Комюнике на европейската мрежа срещу комерсиализацията и приватизацията на здравеопазвнето
„Нека да разпространяваме солидарността, а не вируса!“
„Да поставим под карантина строгите икономии и търговията!“

Европейската мрежа срещу комерсиализацията и приватизацията на здравеопазването и
социалната защита и Движението за здраве на хората сме много доволни от съвместната
мобилизация на 163 организации в цяла Европа срещу търговията в здравеопазването на 7ми април под мотото „Нека да разпространяваме солидарността, а не вируса“.

В цяла Европа бяха проведени стотици индивидуални и колективни действия, въпреки карантината,
с които показахме, че хората вярват в обществената здравна система с не търговска цел,
обслужваща хората. Можете да разгледате интерактивната карта на действията от 7-ми
април тук: bit.ly/Agir4Health

В допълнение, работещите в здравеопазването и социалните служби заявяваме като наши
приоритети:
1. Непосредственото осигуряване на човешки и материални ресурси за борбата срещу
пандемията и защита на здравето на населението в бъдеще: набиране и обучение на персонал в
здравеопазването, спешно осигуряване на средства и управление на запасите от материали,
необходими за справяне с кризисни ситуации.
2. Отхвърляне на политиките на орязване на публичните разходи и търговията, които
доведоха до систематичното унищожение на системите за обществено здравеопазване в Европа,
както и до липсата на квалифициран персонал в медицинските центрове, старческите домове и
социалните услуги.
3. Необходимостта да се разработи и произведе лечение и достатъчно защитни средства,
които да допринесат за общественото здраве, а не за печалбите на бизнеса. Независимо от
местоживеенето, трябва да се предоставят ефективни и безопасни лекарства, защитни материали и
ваксини на хората за профилактика и лечение на COVID-19; Всички те трябва да са безплатни за
пациента, придобити на справедлива цена от националните здравни системи.

Когато пандемията приключи, борбата за универсално публично здравеопазване за всички
ще продължи. Идеята за универсалното здравеопазване обхваща не само цялостна медицинска

помощ, достъпна за всички, но и идеята за свят основан на хармония справедливост и солидарност.
Затова радикално отхвърляме настоящия икономически модел на Европейския съюз, основан на
строги икономии, а не на солидарност.

Изискваме преориентиране на публичните средства, така че те да бъдат разпределени за
удовлетворяване на основните права на населението: заетост, достойни заплати, жилища,
образование, енергия, храна и вода.

За да постигнем това, ние трябва да озаптим търговията. Трябва да отхвърлим бруталните
фискални политики, които бях наложени по време на предишната световна икономическа криза . 750
000 милиона Евро на Европейската централна банка не трябва да се използват за захранване на
финансовите пазари, а за финансиране на социалните нужди на населението въз основата на
защитата и подобряването на физическото, психическото и социалното благополучие на всички.
Укриването на данъци трябва да се бори енергично и да се налагат тежки санкции..

Вместо социални системи, подчинени на пазарна логика и контролирана конкуренция, трябва да
преминем към социално справедлив и екологично отговорен модел. Определянето на нуждите
и организацията на системите за здраве трябва да бъдат под прякото демократично наблюдение на
гражданските комитети, координирани на всички нива на обществото.

Ето защо призоваваме европейските държави да приемат по-силна стратегия за договаряне на
цените на лекарствата, медицинските материали и ваксините. Ако фармацевтичната индустрия
продължава да определя неоправдано високи цени, патентните права трябва да бъдат отменени.
По същия начин, както запасите, така и производството на лекарства и медицински материали
трябва да бъдат контролирани от публичните органи и в случай на спиране на производството или
доставката патентите трябва да бъдат отменени. Освен това искаме да бъдат отпуснати
необходимите средства за обществени и независими фармацевтични изследвания. В близко
бъдеще е от изключително значение да се създаде стратегия, която да се стреми към координирано
и социализирано европейско публично пространство за изследвания и производство на нови
лекарства.

И накрая, трябва да подкрепим и да гарантираме успешното мобилизиране на здравните
работници и други основни работници, През последните няколко месеца те работиха неуморно,
за да защитят здравето и живота ни, и това в условията на недостатъчна лична защита и често
нечовешки работни смени.

Ето защо Европейската мрежа срещу комерсиализацията на здравеопазването, Движението за
здраве на хората и другите подписали това комюнике призовават към сближаване, взаимопомощ и

солидарност на местно, национално и международно равнище, за да се изгради една
възможно най-широка и единна платформа, с общи искания, които да сложат край на
либералните рецепти от миналото.
Предлагаме на цялото социално движение да се изправим заедно и да определим дата за месец
септември 2020г. като първа международна инициатива на европейско ниво.

НЕКА ДА СЕ БОРИМ ЗАЕДНО ЗА СИЛНО УНИВЕРСАЛНО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, СПОСОБНО ДА
УСТОИ НА ЗДРАВНИТЕ КРИЗИ ДНЕС И УТРЕ!
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European Network against the Privatization and Commercialization of Health and Social Protection / Réseau
européen contre la Privatisation et la Commercialisation de la Santé et de la Protection Sociale / Europees Netwerk
tegen de privatisering en commercialisering van gezondheid en sociale bescherming / Red Europea contra la
Privatización y Comercialización de la Salud y la Protección Social / Rete Europea contro la frivatizzazione e la
commercializzazione della salute e della protezione sociale
http://europe-health-network.net/ - +32499 42 44 48 - europeanhealthnetwork@gmail.com
People's Health Movement
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Actieplatform gezondheid en solidariteit - Plate-forme d'action santé et Solidarité (Belgium)
Actrices et acteurs des temps présents (Belgium)
ADIF INFOR-FEMMES (Belgium)
AIEA - Associazione italiana esposti amianto (Italy)
Aînés du cdH (Belgium)
AKTINA (Belgium)
Algemene Centrale ABVV - Centrale Générale FGTB (Belgium)
Alter Summit (Europe)
AРК - Автономна Работническа Конфедерация - Confédération autonome des travailleurs (Bulgaria)
Artsen Zonder Vakantie - Médecins Sans Vacances (Belgium)
Asociación Canaria de Neuropsiquiatría y Salud Mental (Spain)
Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Aragón ADSPA (Spain)
Attac Bruxelles 2 (Belgium)
Attac Germany - working group social security systems (Germany)
Attac Lille (France)
BAPN - Belgian Anti-poverty Network (Belgium)
СБМС - Синдикат на Български Медицински Специалисти - Syndicat des Spécialistes de Santé Bulgares Мая Илиева (Bulgaria)
CAS Madrid - Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid (Spain)
CBCS - Conseil Bruxellois de Coordination Sociopolitique (Belgium)
Centre for Research & Education in Public Health, Health Policy and Primary Health Care - CEHP (Greece)
Centro di Salute internazionale e interculturale CSI - APS (Italy)
Centrum Algemeen Welzijnswerk - CAW Groep (Belgium)
CEO - Corporate Europe Observatory (Europe)
CETRI - Centre tricontinental (Belgium)
CGSP-ACOD Centrale Générale des Services Publics - Algemene Centrale der Openbare Diensten (Belgium)
CGT Sanidad Sector II, Aragón (Spain)
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CNE - Centrale Nationale des Employés (Belgium
Collectif Alpha (Belgium)
Collectif Inter Urgences (France)
Comitato difesa sanità pubblica Milano-sud ovest (Italy)
Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón (Spain)
Confédération des Seniors Socialistes (Belgium)
Confederación General del Trabajo - CGT (Spain)
Coordinadora Valenciana por la Defensa del Sistema Publico de Pensiones (Spain)
Coordinadora Estatal de Mareas Blancas (Spain)
Coordinamento toscano diritto alla salute (Italy)
CSC Services Publics (Belgium)
Cultures et Santé (Belgium)
Derechos Humanos Madrid (Spain)
DMD, Asociación Derecho a Morir Dignamente (Spain)
Espacio Comun 15M 2015m (Spain)
Federacion De Asociaciones Para La Defensa De La Sanidad Publica (Spain)
Féderation des Maisons Médicales (Belgium)
Fédération laïque de centres de planning familial - FLCPF (Belgium)
Féderation SUD Santé-Sociaux (France)
Femmes Prévoyantes Socialistes - FPS (Belgium)
Filef NE (Belgium)
Finance Watch (Belgium)
Foro Movimientos Sociales (Spain)
Forum per il Diritto alla Salute (Italy)
FRAVM, Federacion Regional Associaciones de Vecios (Spain)
Global Health Advocates (France-Belgium)
International Association of Health Policy in Europe [IAHPE] (Greece)
La Santé en Lutte - De Zorg in Actie (Belgium)
La Rue (Belgium)
Lama (Belgium)
LEF-FGE Links Ecologisch Forum-Forum Gauche Ecologique (Belgium)
Le Monde selon les femmes (Belgium)
Lire et Ecrire Bruxelles (Belgium)
LUSS - La Ligue des Usagers des Services de Santé (Belgium)
Maison Médicale Santé Plurielle (Belgium)
62. MATS - Movimiento Asambleario de Trabajador@s de Sanidad (Spain)
63. Medicina Democratica onlus (Italy)
64. Medicina Rural (Spain)
65. Medecine pour le Peuple – Geneeskunde voor het Volk (Belgium)
66. Medecins du Monde – Dokters van de Wereld (Belgium)
67. Médicament bien commun (France)
68. Medico international (Germany)
69. Mesa en Def. de la Sanidad Pública de Madrid, MEDSAP - Marea Blanca (Spain)
70. MOC Mouvement Ouvrier Chretien (Belgium)
71. Organización Coordinadora Estatal Pensiones (Spain)
72. O'YES (Organization for Youth Education and Sexuality) (Belgium)
73. Periferia (Belgium)
74. PHM People's Health Movement UK (United Kingdom)
75. Plataforma de Hepatitis C - PLAFHC (Spain)
76. Plataforma Sanidad Pública Zona N, San Sebastián de los Reyes, Madrid, Belén Ochoa (Spain)
77. Plataforma Social en Defensa de la Sanidad Pública de León (Spain)
78. PROGRESS Lawyers Network (Belgium)
79. Réseau Santé Diabète - Bxl (Belgium)
80. Réseau syndical international de solidarité et de luttes (Europe)
81. Rete per il diritto alla salute di Milano e Lombardia (Italy)

82. SEAUS, Sociedad Espanola de Atencion al Usuario de la Sanidad (Spain)
83. SETCa-BBTK Syndicat des employés, techniciens et cadres - Bond van Bedienden, Technici en Kaderleden
(Belgium)
84. Society for International Development - SID (Italy)
85. Solidaires 09 (France)
86. Solidaris (Belgium)
87. Union Syndicale de la Psychiatrie (France)
88. Union Syndicale Solidaires (France)
89. Viva Salud (Belgium)
90. Intersindical Valenciana (Spain)
91. FEDITO BXL (Belgium)
92. Policies for Equitable Access to Health – PEAH (Italy)
93. Coordination Nationale des Comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité (France)
94. Promo Santé & Médecine Générale - PSMG (Belgium)
95. Sud Education 91, section locale d'Orsay (France)
96. SNCS-SNESup, sections de Paris Saclay (France)
97. Centre Bruxellois de Promotion de la Santé (Belgium)
98. PHM Scotland (Scotland)
99. Plataforma per la Defensa de la Sanitat Pública de la Marina Alta (Spain)
100.
Attac Austria (Austria)

