
Comunicat de la Xarxa europea contra la privatització i 
la comercialització de la Salut i dels drets socials

La salut està en situació d'emergència a Europa!

La crisi econòmica i sanitària s'agreuja. Les privatitzacions i la mercantilització de 
la Salut s'acceleren, privant a una gran part de la població de l'accés a l'atenció 
sanitària. Els tancaments d'hospitals, de maternitats o d'establiments 
sociosanitaris es multipliquen. Aquesta realitat adquireix una gravetat 
excepcional sobretot a Grècia, Estat espanyol, Polònia o Portugal i qüestiona la 
concepció mateixa d'una Salut i Protecció Social solidàries. També confirma que 
cap país europeu, ni cap sector de població es troba protegit contra les 
polítiques d'austeritat impulsades pel Pacte d'Estabilitat Pressupostari posat 
en marxa amb l'excusa del deute.

Els dies 12 i 13 de maig de 2012, donant suport a la declaració de Nanterre, 
organitzacions sindicals, partits polítics, associacions en defensa de la Salut 
Pública i de Protecció Social, etc. de diferents països europeus van fer una crida a 
la unió i mobilització en la setmana de l'1 al 6 d'octubre per mostrar un rebuig 
contundent a l'involució social.

Els participants en les àmplies mobilitzacions de Varsòvia el 5 d'octubre, Madrid i 
Atenes el 6 d'octubre, el centenar de concentracions, ocupacions i altres tipus 
d'iniciatives en les estructures sanitàries o al carrer, com les organitzades a 
Bèlgica, Gran Bretanya, França o Itàlia, han manifestat la seva indignació i al 
mateix temps,  la determinació d'usuaris, ciutadans i professionals per lluitar 
contra la mercantilització de la Salut i el poder dels lobbys farmacèutics.

Els participants en la Conferència de Varsòvia el 6 i 7 d'octubre s'han reafirmat 
en el seu rotund rebuig a les mesures d'austeritat cada vegada més fortes, 
rebutjant també la privatització i mercantilització de la Salut, el copagament, la 
selecció de malalts, el saqueig dels sistemes de protecció social per part de les 
multinacionals. La Conferència denuncia la precarització accelerada dels llocs de 
treball als sectors  samitari  i sociosanitari, l'augment dels acomiadaments i la 
desaparició de llocs de treball, a més del canvi d'estatus dels professionals 
sanitaris i la generalització de la seva contractació com a autònoms.

Tot això contribueix al deteriorament de la qualitat de l'Atenció Sanitària i 
obstaculitza l'accés a una part cada vegada més important de la població 
ocasionant un impacte negatiu en les seves condicions de vida.

També adverteixen a usuaris, professionals, representants polítics, sobre la 
necessitat de coordinar i d'ampliar les accions de conscienciació, denúncia i 



protesta ciutadana per situar a l'altura dels desafiaments que plantegen 
aquestes polítiques nacionals i europees.

La Conferència de Varsòvia, per la seva banda, ha decidit fer tot el possible i de 
manera urgent per donar suport al poble grec, denunciant a cada país i a nivell 
europeu les exigències imposades a Grècia per la Unió Europea, i a organitzar 
accions de denúncia coincidint amb la votació del Parlament grec del "tercer 
memoràndum" en dos anys.

Farem sentir la veu i la determinació de les persones que lluiten a tota Europa 
per una Salut i una protecció social solidàries en  totes les cites del moviment 
social europeu i mundial així com en les convocatòries nacionals.

La Conferència ha decidit coordinar i impulsar l'11 al 17 de març de 
2013 una setmana europea de sensibilització i de participació ciutadana i 
de professionals dels sectors  sanitari  i sociosanitari en totes les estructures, 
centres de treball, etc., contra la privatització i la mercantilització de els Sistemes 
de Salut i Protecció Social, emplaçant als mitjans de comunicació i als polítics 
electes.

Varsòvia, 7 octubre 2012


