Όλοι στη μάχη
για την υπεράσπισή
της Δημόσιας Δωρεάν Υγείας

Η

ΑΝΤΑΡΣΥΑ στηρίζει την απεργία στα νοσοκομεία στις 6 Οκτώβρη που μπορεί να γίνει
σταθμός στη μεγάλη μάχη για τη σωτηρία
του ΕΣΥ από τα Μνημόνια. Είναι μία απεργία που
προκηρύχτηκε κάτω από την πίεση της πετυχημένης κινητοποίησης που έγινε στις 9 Σεπτέμβρη
από όλα τα νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδας και
ανάγκασαν και την ΠΟΕΔΗΝ σε νέο απεργιακό
βήμα.. Οι εργαζόμενοι στην υγεία παλεύουν για
μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για αύξηση της χρηματοδότησης, για δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους.
Η μάχη για την υπεράσπιση της δημόσιας, δωρεάν, υψηλού επιπέδου υγείας, αφορά όλο το λαό,
εργαζόμενους, συνταξιούχους, άνεργους, μετανάστες και πρόσφυγες. Η πολιτική κυβέρνησης-ΕΕΔΝΤ που οδηγεί στην υποχρηματοδότηση και τις
περικοπές των μνημονίων έχει γεμίσει τα νοσοκομεία με ράντζα, έχει εκτινάξει τις αναμονές στα
επείγοντα και τα τακτικά ιατρεία. Έχει αφήσει χωρίς φαρμακευτική αγωγή και ιατρική περίθαλψη χιλιάδες κόσμου. Είναι αυτές οι πολιτικές που αναγκάζουν τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες
στην υγεία να δουλεύουν εξαντλητικά ωράρια, να
μην παίρνουν τα ρεπό τους και να μένουν απλήρωτοι. Είναι οι πολιτικές που θέλουν σταδιακά να
ιδιωτικοποιήσουν τα νοσοκομεία μας. Οδηγούν νοσοκομεία σε κλείσιμο μέσα από τη σταδιακή υποβάθμιση τους. Κλινικές και τμήματα κλείνουν ή
συγχωνεύονται λόγω της υποστελέχωσης, ενώ περιφερειακά νοσοκομεία φτάνουν να απειλούνται
με κλείσιμο.

Η υγεία μας όμως είναι πάνω από
τα κέρδη και τα πρωτογενή πλεονάσματα.
Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
βιάζεται να κλείσει την πρώτη αξιολόγηση με την
υπαγωγή όλων των ΔΕΚΟ στο Υπερταμείο των

www.antarsya.gr

ιδιωτικοποιήσεων και να ξεκινήσει τη δεύτερη, με
τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και την επίθεση στο εργατικό – συνδικαλιστικό κίνημα και στο
ίδιο το δικαίωμα της απεργίας, η απεργία στα νοσοκομεία μπορεί να δώσει τον αγωνιστικό τόνο σε
όλους τους κλάδους. Δεν ξεχνάμε ότι τα νοσοκομεία απεργούσαν την άνοιξη του 2015 για να πληρωθούν οι εφημερίες τους όταν η κυβέρνηση μάζευε τα αποθεματικά για να πληρώνει τις δόσεις.
Δε δεχόμαστε ότι ρεύμα, νερό, συγκοινωνίες,
υγεία, παιδεία είναι εμπορεύματα που μπορεί να ξεπουλάει η κυβέρνηση στα αρπακτικά της αγοράς.
Τα βήματα που μπορούν να σταματήσουν αυτόν τον
κατήφορο είναι συγκεκριμένα: μονομερής διαγραφή του χρέους και εθνικοποίηση χωρίς αποζημίωση
των επιχειρήσεων που κλείνουν με εργατικό έλεγχο,
ρήξη και έξοδος από την ΕΕ. Το δυνάμωμα των εργατικών αγώνων σε αυτή την πολιτική κατεύθυνση
είναι ο δρόμος για να επιβάλουμε επαρκή χρηματοδότηση για τους μισθούς και τις συντάξεις και να
προστατεύσουν τα δημόσια αγαθά.

Τώρα είναι η ώρα να οργανωθεί
γενική απεργία από τα κάτω.
Κάθε πρωτοβάθμιο σωματείο, επιτροπή αγώνα,
αγωνιστική ομοσπονδία να πάρει αποφάσεις για
πανεργατική απεργία τώρα χωρίς να περιμένει τι
θα κάνει η κάθε συνδικαλιστική γραφειοκρατία.
Έτσι μπορούμε να οικοδομήσουμε την αριστερή
εργατική αντιπολίτευση από τα κάτω και σ’ αυτό
το δρόμο καλούμε όλη την Αριστερά.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ δίνει όλες τις δυνάμεις της για την
επιτυχία της απεργίας στις 6 Οκτώβρη. Ξεσηκώνουμε κάθε γειτονιά και πόλη για συμμετοχή στο
καραβάνι της Υγείας που διαδηλώνει πανελλαδικά
στην Αθήνα προς το Υπουργείο Υγείας.
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