporo predlagani razširitvi
področja uporabe Solidarnostnega sklada, hkrati poudarja, da sredstva, dodeljena temu
finančnemu instrumentu, nikakor ne zadoščajo, finančne določbe pa so neprimerne.
Predsednik EESO Luca Jahier je ob tem povedal: „Nobene druge možnosti ni kot
razširitev področja uporabe Solidarnostnega sklada EU, da se vanj vključijo izredne razmere
večjih razsežnosti v javnem zdravju in določijo posebne operacije za obvladovanje krize
zaradi pandemije, za katere se lahko dodelijo sredstva iz tega sklada. Zneski dodeljenih
sredstev pa morajo biti sorazmerni z obsegom izrednih razmer, če naj bi bila podpora učinkovita.“

Glede meril za upravičenost do financiranja EESO predlaga znižanje praga, da bodo države lahko zaščitile državljane pred tveganjem.
Čeprav pozdravlja povečanje predplačil in namero Komisije, da poveča skupno raven odobritev za ta plačila iz skladov, pa izraža nekaj
zadržkov glede teh določb.
„Glede na obseg izrednih razmer, s katerimi se soočamo, predlagana raven predplačil ne bo dovolj, predlagana skupna raven
dodelitev za ta predplačila pa se zdi popolnoma neprimerna,“ je dejal Stefano Palmieri, glavni poročevalec za prispevek EESO o tej
temi.
Več je treba storiti za to, da bo odziv na izredne razmere v javnem zdravju hiter in da bodo finančna sredstva za pomoč državam čim
prej mobilizirana, pravi EESO.
Države članice bi se morale pri pripravi zahtevkov za sredstva iz Solidarnostnega sklada posvetovati z ustreznimi organizacijami
civilne družbe. (jk)

Odziv na koronavirus: EESO poziva k obsežnejšemu evropskemu investicijskemu
načrtu
EESO podpira naložbeno pobudo Evropske komisije kot odziv na koronavirus, vendar poziva
k obsežnejšemu naložbenemu načrtu za podporo državam članicam pri odzivanju na
pandemijo COVID-19.
Cilj pobude je spodbujanje naložb v zdravstvene sisteme držav članic in v druge sektorje
njihovih gospodarstev. EU bo uporabila denarne rezerve, tj. neporabljene zneske
predhodnega financiranja za sklade EU, in zagotovila finančno podporo.
Predsednik EESO Luca Jahier je dejal: Jasno je, da mora biti naložbena pobuda v odzivu
na koronavirus, natančneje prispevek iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov k
obsežnejšemu evropskemu naložbenemu načrtu za pomoč državam članicam, le del
zagotovljene podpore. EU mora hitro sprejeti obsežne ukrepe za podporo in zaščito
gospodarstev, podjetij in delavcev v državah članicah, da bi omejili škodo in podprli okrevanje.

V dokumentu o stališču, ki ga je sprejel 25. marca, EESO predlaga, naj se preverijo vse možnosti za dodatno financiranje, ki so na voljo
v okviru proračuna EU.
Glavni poročevalec Bernd Schlüter, ki je pripravil prispevek EESO, je glede predlaganega cilja pobude dejal: Menimo, da bi bilo treba
več pozornosti nameniti neprofitnim socialnim podjetjem, organizacijam civilne družbe, netipičnim in nestandardnim delavcem,
samozaposlenim in prekarnim delavcem.
Na ravni EU bi bilo treba zagotoviti večjo finančno podporo sodelovanju med službami organizacij, institucij in držav članic, pristojnimi
za socialno in zdravstveno varstvo ter krizno upravljanje.
EESO močno podpira okrepljene mehanizme prožnosti v večletnem finančnem okviru ter poziva k hitremu sprejetju proračuna za
obdobje 2021-2027, ki ga je po njegovem mnenju treba prilagoditi sedanji sistemski krizi brez primere. (jk)

Letalstvo: EESO podpira začasno opustitev pravil EU o dodeljevanju slotov na
letališčih
EESO izraža podporo predlogu Komisije, da bi zaradi izbruha koronavirusne bolezni začasno
opustili določbe EU o dodeljevanju slotov na letališčih. Odbor poudarja, da bi morala začasna
opustitev veljati do konca poletnega voznega reda 2020 in da bi moral biti ta nujni ukrep del
veliko širšega svežnja, ki bo letalskemu sektorju EU omogočil, da si opomore po koncu krize.

„Začasna opustitev bi letalskim družbam omogočila stabilnost pri načrtovanju. Zelo nerealno
je predpostavljati, da bi lahko letalski prevozniki že zdaj načrtovali, da bodo z junijem
ponovno vzpostavili celoten poletni vozni red,“ je dejal predsednik EESO Luca Jahier.
„Upoštevati moramo, da mora EU sprejeti obsežne ukrepe za podporo in zaščito
gospodarstev, podjetij in delavcev v državah članicah, da bi omejili škodo, ki je nastala
zaradi epidemije koronavirusa, in podprli okrevanje (#WhateverItTakes),“ je še dejal.

Zaradi eksponetne rasti okužb z virusom in vse strožjih ukrepov, ki jih predlagajo vlade za njegovo zajezitev, povpraševanje po
letalskih storitvah hitro pada. Tako je bilo 21. marca 2020 opravljenih 66 % manj letov kot na isti dan leta 2019. Promet na glavnih
evropskih letalskih trgih je na ta dan padel za 91 % v Italiji, 76 % v Španiji, 74 % v Franciji, 66 % v Nemčiji, 57 % na Nizozemskem in
59 % v Združenem kraljestvu. Letalski prevozniki morajo vse bolj zmanjševati svoje zmogljivosti in prizemljiti vse več letal. V več
državah članicah EU so letalski prevozniki popolnoma prenehali leteti.

EESO zavzema odločno stališče v osnutku mnenja, ki je bil sprejet 25. marca 2020. Pripravil ga je član EESO Thomas Kropp, ki je
dejal: „Zaradi hitrega, nenadnega in nepričakovanega upada povpraševanja po letalskih storitvah letalski sektor zelo težko ohranja
likvidnost, hkrati pa se sooča z negotovostjo zaradi nadaljnjega stopnjevanja krize. Predlagana izjema glede slotov bi letalskim
prevoznikom omogočila stabilnost pri načrtovanju v prihodnjih mesecih in jim dala jasne smernice o tem, kako ravnati v zvezi s
poletnim voznim redom, ki začne veljati 29. marca 2020.“ (mp)

Novice skupin
Koronavirusna kriza: zaščitite zdravje ljudi in rešite evropsko gospodarstvo
Pripravila skupina delodajalcev v EESO
Kriza, ki jo je povzročil koronavirus, je največji izziv, s katerim se je EU soočila od
svoje ustanovitve. Države članice EU, podjetja in državljani doživljajo izjemno
težke čase. Hkrati ima EU priložnost, da znova dokaže svojo vrednost in izpolni
svoje obveznosti, tako da državam EU pomaga pri okrevanju po gospodarski krizi,
ki bo sledila.
Za to potrebujemo izredne gospodarske ukrepe brez primere in resnično, brezpogojno
evropsko solidarnost. „Ta trenutek zahteva močno politično vodstvo in enotno, drzno
ukrepanje evropskih političnih voditeljev,“ je dejal Stefano Mallia, podpredsednik skupine
delodajalcev. Naši državljani in tudi zgodovina nas bodo sodili po ukrepih, ki jih bomo ali ne
bomo sprejeli v tem izredno kritičnem trenutku.
Nujno je, da se v celotni EU ohranijo delovna mesta. Več podjetij ko bo preživelo te težke čase, manj ljudi bo izgubilo zaposlitev in
potrebovalo pomoč države. Delodajalci menimo, da bo evropski instrument za začasno podporo (SURE), ki ga predlaga Evropska
komisija, ključnega pomena za ublažitev gospodarskih in socialnih posledic pandemije koronavirusne bolezni, s posebnim ciljem
zaščititi delovna mesta in delavce. Države članice, ki zaradi uvedbe dela s skrajšanim delovnim časom in podobnih ukrepov
pričakujejo izredne odhodke, bodo potrebovale podporo instrumenta SURE.
Namenski sklad za COVID-19 bi bil rezervna blagajna EU za zagotavljanje kar največje finančne podpore za zagon evropskega
gospodarstva po koncu izrednih zdravstvenih razmer. Vse države članice bi morale imeti enak dostop do tega sklada, ki bi moral
prednostno preprečevati stečaj podjetij ter pomagati evropskim podjetjem in samozaposlenim, da bi si čim prej opomogli.
Države članice se po najboljših močeh spopadajo z uničujočimi posledicami pandemije, vendar njihovi ukrepi ne smejo omejevati
prostega pretoka blaga. Izjemno pomembno je zaščititi enotni trg. Treba je zagotoviti njegovo celovito in nemoteno delovanje. Poleg

varovanja zdravja državljanov morajo države članice posebno pozornost nameniti vzpostavitvi zelenih koridorjev, ki omogočajo prost
pretok blaga v Uniji. Po koncu izrednih razmer pa bo morala biti oživitev enotnega trga temelj okrevanja Evrope. (lj)

Na udaru so delavske pravice in demokracija
Pripravila skupina delojemalcev v EESO
V času, ko se krizne razmere zaradi epidemije COVID-19 po Evropi zaostrujejo, je
skupina delojemalcev Evropskega ekonomsko-socialnega odbora izjemno
zaskrbljena nad novicami, da so v nekaterih državah članicah ogrožena kolektivna
pogajanja in pravice delavcev. Zlasti smo zaskrbljeni zaradi razmer na Poljskem,
kjer je vlada za spopadanje s COVID-19 predlagala izredno zakonodajo, ki bo
posegla v neodvisnost sveta za socialni dialog in v avtonomijo socialnih
partnerjev.
Skupina delojemalcev je seznanjena tudi s položajem v Italiji, kjer so se vlada in socialni
partnerji dogovorili, da se bo o nadomestilu za brezposelnost za delavce, ki v času krize
COVID-19 ne morejo delati, odločalo v okviru kolektivnih pogajanj, vendar so politiki skrajne
desnice pozvali k začasni prekinitvi teh pogajanj.
Na Madžarskem so bile spremembe delovnega prava, ki ogrožajo pravice delavcev, uvedene
brez predhodnega posvetovanja s socialnimi partnerji. Predsednik vlade Viktor Orban je
pandemijo izkoristil tudi za sprejetje pooblastil za ukrepanje v izrednih razmerah, ki močno presegajo pooblastila, sprejeta v drugih
državah EU, in ogrožajo pravno državo ter temeljne pravice. Pooblastila niso časovno omejena in mu bodo omogočila kazenski pregon
vseh, ki domnevno širijo napačne informacije, med drugimi novinarjev.
Odziv na pandemijo COVID-19 je eden izmed največjih preskusov našega časa. Čeprav skupina delojemalcev priznava, da vlade
morajo sprejeti izredne ukrepe za obvladovanje posledic pandemije, poudarja, da bi pri tem vse morale spoštovati človekove in
temeljne pravice, tudi pravice delavcev in sindikatov. Zdaj je čas za solidarnost in sodelovanje, saj je to edini način, da pandemijo
premagamo. (secWGroup)

Zaupanja vredni mediji v boju proti lažnim novicam o COVID-19
Pripravila skupina Raznolikost Evrope v EESO
Med „nasveti “o tem, kako se izogniti koronavirusu, ki jih je mogoče najti na spletnih
straneh, so uživanje česna, pitje vroče vode in izogibanje sladoledu. Nedavno sem govoril s
prijateljico – ne bom omenjal imen –, ki je bila obupana nad tem, da o virusu ni mogoče najti
pravih informacij.
Vprašanje zaupanja v medije je zelo zaskrbljujoče. Pred kratkim sem se uro in deset minut
po telefonu pogovarjal s kmetom, članom moje organizacije LTO, in si prizadeval, da bi
ovrgel vse teorije zarote, v katere je verjel. To je bilo v začetku marca.
Povedal sem mu, da veliko informacij, ki so na voljo, sodi med zelo slabo pripravljena
gradiva, katerih cilj je povečati število ogledov, kar je bistveno za poklicni uspeh njihovih
avtorjev. Ta gradiva nato prek družbenih medijev širijo ljudje, ki iščejo potrditev svojih
predsodkov. Seveda pa je realnost v zvezi z virusom veliko bolj zapletena. Pozabiti pa ne
smemo tudi na manipulacije videoposnetkov.
Žalostno je videti, da tudi predsednik Trump širi napačne informacije, ko kritizira „lažnive
medije “in svoje politične nasprotnike. Na začetku pandemije je dejal, da je virus „prevara“,
kar ni bilo le zavajajoče, temveč dejanska laž. 12. marca je na vprašanje, ali sprejema
odgovornost za težave pri testiranju, odgovoril: „Ne prevzemam nobene odgovornosti.“ Te
besede ga bodo preganjale do konca njegovega mandata.
Če smo se iz te krize kaj naučili, je to, da moramo imeti zanesljive informacije iz zaupanja vrednih medijev. Na srečo še obstaja veliko
takih medijev, čeprav se je njihov proračun skrčil. Ljudje si želijo zanesljivih, neodvisnih informacij in vedo, kje jih lahko najdejo. Upam,
da to sedaj ve tudi moj kmet.
Za nepristranskega novinarja ostaja izziv, kako posredovati najboljše in najbolj zanesljive informacije, ne da bi pri tem zapadel v
vladno propagando. Prepričan sem, da se številni spopadajo s to dilemo. In ko nekateri trdijo, da medijem ne zaupajo več in ne vedo,
kje dobiti zanesljive informacije o COVID-19, se verjetno niso preveč potrudili.
Naj povem še to, da se mi je moj kmet zahvalil za tako dolg telefonski pogovor. „To se mi ne zgodi vsak dan,“ je dejal.
Klaas Johan Osinga, član EESO

Na kratko
EESO podpira odločitev Evropskega sveta, da začne pristopna pogajanja z
Albanijo in Severno Makedonijo

Predsednik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) Luca Jahier in predsednica strokovne skupine za zunanje odnose
Dilyana Slavova sta 26. marca podala skupno izjavo, v kateri sta pozdravila odločitev
Sveta z dne 24. marca 2020 o začetku pristopnih pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo.
V izjavi sta poudarila, da je v teh težkih časih za regijo, Evropo in svet ključnega pomena, da
se državam Zahodnega Balkana pošlje spodbudno in pozitivno sporočilo o medsebojni
povezanosti in podpori ter o tem, da si, po besedah predsednice Evropske komisije, delimo
isto celino, isto zgodovino, isto kulturo – in da si bomo delili tudi isto usodo.
Poleg tega sta v izjavi spomnila, da se je EESO močno zavzemal za širitev Evropske unije na
šest držav Zahodnega Balkana, v kolikor izpolnjujejo vsa potrebna merila za članstvo.
V zvezi z vlogo civilne družbe v prihodnjih pristopnih pogajanjih sta poudarila, da je treba v
pristopnih pogajanjih močno spodbujati in podpirati socialni dialog ter vlogo socialnih partnerjev in organizacij civilne družbe, saj je to
edini način za spremljanje in zagotavljanje spoštovanja temeljnih evropskih vrednot, kot so pravna država, temeljne človekove
pravice, reforma pravosodja, boj proti korupciji in diskriminaciji ter svoboda tiska.
V zaključku sta poudarila, da je EESO trdno zavezan še naprej krepiti svoja prizadevanja pri zastopanju interesov civilne družbe ter
opravljanju svoje vloge mosta v razmerju do institucij EU in nacionalnih vlad. (dgf)

Odpoved letošnjega dogodka „Vaša Evropa, vaš glas“: mladi v Evropi bodo morali
počakati, da se bo slišal tudi njihov glas
Zaradi pandemije koronavirusne bolezni je bilo treba odpovedati letošnji dogodek „Vaša
Evropa, vaš glas“, ki je bil načrtovan za četrtek, 19., in petek, 20. marca. Odločitev je bila
sprejeta z mislijo na zdravje in varnost vseh, kar je ključna prioriteta EESO med sedanjo
pandemijo. Organizacijska ekipa zdaj razmišlja o različnih alternativnih scenarijih za leto
2021, vendar dokončna odločitev zaenkrat še ni bila sprejeta.
Dogodek je bil sicer odpovedan, vendar so bile sodelujoče šole naprošene, naj pošljejo
enominutni videoposnetek z idejami o tem, kako se spopasti s podnebnimi spremembami.
Vse delegacije so ocenile poslane videoposnetke, po en dijak iz dveh najbolje uvrščenih
delegacij pa se bo jeseni lahko udeležil Evropske prireditve za mlade, ki jo prireja Evropski
parlament.
Najbolje se je odrezala Gimnazija Svetozar Marković iz Novega Sada (Srbija). Njeni dijaki so
predlagali uporabo deponijskega plina za proizvodnjo energije, s čimer bi se odpadki
pretvorili v vire.
Na drugo mesto se je uvrstil videoposnetek, ki so ga poslali dijaki gimnazije Freiherr-vomStein iz mesta Lünen (Nemčija). V posnetku z naslovom „Our Climate, Our Future truck“ so
predlagali kuhinjo na kolesih, v kateri bi pripravljali hrano z energijo iz obnovljivih virov in ozaveščali o podnebnih spremembah. (dgf)

EESO v medijih
Za vas smo izbrali nekaj naslovov člankov iz evropskih medijev, ki obravnavajo odziv EESO
na krizo zaradi COVID-19.
Avstrija – Kleine Zeitung: „EWSA-Präsident Jahier: Entweder eine Union – oder nichts“
Belgija – LaLibre.be: „Si le virus arrive ici, il se propagera comme un feu de forêt: les camps
de Rohingyas à la merci du coronavirus“
Bolgarija – Europost: „EESC backs suspension of 'ghost flights’“
Hrvaška – Hina: „Jahier pozvao sve članove EGSO-a na suradnju“
Češka – Hospodářské Noviny: „Nejvíce pomohou záruční mechanismy“
Italija – Vita: „Jahier: Non dimentichiamo milioni di profughi la loro salute è la nostra salute“
Malta – Times of Malta: „Let's not forget the refugees – Luca Jahier“
Poljska – TVN24: „Przedsiębiorcy alarmują. Obok pandemii koronawirusa będziemy mieli pandemię gospodarczą“
Portugalska – Diário do Minho: „Ou somos uma União ou não somos nada“
Španija – Dirigentes Digital: „Las discusiones entre gobiernos retrasan la respuesta común de la UE“ (ab)
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