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Felhívás tüntetésre
- azért, hogy tovább élhessünk,
- és azokért, akiktől az életünk függ - az egészségügyi dolgozókért!
Az esemény ideje: 2018. március 24. szombat 14 óra
Gyülekezés: 13 órától, (ekkor különböző egészségügyi szűrésekre is lehetőség lesz)
Helye: Budapest, V. kerület Alkotmány utca, a Parlamenttel szemben
A magyarok ma átlagosan 5 évvel élnek rövidebb ideig, mint máshol Európában és 2017-ben is rövidebb életre
számíthattunk, mint 2014-ben. Kétszer annyian halnak meg nálunk rákban és infarktus után is magas a halálozási
szám. Egy magyarnak háromszor annyi az esélye, hogy egy érszűkület miatt levágják a lábát , mint máshol az Európai
Unióban. Hónapokig kell várni fontos vizsgálatokra és ezért gyakran későn ismerik fel a bajt. Egy ápolónő, mentődolgozó, szociális gondozó bér 40%-át sem éri el a nyugati béreknek, pedig az ország teljesítménye többet engedne
ennél. Az elmúlt években több ezer közpénzen kiképzett egészségügyi dolgozó, mentő dolgozó, szociális gondozó
hagyta el az országot, vagy a szakmát az alacsony bérek, a megbecsülés hiánya miatt, és a folyamat nem állt meg.
Ha igy folytatódik, az életkilátásaink tovább fognak romlani. Bár az elmúlt másfél évben volt béremelés, azonban
ennek ellenére az ágazatban dolgozók közel fele, kevesebb mint 150 000 Ft fizetést kap a bankszámlájára.
A betegágy mellett dolgozók többsége rendszeresen több mint 250 órát dolgozik havonta, hogy meg tudjon
élni, vagy hogy pótolja azokat akik elmentek .
Állítsuk meg az Egészségügyi Szakembereinket!
hogy maradjanak itthon, és segítsünk, hogy jöjjenek vissza, azok akik elmentek és most nem minket gyógyítanak!
Ehhez megbecsülés kell, annyi bér, hogy a dolgozók a törvényes munkaidő alatt elért keresetből meg tudjanak élni. Így lehet
csökkenteni a munkaterhelést, ami a biztonságos gyógyítás feltétele.
Mindenki kapjon a képzettségének, tapasztalatának megfelelő bért, az a több tízezer egészségügyben dolgozó is, akik
bár a háttérben dolgoznak, munkájuk ugyanolyan fontos és 10 éve csak a minimálbérek emelésében részesülnek, vagy
abban sem. Évek óta tudja a kormány, hogy ami van az nem elég. Tudja, hogy az emberek 250-300 órát dolgoznak
havonta, és tudja, hogy ez már a betegekre is veszélyt jelent. Ha nem tudta volna, mi többször figyelmeztettük erre.
Most már sztrájkkövetelések formájában küldtük meg az elvárásainkat. A sztrájk folyamat elindult. A kormány még léphet
a követelések teljesítése érdekében.
Tegye meg! Most!
A dolgozók megtartása mindnyájunk érdeke, az életünk függ ettől!
Várunk minden egészségügyi és szociális területen dolgozót, álljunk ki magunkért!
Jöjjön el minden honfitársunk, aki szeretné, ha lenne aki gyógyít, gondoz, ha szükség van rá.
Legyünk szolidárisak, lássa a mindenkori kormány, hogy drága az életünk, szeretnénk, ha tovább tartana,
ezért kiállunk magunkért és azok mellett az egészségügyi dolgozók mellett, akik itt maradtak. Köszönjük nekik,
hogy gyógyítanak, gondoznak minket, és követeljük a nagyobb megbecsülést számukra.
Várunk mindenkit 2018. március 24-én 14 órakor Budapesten az V. kerület Alkotmány utcában

A tüntetés politikamentes, nem határoz meg pártpreferenciákat, ezt mindenki tartsa
tiszteletben, ne veszélyeztessük a céljainkat!
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