
 

Komunikat 

 

 
« Europejskiej Sieci Walki z Prywatyzacją i 

Komercjalizacją Ochrony Zdrowia i Ochrony 

Socjalnej» 

Bruksela, 8 luty 2014 

 
 
 
 

Ogólnoeuropejska kampania w obronie zdrowia i ochrony socjalnej! 

7 - 25 maja 
W dniach 7 i 8 lutego 2014 r. rozpoczęła się w Brukseli skoordynowana w skali europejskiej kampania, która 

będzie prowadzona do 25 maja, tzn. do wyborów do Parlamentu Europejskiego. 

 

Pierwszym krokiem było publiczne wylansowanie Manifestu Europejskiego. 7 lutego o 9.30, delegacje z różnych 

krajów doręczyły Manifest do gabinetu premiera Belgii i jednocześnie do ambasad 11-tu państw Unii Europejskiej 

- z prośbą o przekazanie tego dokumentu ich rządom. 

 

Następnie delegacje połączyły się przed brukselską siedzibą UNESCO, gdzie złożono wniosek o wpisanie 

publicznych, egalitarnych, solidarnych i dostępnych dla wszystkich systemów opieki zdrowotnej i ochrony 

socjalnej na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości. UNESCO przesłało mail potwierdzający odbiór wniosku. 

 

Potem uformowano manifestację, która udała się do siedziby Komisji Europejskiej, gdzie przyjęto delegację 

reprezentującą osiem krajów. W Komisji złożono Manifest żądając, by komisarze Borg (zdrowie), Barnier (rynek 

wewnętrzny) i Andor (zatrudnienie, sprawy społeczne) ustosunkowali się do naszych analiz i żądań. 

 

W piątek 7.02 po południu i w sobotę 8.02 odbyła się VI Konferencja « Europejskiej Sieci Walki z Prywatyzacją i 

Komercjalizacją Ochrony Zdrowia i Ochrony Socjalnej» z udziałem związków zawodowych, organizacji 

pozarządowych, stowarzyszeń obywatelskich, partii politycznych i różnych platform koordynujących protesty. 

 

Konferencja pozwoliła lepiej zrozumieć liberalne polityki w sektorze służby zdrowia, i opracować alternatywne 

rozwiązania - w oparciu o opisy sytuacji i refleksje prowadzone w dwunastu krajach Europy: w Portugalii, Grecji, 

Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Polsce, Belgii, Francji, Niemczech, Holandii, Irlandii i Słowenii. 

 

VI Konferencja zakończyła się przyjęciem Apelu do obywateli, stowarzyszeń obywatelskich, organizacji 

pozarządowych, związków zawodowych, partii politycznych oraz jednościowych, regionalnych i krajowych 

koordynacji zawiązanych w obronie publicznej służby zdrowia. Appel wzywa wszystkich do organizowania akcji 

w ramach Europejskiego Tygodnia Protestów od 2 do 8 kwietnia. Kulminacyjnym momentem będzie Światowy 

Dzień Zdrowia w dniu 7 kwietnia. Konkretne formy protestów zostaną ustalone w każdym kraju lub regionie. 

 

W okresie od 8 lutego do 25 maja, Konferencja wzywa: 

 

- do masowego rozpowszechniania zawartych w Manifeście analiz i żądań, i dyskutowania ich ze 

wszystkimi; w tym celu zostanie opublikowany krótki dokument prezentujący najważniejsze informacje i 

argumenty; 

 

- do organizowania dyskusji nad Manifestem z pracownikami służby zdrowia, którzy szczególnie dotkliwie 

odczuwają skutki komercjalizacji i prywatyzacji ochrony zdrowia; 

 

- do informowania o tej międzynarodowej kampanii na różnych jednościowych protestach i akcjach, jakie 

będą organizowane w szczególności 8 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet oraz 1-go Maja, a 

także w związku z inicjatywami dotyczącymi spraw imigracji, skrajnej prawicy, sytuacji osób starszych, 

młodzieży, itp.; szkody spowodawane przez polityke komercjalizacji ochrony zdrowia dotyczą bowiem 

wszystkich kategorii obywateli. 



 

- do interpelowania w oparciu o Manifest kandydatów startujących w wyborach europejskich, w 

szczególności organizując publiczne debaty i zapraszając na nie kandydatów, aby ustosunkowali się do 

analiz i żądań zawartych w Manifeście; 

 

- do przeciwstawienia się tzw. "partnerstwu transatlantyckiemu", które stanowi bardzo poważne zagrożenie 

dla ochrony zdrowia oraz opieki społecznej; 

 

- do rozszerzenia Europejskiej Sieci w maksymalnej ilości krajów, obejmując nią jak największą ilość 

związków zawodowych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń obywatelskich, partii politycznych, itd., 

walczących z prywatyzacją służby zdrowia drogą mobilizacji obywateli. 

 

Zwycięstwo pospolitego ruszenia mieszkańców Madrytu, tzw. Marea Blanca - białej fali, która udaremniła 

prywatyzację sześciu madryckich szpitali - pod hasłem "Zdrowia się nie sprzedaje - zdrowia się broni" - 

pokazuje drogę wszystkim obywatelom Europy. Udowadnia, że dzięki wspólnym, jednościowym mobilizacjom 

obywateli można wygrać z wielkich firmami medycznymi, koncernami farmaceutycznymi, prywatnymi 

towarzystwami ubezpieczeniowymi, i położyć kres ich zachłanności. 
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