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Kontaktperson: Luca Scarpiello 
 
Bryssel 2020-09-22 
 
Upprop till handling: europeisk aktionsvecka inom sjukvård och sociala tjänster:   
LÖNER – TRYGGHET – BEMANNING. EFTER AKUTLÄGET SKA VI TÄNKA PÅ 
FRAMTIDENS VÅRD!   
 

Under fasta kommittén HSS senaste möte började vi förbereda arrangemang för en 
aktionsvecka inom sjukvård och sociala tjänster. Som du kan se av grundtanken är 
syftet med mobiliseringen i första hand att påminna arbetsgivare och beslutsfattare att 
löften som getts till sjukvårds- och omsorgsanställda under pandemin, bl.a. högre lön, 
rätt till schysta, bra arbetsvillkor och rätt att uttrycka sig fritt måste hållas.   

Det är nu viktigare än någonsin att mobilisera: coronavirusutbrottet har visat oss 
vikten av offentlig sjukvård för att skydda Europas befolkning. Samtidigt som de flesta 
av er också är engagerade i diskussioner om hur vården ska förändras efter det vi lärt 
oss av pandemin är det dags att visa upp våra prioriteter, att samordna dem och 
påminna alla att skillnaden mellan en ödeläggande pandemi och väl hanterad smitta är 
de anställda i frontlinjen som sköter det hela.  

NÄR: Efter överläggningar i HSS valdes sista veckan i oktober, dagarna fr.o.m. 
tisdagen den 27 t.o.m. fredagen den 30 oktober. Torsdagen den 29 oktober blir 
mobiliseringsveckans centrala dag, som också sammanfaller med IFS globala 
aktionsdag om att ”investera i vård och omsorg”. Vi ska se om det är möjligt att på 
torsdagen organisera ett evenemang i Bryssel och i andra storstäder i Europa, och 
bygga på manifestationer och demonstrationer som ägt rum under föregående 
månader.  

Aktionsveckan ger också tillfälle att bygga en bredare ram för demonstrationer och 
åtgärder för fackförbund som organiserar vård- och omsorgsanställda. Chansen att 
samordna och koncentrera demonstrationer och aktioner under en vecka ger oss ett 
enastående tillfälle att gemensamt främja våra nationella och europeiska prioriteter och 
tillsammans skicka ett kraftfullt budskap om solidaritet, enighet och sammanhållning.  

VAR: i hela Europa, inte bara i EU, utan överallt på vår kontinent där arbetstagare och 
fackföreningar mobiliserar för att begära investeringar i personalen och bättre 
arbetsvillkor.  

HUR: I bilagan kan du läsa om grundtanken bakom aktionsveckan. Den skissar 
projektet och våra krav i stora drag. Vi tar också fram ett upprop med de viktigaste 
kraven som mobiliseringen gäller på europeisk nivå. Uppropet blir färdigt och skickas ut 
till dig på remiss före slutet av september. Därefter ska uppropet formellt antas på 
nästa HSS möte i oktober.  
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Vi kan redan nu räkna med tre teman som kommer att utgöra kärnan i vår mobilisering   

- MER PERSONAL, MER VÄLAVLÖNAD PERSONAL + MER TRYGGHET PÅ VÅRA SJUKHUS 

OCH ÄLDREBOENDEN = MER BÄTTRE VÅRD OCH OMSORG FÖR MEDBORGARE!   

Hur ditt fackförbund kan medverka på dagen: 

Syftet med dagen är huvudsakligen att visa Europa och nationella myndigheter att det 
finns en samordnad, enad front med fackföreningar och vårdanställda. Därför föreslås 
att ni 

- Organiserar demonstrationer/möten/workshop/aktioner/flashmobbar på 

arbetsplatser för att öka anställdas och medborgares kunskaper om vikten av 

att rädda vår allmänna sjukvård. I år föreslår vi att ni särskilt inriktar er på 

folkhälsa som det främsta, viktigaste skyddet mot viruset, och tänkbara kriser i 

den offentliga sjukvården   

- organiserar fotoaktioner: med vit rock på dig eller dina arbetskläder och ditt 

budskap på en plats som syns, ta ett foto pch lägg upp det på sociala medier 

med #health4all och #7April ladda upp det på facebook event health4all ; 

- organisera andra aktioner som berör vård, och passar ditt samhälles och 

lands behov och intressen  

Hur du ska meddela dina aktiviteter och medverka i dagen?  

Om din organisation bestämmer sig för att medverka räcker det om du fyller i 
denna blankett senast den 9 oktober 2020 

Vi ska också ta fram en karta över mobiliseringar över hela Europa för att få ett 
grepp över vad som händer runtom i världen!  

Om du har frågor eller vill ha förtydliganden får du gärna skriva till vår funktionär med 
ansvar för vård och sociala tjänster (lscarpiello@epsu.org)  

Med solidarisk hälsning 

 

Jan Willem Goudriaan  
EPSU:s generalsekreterare   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/2157080907935589/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU4iCZ8XdQP_OWg8z5xjrPnRHg2pUfjkEKnCbhiF9bPI1ISA/viewform
mailto:lscarpiello@epsu.org

