
HANDOUT 4 

 

Casestudy over politieke interventies tijdens de pandemie 

Op 14 maart 2020 kondigt de nationale regering van Spanje aan dat de hele bevolking van het 

land (ongeveer 47 miljoen) wordt opgesloten in een lockdown om de verspreiding van Covid-

19 tegen te gaan. Burgers mogen hun huis alleen verlaten om boodschappen en 

farmaceutische producten te kopen, naar banken of ziekenhuizen te gaan, voor afhankelijke 

personen te zorgen of hun hond uit te laten. Bovendien moeten ze op straat altijd zonder 

begeleiding zijn, en hoewel ze naar hun werk mogen gaan, zijn de meeste werkplekken 

gesloten voor het publiek.  

Vanaf 2 mei 2020 regelen vaste tijdschema's het verlaten van woningen voor niet-essentiële 

lichaamsbeweging. Mensen die speciale aandacht nodig hebben en 70-plussers mogen tussen 

19.00 en 20.00 uur onder begeleiding van één persoon naar buiten. Het uitstapje moet 

plaatsvinden binnen 1 km van huis en er moet een afstand van 2 meter tot andere mensen 

worden bewaard. Volwassenen en tieners van 14 jaar en ouder mogen eenmaal per dag 

tussen 6.00 en 10.00 uur of tussen 20.00 en 23.00 uur aan lichaamsbeweging doen. In dorpen 

met minder dan 5.000 inwoners gelden de verschillende tijdschema's niet en mag iedereen 

onder dezelfde voorwaarden tussen 6.00 en 23.00 uur naar buiten. 

 

Denk na over de volgende vragen: 

• Wat zijn de specifieke sterke punten van deze vergrendelingen? 

• Wat zijn hun specifieke zwakheden? 

• Welke gevolgen hebben deze verordeningen voor  

o het leven van individuen? 

o de sociale contacten van mensen van verschillende leeftijden? 

o de economie van een land? 

• Zijn er tegenstrijdige belangen tussen verschillende groepen in de samenleving? 

• Zijn er ongunstige bijwerkingen die vanaf het begin aangepakt hadden moeten worden? 

• Waren er ook gunstige bijwerkingen? 

• Welke lessen kunnen in dit verband worden getrokken uit de ervaring met Covid-19? 

 

 


