Europese Actiedag 7 april 2016 tegen de vermarkting en commercialisering
van de gezondheidszorg
Beste collega-syndicalisten,
Sinds enkele jaren stellen wij vast dat de mechanismes voor de privatisering en vermarkting van de
gezondheidszorg en de sociale bescherming in een stroomversnelling zijn terechtgekomen.
De basisbeginselen van het Verdrag van Maastricht (vrijheid van vestiging en van concurrentie) bevorderen
deze tendens, net zoals het besparingsbeleid dat de overheidsuitgaven sterk moet inperken. De
onderhandelingen over multilaterale verdragen (TTIP, TISA, CETA,…) houden een groot risico in dat de
sectoren Gezondheidszorg en Sociale Bescherming zich meer als dienstenmarkten zouden gaan gedragen.
Het lijkt ons dringend dat we de publieke opinie en de politieke beleidsmakers bewust maken van wat er bij
zo’n evolutie echt op het spel staat, en dat het universele sociale- beschermingsmodel en de effectieve
toegang tot gezondheidszorg die wij in de meeste Europese landen kennen, echt gevaar loopt.
Wij stellen voor om op 7 april, Wereldgezondheidsdag, een eerste Europese dag tegen de privatisering en
commercialisering van de gezondheidszorg en de sociale bescherming te organiseren. Dit zou de volgende
vorm kunnen aannemen:
 Een centrale actie in Brussel, met een conferentie van 2-3 uur, gevolgd door een mediaactie/mediacampagne en een persconferentie. De Belgische vakbonden kunnen instaan voor de
organisatie, in samenwerking met het Belgisch Actieplatform Gezondheid en Solidariteit en de
Belgische campagne “Sociale bescherming voor iedereen” (de contacten zijn al gelegd). Naast de
Belgen zouden we op minstens enkele tientallen deelnemers uit buurlanden moeten kunnen
rekenen, en enkele beperkte afvaardigingen uit meerdere landen die hun getuigenissen kunnen
brengen tijdens deze conferentie.
 Indien mogelijk enkele symbolische gedecentraliseerde acties die in zoveel mogelijk landen worden
gecoördineerd (in elk land kunnen de modaliteiten, het aantal en de omvang van de actie worden
beslist) waarover kan worden bericht tijdens de (pers)conferentie van Brussel.
 De aanmaak en de verspreiding van een interactieve kaart van de commercialisering en de
vermarkting van de gezondheidszorg in Europa. Voor elke organisatie zou een kaart ter beschikking
moeten worden gesteld (voor te stellen op nationaal niveau bij deze gelegenheid) die voor elk land
de mechanismen toont die worden toegepast, en de gevolgen hiervan voor de bevolking. Daartoe
hebben wij uiteraard ieder van jullie nodig: kunnen jullie voor jullie land snel de Excel-tabel in bijlage
invullen? Op basis van jullie antwoorden zullen wij de interactieve kaart kunnen uitwerken.
Om het grootst mogelijke effect van een dergelijk initiatief te bereiken, hebben wij contact opgenomen met
andere Europese netwerken die nu al akkoord gaan om deel te nemen. Het gaat om het Europees netwerk
tegen de privatisering en commercialisering van de gezondheidszorg en de sociale bescherming en om de
People’s Health Movement Europe. Maar wij rekenen uiteraard op jullie allen om alle nationale en Europese
bewegingen die hetzelfde doel nastreven hierbij te betrekken.
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