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Όχι τους εργάτες της Υγείας

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
ΜΑΖΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΟΧΙ ΣΔΙΤ – ΟΧΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ
ΕΞΩ ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ
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τις 21 Οκτώβρη οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία ξεσηκωνόμαστε πανελλαδικά στην 24ωρη απεργία που κήρυξαν
οι ομοσπονδίες μας ΠΟΕΔΗΝ-ΟΕΝΓΕ. Η μάχη απέναντι στο
Υπουργείο Υγείας και την κυβέρνηση κλιμακώνεται. Ενώ επιμένουν στις αναστολές 7000 συναδέλφων μας που δεν εμβολιάστηκαν, ετοιμάζουν χιλιάδες απολύσεις. Έδωσαν παράταση
μόλις πέντε μηνών (!) σε επικουρικό προσωπικό και απολύουν
τους εργαζόμενους σε καθαριότητα, σίτιση, φύλαξη με συμβάσεις ΣΟΧ.
Ο μεταφασίστας Πλεύρης ψήφισε με το που διορίστηκε, την
είσοδο ιδιωτών στα δημόσια νοσοκομεία με πρόσχημα την κάλυψη κενών που δημιουργούνται από τις αναστολές. Από τη μία
η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μειώσε τον προϋπολογισμό
για τη δημόσια Υγεία κατά εξακόσια δις μέσα στην πανδημία, από
την άλλη, δίνει απλόχερα δώρα στους κερδοσκόπους των ιδιωτικών διαγνωστικών, τους εργολάβους. Όλες αυτές οι επιθέσεις
σημαίνουν πάνω από όλα δραματική χειροτέρευση της ποιότητας
της παρεχόμενης υγείας για όλη την κοινωνία αλλά και χειροτέρευση των συνθηκών δουλειάς μέσα στα νοσοκομεία.
Οι δεκαπέντε χιλιάδες νεκροί από την COVID-19 δεν οφείλονται στους ελάχιστους, μη εμβολιασμένους συναδέλφους
μας (μόλις το 5% των εργαζομένων) αλλά στις αποτυχημένες πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Η χώρα μας έχει το τρίτο
χειρότερο ποσοστό νεκρών στις χώρες της ΕΕ ενώ είχε εφαρμόσει τις αυστηρότερες καραντίνες. Κανένα μέτρο δεν έλαβαν για
τους χώρους δουλειάς, τους χώρους εκπαίδευσης ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τώρα έρχονται να φορτώσουν το κόστος των
διαγνωστικών τεστ στους εγαζόμενους και σε περίπτωση που
δεν τα κάνουν να βγαίνουν σε αναστολή. Συνεχίζουν δηλαδή το
δόγμα περί ατομικής ευθύνης.
Το πρόγραμμα εμβολιασμού έχει βαλτώσει και τα νέα για τα
σκανδαλώδη κέρδη των φαρμακευτικών εταιρειών που παράγουν τα εμβόλια, βγαίνουν στη φόρα. Οι κυβερνήσεις, μαζί και

της Νέας Δημοκρατίας, έχουν μετατρέψει το εμβόλιο, από κοινωνικό αγαθό στη μάχη με την πανδημία, σε μέσο τιμωρίας, φτώχειας και εξαθλίωσης για τους εργαζόμενους. Πρέπει να τους
σταματήσουμε!
Η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού δεν βοηθάει στο να
πειστεί περισσότερος κόσμος αλλά μεγαλώνει τη δυσπιστία
απέναντι του. Χρειαζόμαστε ένα πλατύ δίκτυο υγειονομικών,
ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, που θα αναλάβει την
καμπάνια του εμβολιασμού και ταυτόχρονα το σπάσιμο των πατέντων των εμβολίων και την κρατικοποίση των φαρμακευτικών
εταιρειών.
Ταυτόχρονα παλεύουμε για την επιστροφή των συναδέλφων
σε αναστολή, τη μονιμοποίηση ΟΛΩΝ των συμβασιούχων, τις
μαζικές προσλήψεις. Επιπλέον παλεύουμε για την επίταξη των
ιδιωτικών κλινικών χωρίς αποζημίωση για τα αφεντικά τους, την
ένταξη στα ΒΑΕ, τις αυξήσεις στους μισθούς, το δυνάμωμα της
πρωτοβάθμιας περίθαλψης και πρόνοιας. Αυτά είναι τα βήματα
που εξασφαλίζουν έξοδο από την πανδημία και που βάζουν τις
ζωές εκατομμυρίων πάνω από τα κέρδη των λίγων.
Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία έχουμε δόσει σκληρές μάχες
απέναντι στην κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε κρατήσει στη δουλειά χιλιάδες συναδέλφους και μπορούμε
να κλιμακώσουμε με τη μεγάλη απεργία στις 21 Οκτώβρη για να
βάλουμε σε αναστολή την κυβέρνηση της καταστροφής, των ιδιωτικοποίησεων, της συγκάληψης των φασιστών, του ρατσισμού
και του σεξισμού.
Είναι κρίσιμο να οργανώσουμε από τα κάτω το απεργιακό πρόγραμμα στα νοσοκομεία μας με επιτροπές αγώνα, γενικές συνελεύσεις των σωματείων για μαζικό ξεσηκωμό.
Το Συντονιστικό Νοσοκομείο μπαίνει στην πρώτη γραμμή της
οργάνωσης αυτής της μάχης και καλεί σε συντονισμό όλα τα σωματεία, τις Ομοσπονδίες του δημοσίου και την ΑΔΕΔΥ σε κοινό
αγώνα!
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