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Stopp Tønne!
Sjukehusa skal være offentlig eid!

Slåss mot markedsstyring av sjukehusa!
AKP oppfordrer alle fagforbund og brukergrupper til å reise kampen
mot sjukehusreformen.

Arbeiderparti-regjeringas forslag til ny sjukehusorganisering vil føre til
at spesialisthelseoppgavene i stor grad vil bli konkurranseutsatt i hele
EØS-området etter anbudsprinsippet. Internasjonale erfaringer viser at
et slikt markedssystem vil gi Norge et dyrt, dårlig, urettferdig,
sentralisert og ineffektivt sjukehusvesen.

Sjukehuspolitikken i Norge vil, om forslaget går gjennom, bety at helse-
foretaka og sjukehusa får styrer som ikke er demokratisk valgt.
Samtidig vil åpenheten omkring styring av sjukehusa forsvinne. Den
planlagte brukermedvirkninga vil begrense seg til planer, ikke gjen-
nomføringa av dem.

Flere sjukehus har vært redda fra nedlegging gjennom store folkelige
bevegelser. Med nyordninga vil ikke de lokale politikerne lenger ha noen
innflytelse over sjukehusa, hvilke som skal opprettholdes og hvordan
de skal drives. Avstanden til de som tar avgjørelser blir mye lengre.

Gjennom WTO-avtalen GATS vil stadig flere offentlige tjenester bli åpna
for konkurranseutsetting. Gjennom å knytte seg til denne avtalen har
Norge forplikta seg til ei kontinuerlig liberalisering av tjenestesek-
toren. Det er i denne sammenheng vi må se forslag om å åpne sjuke-
hussektoren for privat kapital. For det er nettopp privatisering som
nødvendigvis vil følge av Tønne-reformen. Ifølge odelstingsproposisjon
nr 66 vil det det enkelte foretaksstyre få fullmakt til å selge ut ikke-
medisinske funksjoner som kjøkken, vaskeri, it-avdelinger m.v. Ei slik

oppdeling er en direkte oppfordring til å gjennomføre ei privatisering av
denne delen av sjukehusa.

Medisinske funksjoner kan etter proposisjonen privatiseres dersom et
flertall i Stortinget bestemmer dette. Med dagens liberalistiske flertall
på Stortinget (Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet) er ei privati-
sering ikke langt unna.

Regjeringas udemokratiske sinnelag viser seg også i det rasende tempo
man bruker for å få vedtatt markedsreformene uten utredning av
konsekvensene, uten å avklare tilsettingsforholda for de 100.000
ansatte og uten antydning til vanlige prosesser hvor det er mulig å påvirke.

Sjukehusa er allerede markedsutsatt gjennom såkalt innsatsstyrt finan-
sieringa (ISF) hvor man forsøker å skape et marked og konkurranse
sjukehusa imellom.

Den økte markedsstyringa som reformen vil føre til, betyr ei vridning
vekk fra forebyggende helsearbeid til at sykdom vil være økonomisk
gunstig for kapitalen.

AKP oppfordrer alle til å mobilisere mot markedsreformen og
regjeringas kuppaktige iverkesettelsesplan. Fagbevegelsen må slutte opp
om forslaga om generalstreik, og brukere og brukerorganisasjoner må
sette i verk aksjoner.

Sjukehusreformen betyr at kapitalen gjennom Arbeiderparti-regjeringa
blir mer aggressiv for å åpne større deler av offentlig sektor for private
profittjegere. Ansatte i og brukere av andre offentlige tjenester må være
på vakt.

Den nest største sektoren i offentlig sektor er skoler og barnehager.
Liknende “reformer” for markedstilpasning vil komme! De første kom-
munene vurderer allerede konkurranseutsetting av skoler.

Men nå gjelder det:

STOPP TØNNE!


