Αλληλεγγύη στους εργαζόμενους στην υγειονομική περίθαλψη:
Οι νεοφιλελεύθερες «πολιτικές» καταστρέφουν το δημόσιο σύστημα υγείας
Η Επιτροπή Διεθνούς Αλληλεγγύης των Βιομηχανικών Εργατών του Κόσμου (IWW)
εκφράζει την αλληλεγγύη της στον αγώνα όλων των εργαζόμενων υγειονομικών,
γιατρών και νοσοκόμων στην Ελλάδα κατά του «καθεστώτος» της διαθεσιμότητας
που επιβάλλεται στον δημόσιο τομέα με πρόσχημα τη μείωση του χρέους. Το
καθεστώς της διαθεσιμότητας ή κινητικότητας προβλέπει τις ομαδικές απολύσεις
4.000 εργαζομένων στον δημόσιο τομέα και την μεταφορά 25.000 εργαζομένων σε
καθεστώς μερικής απασχόλησης για οκτώ μήνες με ακόλουθη απόλυση ή μετάταξη.
Παρόλο που τα μέτρα αυτά έχουν ως στόχο να σπείρουν τον φόβο και να μειώσουν
τη συλλογική δράση των εργαζομένων, οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα δεν θα
επιτρέψουν στην κυβέρνηση να τους εκφοβίσει και θα παραμείνουν ενωμένοι
αγωνιζόμενοι κατά αυτής της ολοφάνερης αδικίας.
Ασφαλώς οι πρώτοι που θα πληγούν από τις απολύσεις αναμένεται να είναι οι πιο
δραστήριοι συνδικαλιστές. Ειδικά τα νοσοκομεία αλλά και το γενικό σύστημα υγείας
θα υποστούν σοβαρές ζημιές από τα μέτρα αυτά. Από τη μία, η ποιότητα της
δημόσιας υγείας θα υποφέρει και θα χειροτερεύσει πάρα πολύ από τη νεοφιλελεύθερη
αναδιάρθρωση. Από την άλλη, θα προχωρήσει η συρρίκνωση του υγειονομικού
τομέα καθιστώντας απρόσιτες υπηρεσίες ζωτικής σημασίας σε έναν όλο και
μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, όσο η λογική του κέρδους σε ιδιωτικοποιημένες
εγκαταστάσεις υγείας τείνει να επικρατήσει.
Γι’ αυτό ο αγώνας των εργαζομένων στις υπηρεσίες υγείας του δημόσιου τομέα είναι
ζωτικής σημασίας για όλη την ελληνική κοινωνία και θα έπρεπε να αποτελεί
ανησυχητικό σημάδι για τον εργαζόμενο πληθυσμό και σε άλλες χώρες της Ευρώπης,
μιας και οι διαδικασίες αυτές αντανακλούν αυτά που συμβαίνουν και που θα
συνεχίσουν να συμβαίνουν όλο και συχνότερα παντού στον καπιταλισμό.
Αλληλεγγύη στους εργαζομένους στην υγειονομική περίθαλψη»
«Όχι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές!»

Η αδικία σε βάρος ενός είναι αδικία σε βάρος όλων!
Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας!
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