
Aankondiging/ Call for papers maatschappelijk special issue NJLP 2021: Het solidariteitsbeginsel 

tijdens en voorbij Covid-19 

De Covid-19-crisis heeft op allerlei terreinen geleid tot vraagstukken van solidariteit. Of het nu gaat 

om de verdeling van IC-bedden, om de ongelijke effecten voor bepaalde groepen, zoals flexwerkers 

op de arbeidsmarkt en migranten, om een eerlijke verdeling van de schuldenlast in de EU, of om de 

mondiale jacht op een vaccin, steeds speelt de vraag naar de reikwijdte en betekenis van solidariteit 

tussen mensen, tussen generaties en tussen samenlevingen een rol. Voorbij corona zien we dezelfde 

vraag ook terug bij de problemen rond de bestendigheid van de pensioenen en in het kader van de 

klimaatverandering en opwarming van de aarde, waarvan de schadelijke gevolgen vooral de jongere 

en toekomstige generaties hard gaan treffen. Naast de verlichtingsidealen vrijheid (‘liberté’) en 

gelijkheid (égalité’), komt het solidariteitsbeginsel als uitwerking van ‘fraternité’ (‘broederschap’) er 

doorgaans bekaaid van af. Dit special issue hoopt daar enige verandering in te brengen. In deze 

maatschappelijk gerichte special issue willen wij enkele verdiepende bijdragen rond het 

solidariteitsbeginsel en enkele actuele casus rondom en voorbij Covid-19 samenbrengen. Suggesties 

voor contribuanten en abstracts voor bijdragen kunt u sturen naar Lukas van den Berge 

(l.vandenberge@uu.nl) of Wouter Veraart (w.j.veraart@vu.nl). Deadline abstracts: 1 november 2020; 

deadline inzending papers: 1 september 2021. Zowel Nederlandse als Engelstalige bijdragen zijn 

welkom.  

 

Announcement/ Call for Papers Special Issue NJLP 2021: The Principle of Solidarity During and 

Beyond Covid-19 

The Covid-19 crisis has raised issues of solidarity in many areas. Whether it is the distribution of IC 

beds, the unequal consequences for, among other groups, flex workers and migrants, the 

distribution of the debt burden among member states within the EU or the global hunt for a vaccine, 

the question of the scope and significance of solidarity between human beings, generations or 

societies plays a role. Beyond corona, we encounter a similar focus on solidarity in debates around 

the sustainability of pensions and in the context of climate change and global warming, the damaging 

consequences of which will particularly hit the younger and future generations. In addition to the 

enlightenment ideals of freedom (‘liberté’) and equality (‘égalité’), the solidarity principle as a  

translation of  ‘fraternité’ (‘fraternity’) usually comes off poorly. This special issue hopes to change 

that. In this societal special issue we aim to bring together some in-depth contributions on the 

solidarity principle and some current societal cases around and beyond Covid-19. Suggestions for 

contributors and abstracts can be sent to Lukas van den Berge (l.vandenberge@uu.nl) or Wouter 

Veraart (w.j.veraart@vu.nl). Deadline abstracts: November 1st 2020; deadline paper submissions (in 

English or Dutch): September 2021.  

 

 

 

 

 


