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Woeste Italiaanse politici in advertenti
’Wees geen Nederland’

 Maarten van Aalderen  31-3-2020

Italiaanse politici en bestuurders gaan dinsdag in een paginagrote
advertentie in de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)
tekeer tegen Nederland. Ze zijn woest over de opstelling van ons land
tegen eurobonds. Nederland wordt zelfs „in alle opzichten een
voorbeeld van gebrek aan ethiek en solidariteit” verweten.

© REUTERS  Carlo Calenda is woest op Nederland.

De Italiaanse regering wil dat eurobonds worden uitgegeven door de diepe
economische crisis waarin Italië zich bevindt vanwege het coronavirus.
Nederland is hierop tegen:
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„Lieve Duitse vrienden, met de coronacrisis is in de westerse wereld de
gemeenschappelijke geschiedenis weer belangrijk geworden”, begint de
open brief onder leiding van oud-minister en Europarlementariër Carlo
Calenda op pagina vijf van de FAZ. „De eerste uitdaging betreft het
overleven van de EU. De EU heeft nu niet de middelen voor een gezamenlijk
antwoord op de crisis. Maar als ze nu niet bewijst dat ze bestaat, dan zal ze
ophouden te bestaan.” Daarom hebben, zo wordt in de brief gezegd, negen
landen de uitgave van eurobonds voorgesteld. Nederland steunt dat
voorstel niet.

„Momenteel voert Nederland echter een groep landen aan die zich tegen
deze strategie keert, en ook Duitsland schijnt deze groep te willen volgen”,
zo gaat de brief verder. „Nederland is het land dat sinds jaren met zijn
fiscaal beleid belastinginningen van de belangrijkste Europese landen
ontneemt. Het zijn onze openbare begrotingen en de sociaal zwakkeren in
onze landen die daarvoor de prijs moeten betalen. Het zijn diegenen die
vandaag het sterkst door de crisis worden getroffen. De Nederlandse
houding is in alle opzichten een voorbeeld van gebrek aan ethiek en
solidariteit.”

’Na de oorlog hielp Italië’

In de brief wordt verder gewag gemaakt van de periode na de Tweede
Wereldoorlog waarin andere Europese landen, waaronder Italië, Duitsland
hielpen met haar schulden. Daar zou Italië nu nog trots op zijn. „Lieve Duitse
vrienden, de herinnering helpt de juiste beslissingen te nemen. Jullie als
Duitsers behoren tot de grote Europese naties. Jullie plaats is aan de kant
van de Europese instellingen, met waarden als vrijheid en solidariteit. Niet in
het volgen van bekrompen nationaal egoïsme”, aldus de open brief.

De advertentie is behalve door initiatiefnemer Calenda ondertekend door
gouverneurs van twee Noord-Italiaanse regio’s en burgemeesters van door
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corona getroffen plaatsen als Milaan, Venetië, Bologna en Bergamo.
Opvallend is dat het hoofdzakelijk om centrumlinkse bestuurders gaat die
als Europees-gezind bekend staan. Carlo Calenda zelf was minister van
Economische Ontwikkeling en is oprichter en leider van de nieuwe partij
Azione.
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