Een duurzame strijd

voor een duurzame goede zorg
Afbraak zorg staat niet op zichzelf

Opeenvolgende regeringen bezuinigen miljarden op
de zorg terwijl ze meewerkten om de rijken in Nederland
steeds rijker te laten worden.
In 2012 was het vermogen in Nederland gegroeid met
798 miljard euro van 368 miljard euro in 1993 tot 1.166
miljard euro. Van deze groei kwam 500 miljard euro bij
de rijkste 10% van de huishoudens en 150 miljard bij
de een na rijkste groep. In tegenstelling tot de elites
profiteerde de onderste 50% niet van de vermogensgroei.
Dit is geen toeval. Het is een bewuste politiek die door
de EU, onder leiding van Duitsland, is ingezet om de
economie van Europa ‘concurrerend’ te laten worden
met die van de VS. Ook het Vrijhandelsverdrag (TTIP)
tussen de EU en de VS, waarvan de onderhandelingen
het eindstadium hebben bereikt, past in dit beleid. Tot
nu toe volgen opeenvolgende Nederlandse regeringen
-van gehoorzaam tot zelfs fanatiek- de EU-richtlijnen.
De economieën van landen in Europa moeten volgens
de politieke leiders van de EU kunnen concurreren
met die van de VS. Dat realiseren ze door lagere
lonen, verslechtering van arbeidsvoorwaarden, afbraak
van dienstverlening in de zorg, verlaging van normen
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m.b.t. voedselveiligheid (toestaan ‘chloor-kippen’ en
hormoonvlees).

Afbraak zorg raakt iedereen
De strijd voor behoud en verbetering van de zorg raakt
daarom de kern in het beleid van achtereenvolgende
regeringen: tegen vermindering van plaatsen in verzorgingshuizen van 600.000 naar 200.000, tegen massaontslag en verlaging van lonen in de thuiszorg,
tegen inmenging van zorgverzekeringen op keuze
huisarts en medicijnen:
elk huishouden in Nederland wordt door bezuinigingen
op de zorg geraakt!
De strijd voor behoud en verbetering van de zorg verbreedt zich. Het succes van de Volkspetitie laat dit
zien. Maar het is een strijd van zeer lange adem! De
werkers in de zorg weten dat. Eerst kwam er de
aanval op werkers in de gezinszorg, die ‘alphahulp’
moesten worden! Vijf jaar geleden kwam de thuiszorg
in actie toen de instellingen waar zij werkten werden
overgenomen, ‘marktconform’ gingen werken, met verslechtering van lonen, roosters, toeslagen tot gevolg
en bovendien grotere werkdruk door vermindering van
personeel.

vereist ander maatschappelijk systeem

telefoon: 020-6825019

e-mail: ncpn@ncpn.nl

Haarlemmerweg 177
1051 LB Amsterdam

Vul de bon in en stuur deze op naar:

De NCPN en haar leden zijn actief in de strijd
tegen de afbraak van zorg, komt op voor zorg
die uitgaat van de belangen van de werkende
bevolking, in welke vorm dan ook.

( ) Ik wil meer informatie van de NCPN
( ) Ik wil 2 maal een gratis nummer van MANIFEST
(krant van de NCPN, verschijnt vierwekelijks)
( ) Ik wil een oriënterend gesprek

Deze bevolkingsgroep wordt gevormd door de werkende
bevolking, die voor hun bestaan van werken (loon en
uitkering) afhankelijk zijn! Zij vormt de overgrote meerderheid van de bevolking, kunnen de afbraak van deze
regering stoppen en een socialistisch alternatief voor
deze maatschappij ontwikkelen!

Meer weten over de NCPN?

De strijd voor een goede zorg stijgt uit boven hen die in
de zorg werkzaam zijn en die hun baan, arbeidsvoorwaarden en toewijding aan hun cliënten bedreigt zien.
Die strijd stijgt uit boven hen die van zorg afhankelijk
zijn en toenemend ongerust de ontwikkelingen volgen.
De strijd smeedt de bevolkingsgroep in Nederland
aaneen die niets van de elites en daaraan ondergeschikte
regeringen te verwachten hebben.
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Email:..................................................................

Tel.: .....................................................................

Duurzame goede zorg

Plaats: ................................................................

Een lange termijn strategie vereist verbreding van de
campagne voor een goede zorg naar andere sectoren
van de economie en de maatschappij dan alleen ‘Zorg
en Welzijn’. Medische-, ouderen- en jeugdzorg gaat iedereen aan. Bedrijfsongevallen, burn-outs door grote
werkdruk en vergrijzing, die op elk bedrijf voorkomen,
vereisen goede zorgvoorzieningen! Iedereen in Nederland
heeft wel een familielid, buur, vriend of vriendin, die is
aangewezen op zorg. Zorg gaat iedereen aan!

Postcode: .........................................................

De strijd voor een goede zorg heeft een lange termijn
strategie nodig omdat elk succesje tijdelijk zal zijn. De
politiek van Schippers laat dit zien: de vrije huisartskeuze
wordt opnieuw ter discussie gesteld, goedkopere medicijnen worden toch duurder door verplichte apothekersadviezen, enz.

Adres: ...............................................................

vereist lange termijn strategie

Naam: ................................................................

De strijd voor goede zorg

