EPSU allmänt cirkulär nr 23 (2020)
Till samtliga medlemsförbund
Re: JWG/PSC/cb
Kontaktperson: Pablo Sanchez Centellas
Bryssel den 21 oktober 2020

Europeisk aktionsvecka för hälsovård
EPSU bjuder in till en aktionsvecka om vård och omsorg fr.o.m. den 26 oktober t.o.m. den 30 oktober.
Många fackförbund kommer att medverka.
Höjdpunkten blir aktionsdagen den 29 oktober. Vi ber om er hjälp att stödja anställda inom vård och
omsorg.
Så här går det till:
Det var EPSU:s fasta kommitté för sjukvård och sociala tjänster som bestämde att hålla
aktionsveckan. Många förbund har redan förberett åtgärder och organiserat aktiviteter. Den 29 oktober
är också den globala aktionsdagen, som stöds av de globala fackliga federationerna, bl.a. PSI och
IFS. Huvudkraven finns här.
Att slåss för vård och omsorg bortom pandemin innebär:
 Högre lön och bättre villkor
 Säker bemanning
 Fokus på kvalitativ vård
Vi avvisar åtstramningsåtgärder som t.ex. att minska EU4Health programmet från 9,4 miljarder till 1,7
miljarder. Vi begär offentliga medel för våra allmänna sjukvårds- och omsorgssystem efter alla
åtstramningsår. Kampen är en symbol för offentliganställda, som alla lider under samma tryck och
stress.
Med ökande infektioner i Europa, och alltfler covid-19 patienter på sjukhus och i intensivvård söker
sjukvårds- och omsorgsanställda er solidaritet. Många är utmattade av långa arbetstider och att arbeta
under stress under mycket långa perioder. Ert åtagande sänder ett budskap om solidaritet till dem,
och en kraftig signal till regeringar och andra att vi måste ändra kurs. Du kan läsa mer om det i
uppropet, som EPSU:s fasta kommitté för sjukvård och sociala tjänster slog fast den 8 oktober. Det
har
översatts
till
många
språk.
Använd
det
gärna
i
era
sociala
medier.
https://epsu.org/article/european-health-action-week
Vad ni kan göra
Pandemin och den kraftiga ökningen av fall i många länder försvårar mobilisering. Låt oss därför slå
ett stort slag för våra krav i sociala medier. Sprid materialet bland era medlemmar och be dem
använda det i sociala medier.
Logotyper och bilder för sociala medier och aktioner finns på EPSU:s webbsida
Ta gärna ett foto med EPSU:s logotyp för solidaritetsaktionen, och skicka den till: Pablo Sanchez 0032
474 626633 (Whatsapp/Telegram) eller cboeckx@epsu.org före tisdagen den 27 oktober kl 09.00.
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Ladda upp bilden på era sociala medier, och använd följande hashtaggar:
#jointhefightback
#ourhealthisnotforsale
#EU4health4all
Vi ber er också att tagga ordföranden för Europaparlamentets miljö- och folkhälsoutskott samt för
budgetutskottet (som handhar finansiering av programmet Eu4Health) samt också Charles Michel,
Europeiska rådets ordförande, och Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande.
 Hälsovårdsutskottet (ENVI) Pascal Canfin @pcanfin
 Budgetutskottets
ledande
förhandlares
tagg
på
Facebook
https://www.facebook.com/cristi.busoi
 Charles Michel, @CharlesMichel
 Ursula von der Leyen @vonderleyen
Tisdagen den 27 oktober hålls en presskonferens i Bryssel kl. 10.00. Vi ber er att webbstreama den
på era Facebooksidor. Meddela oss om ni kan göra det, och då skapar vi en Whatsapp och Telegram
grupp för att komma åt länken när den kör igång. Skicka ett meddelande (SMS/Whatsapp/Telegram)
till Pablo Sanchez 0032 474 626633 före tisdag kl 09.00. (27 oktober)
Ni kan också följa EPSU:s Facebooksida: https://www.facebook.com/EPSUnions/
En symbolisk aktion kommer att äga rum torsdagen den 29:e i Bryssel. Vi direktsänder aktionen på
Facebook, hjälp oss att webbsända den.
Vårt Instagramkonto https://www.instagram.com/epsunions/ kommer att visa foton på aktioner och
korta videofilmer som stöd för mobiliseringen. Dela med er och kontakta oss med
SMS/Whatsapp/Telegram för att ladda upp bilderna där.
Tagga oss med #EU4health4all om en annan hashtagg används på ert språk för mobiliseringen.
Tack för ert stöd och för er solidaritet.

Jan Willem Goudriaan
EPSU:s generalsekreterare

