Ara a nosaltres ens toca actuar. En defensa de la sanitat
pública
Plataforma pel Dret a la Salut (PDS) 3 de febrer de 2014
A Madrid, la ciutadania i els treballadors/es de la sanitat pública han guanyat,
han rescatat amb la seva lluita decidida un dret que ens volien treure, el dret
universal i igual per a tothom, conquerit des de fa anys, de la protecció de la
salut i l’atenció a la malaltia amb equitat i qualitat a càrrec de Sistema Públic de
Salut. Els tribunals de justícia han fet retirar les decisions de privatització de la
sanitat publica del govern de Madrid i això ha comportat la dimissió del
Conseller de Sanitat d’aquesta comunitat (com la llei de l’avortament pot
comportar el fracàs del ministre de justícia).
Però segur que la justícia no hagués estat tan ferma sinò hi haguessin hagut
les grans mobilitzacions populars de treballadors de la sanitat, ciutadans i
ciutadanes indignades i pressions polítiques de tot tipus. Aquesta gent ens ha
ensenyat que “si se puede”, si que podem, amb accions populars, amb la
nostra lluita, fer front a les polítiques dels governs al servei dels interessos del
gran capital financer i de la troica. Han demostrat que hi ha altres camins
diferents dels que ens diuen que no hi ha altra cosa a fer per que no hi ha
recursos i estem en crisi econòmica. Crisi per cert provocada per ells mateixos i
que volen que paguem nosaltres, per que ja els hi va be desmuntar els serveis
públics per donar-los als negocis privats i precaritzar les condicions laborals
per donar més beneficis al capital.
Nosaltres, en sanitat, a Catalunya potser encara no hem aconseguit grans
victòries com les de Madrid (per exemple, encara no ha hagut de dimitir el
nostre conseller) entre altres coses per que les polítiques de Madrid van ser
molt barroeres intentant privatitzar de cop hospitals i primària i per que ha
Catalunya, amb l’anomenat “model dual” propietat pública ICS i serveis
concertats, que millor anomenar-lo model “magma”, opac, fruit de relacions,
amiguisme, influencies de lobbys, empreses, forces polítiques diverses i
corrupcions, ja ens tenia acostumats a aquesta lenta i progressiva privatització
i més recentment, amb les “retallades” que han comportat aprimament de lo
públic (tancament de plantes d’hospitals, urgències i altres serveis) , pèrdua de
qualitat, pèrdua d’accessibilitat (llistes d’espera de tot tipus) i copagaments
varis, en la sanitat pública, serveixen d’excusa per anar passant de la sanitat
pública al negoci privat amb la salut i la malaltia. A Barcelona hi ha districtes
com Gràcia que les persones afiliades a una Mútua privada han passat de ser
en el 2006 d’un 41% a un 54% al 2010 (a Sarrià Sant Gervasi la doble afiliació
estava en un 70% al 2010).
Però aquí ha Catalunya també hem tingut victòries, algunes d’elles definitives
per decisions de la justícia o del Parlament, però indubtablement degudes a

diverses lluites sanitàries de la població, amb el suport algun cops dels
ajuntaments, grups parlamentaris, etc : retirada de l’Euro per recepta, retirada
del concurs del CAP de l’Escala a EULEN, denúncies i judicis a la corrupció,
començades per Café amb Llet, les de la CUP a Reus, altres a Badalona, Sant
Pau, Maresma la Selva, per la retirada de les decisions sobre l’hospital de
Viladecans, retirada del procés privatitzador de l’hospital Clínic, obertura de llits
d’hospitals pel col·lapse d’urgències, recentment la lluita dels CAPs de Mataró,
la defensa i acompanyament dels drets dels exclosos, dels que no troben les
seves medicines o no les poden pagar i tantes altres lluites locals algunes més
reeixides i altres no encara.
Companys i companyes, cal seguir, no parar, si que podem, hem de passar de
lo local a lo global, ajuntar lluites i treballar pels canvis de model social i
sanitari. Això el que ara ens toca fer, a mes de protestar, actuar, proposar i
exigir.

