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AURKEZPENA

LAB sindikatuaren IPAR HEGOA Fundazioak gogoeta- eta eztabaida-jardunaldi bat antolatu zuen
pasa den 2011ko otsailaren 25ean, OSASUNA ESKUBIDEA DA, EZ NEGOZIOA izenburupean; jorra-
tuko diren gaiak hauexek izango dira: euskal osasun publikoaren etorkizuna eta bere defentsa eraso
pribatiza-tzaileen aurrean.

Azken urteotan, osasun publikoa etengabeko presioa jasaten ari da osasunarekin negozioa egin
nahi dutenen aldetik, hots, zerbitzuen pribatizazioa, klinika pribatuen bultzada eta sistema publiko-
an eragina duten azpikontratazioak eta autokontzertazioaren moduko praktikak erabiliz osasunare-
kin negozioa egin nahi dutenen aldetik. Halaber, gobernuek erabaki dute merkataritzazko irizpide-
ak sartzea osasun-sistema publikoaren kudeaketan, kostu-mozkin kontzeptua sisteman txertatzeko;
horren helburua da ordainketa konpartitua (“copago”) orokortzea eta unibertsaltasun printzipio
haustea, zerbitzuen pribatizazioari laguntzeko.

Osasun-politika horiek botere publikoetatik bultzatzen dira eta estrategia jakin batean kokatzen dira,
alegia, zerbitzu publikoak kapitalaren eskuetan jartzea eta funtsezko eskubideen bermatzaile beza-
la botere publikoek jokatu behar duten rola murriztea –funtsezko eskubide horiek, besteak beste,
hezkuntza, osasuna, gizarte-babesa eta gizarte-zerbitzuak dira-.

Politika publiko horiek sektoreko langileen eta ordezkari sozial eta sindikalen inolako parte-hartze-
rik gabe ezartzen ari dira Euskal Herrian. Horregatik guztiagatik, beharrezkoa da euskal osasun sis-
temaren defentsa planteatzea, bai parte-hartzerako exijentzia eta bai osasun alorrean ditugun beha-
rrei erantzuteko moduaren inguruko erabakia abiapuntutzat hartuta, osasun-sistema publikoa komu-
nitatearen eskuetan jartzeaz batera.

Helburu horiekin, gai horretan esperientzia eta jakintza dituzten  hizlarien esku-hartzea izan genuen
jardunaldian, eta hori baliagarria izan zen oraingo egoera hobeto ezagutzeko eta euskal osasun-sis-
tema publikoa defendatzeko abiatu behar diren estrategiez eztabaidatzeko.

Bere interesagatik, HARITIK honetan sartu dugu LABen interbentzioa, Mati Iturralde Osakidetzako
mediku eta sindikalistak egina “EUSKAL OSASUN-SISTEMA BIDEGURUTZEAN” izenburupean.

Halaber, “ZERBITZU SANITARIOEN PRIBATIZAZIOAREN NAZIOARTEKO ESPERIENTZIARI BURUZ-
KO APUNTEAK” izeneko artikulua ere sartu dugu, Madrilgo Osasungintzaren Pribatizazioaren aurka-
ko Koordinakundeko Delia Alvarez Edok egina (Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad en
Madrid). Artikulua “Traficantes de sueños”ek kaleratutako ¿Por nuestra salud? La privatización de
los servicios sanitarios liburuan dago argitaratuta, eta haren irakurketa gomendatzen dugu. 
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EUSKAL OSASUNA BIDEGURUTZEAN

Mati Iturralde
Osakidetzako Medikua eta sindikalista

1. SARRERA
Osasuna -eskubide gisa- eta arreta sanitarioa -bere aplikazio bezala- ez dira gizarte-testuingurutik
isolatutako errealitateak. Aitzitik, bada elkarlotura dinamiko eta etengabea gainerako alor ekonomi-
ko eta sozialekin, eta, beraz, osasunaren adierazleak baliagarriak dira gizartearen kohesioa eta
garapena neurtzeko. Horrenbestez, osasunaz eta osasungintzaz hitz egitea politika sozialaz, ekono-
miaz eta kulturaz maila gorenean hitz egitea da.

Horren eraginez, osasungintza muga ideologiko bihurtu da eraiki nahi den gizarte-ereduari buruz-
ko ikusmolde desberdinen artean. Borrokak bi alderdi ditu: alde batetik, zerbitzu publikoen suntsi-
pena bultzatzen dutenak eta osasunaren zaintza merkatuei eta lehiari ireki  nahi dietenak, arrazio-
naltasunaren eta efizientziaren eragileak direlakoan; bestetik, osasuna eskubide indibidual eta
kolektibo bezala defendatzen dutenak, osasuna gizartearen ondarearen osagaitzat eta ondasunen
banaketa solidarioaren funtsezko elementutzat hartuz.

Gaur egun, gainera, neoliberalismoaren estrategia global batean gaude sartuta, sektore publikok zer-
bitzuen finantziatzaile eta hornitzaile bezala betetzen duen rola murriztera zuzenduta, gastu soziala
gero eta gehiago murriztea eta sistema publikoen garapena baldintzatzea taktika bezala erabiliz.

Neoliberalismoaren paradigma berrian, osasuna pertsonen oinarrizko eskubidea izatetik merka-
tuaren legeen mende dagoen merkantzia izatera pasatzen da. Ikusmolde ideologikoan egindako
aldaketa horri eusteko erabiltzen den argudioa da ezinezkoa dela aurrekontu publikoen bidez
finantzatutako asistentzia sanitario unibertsal eta bidezkoa mantentzea, zeren aldaketa demografi-
koek eta kontsumo sanitarioaren igoerak ezinezko bihurtzen baitute sistema publikoen iraupena.

Izatez, badira paradigma hori iritzi publikoaren aurrean mantendu nahi duten interes ekonomiko oso
indartsuak, zeren biziki interesatzen baitzaie sistema publikoak desarautzea eta pribatizatzea.

Borroka ideologikoa inoiz baino modu gordinagoan garatzen da orain, sistemaren krisiaren testuin-
guru honetan, lehengo interbentzioetan jakin ahal izan dugun bezala.

Orain, baina, Euskal Herriko errealitateaz hitz egin behar dugu, osasungintzaren alorrean ere gure
gizarteak aurrez aurre izango dituen erronkez.

2. OSASUNBIDEA, OSAKIDETZA: KUDEATZAILE DESBERDINAK POLITIKA BERDINETARAKO

2.1. Esparru administratibo eta legala

3 milioi biztanle baino apur bat gehiago dituen herri bat, hiru administrazio desberdinekin eta bi
estaturen kontrolpean. Egoera horretan garatzen ari da gure gizartea, bere potentzialtasun eta gabe-
zia guztiekin. Eta atomizazio administratibo horretan elkartzen dira, 20.947 km2ko baino gutxiagoko
lurralde batean, hiru osasun-sistema. Alde batetik, frantziar Estatuko SECU dugu, alegia, aseguruen
sistema zentralizatu misto bat, publiko-pribatua, langileen eta enpresen ekarpenez finantzatua.
Bestetik, berriz, Osasunbidea eta Osakidetza, autonomien espainiar Estatuak ezarritako deszentra-
lizazio administratiboaren ondorioz sortuak eta aurrekontu autonomikoez finantzatutako osasun-sis-
tema publiko bezala eratuak.
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Osasun-sistema publikoen garapena, gutxienez teorikoki, gobernuen orientabide ideologikoaren
arabera definitzen da, horiexek determinatzen baitituzte, azken batean, esku-hartze publikoaren
gradua eta osasun-programak. Nolanahi ere, azken hamarkada hauetako politika sanitarioek ez dute
desberdintasun handirik izan Euskal Herria osoan. Agintetik hainbat kudeatzaile pasatu den arren,
printzipio neoliberal eta pribatizatzaileak nagusi izan dira beti.

Hala Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan nola Nafarroan, boterea izan duten gobernuek neurri berdintsuak
ezarri izan dituzte, hots, osasun-sistema publikoen prestazioak murriztera zuzendutako neurriak;
hala, finantziazioaren eta antolakuntzaren alorreko baliabideak murriztu dituzte eta merkatuari
zabaldu dizkiote asisten-tzia sanitarioaren ateak, sanitate pribatuaren kontsumoa bultzatuz. 

Autonomia estatutuak eta hobekuntza-legeak osasunaren alorrean eskuratutako transferentziak
abiapuntutzat hartuta, 80ko hamarkadan hasi zen osasun-zerbitzu publikoen eraldaketa, oraingo
Osakidetza eta Osasunbidea izatera iritsiko ziren asistentzia sanitarioko sareak eratuz. Sare horietan
integratu ziren, beren garaian, herrialde bakoitzean aldi berean funtzionatzen zuten instituzio sanita-
rioak: Insalud-en ospitale eta zentro transferituak, probintzia-ospitaleak, eta abar. Etapa hori erronka
handia izan zen osasungintza publikoaren langileentzat, zeren erakunde berrietara egokitu behar
izan baitzuten, horrek dakartzan zailtasun eta aukera guztiekin. 

Dena dela, integrazioaren etapatik sistema publikoa desegiteko etapara pasatu zen berehala, PSN
eta UPNko gobernuak –Nafarroan- eta EAJ eta PSEren Jaurlaritzak –Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan-
bultzatuta.

1996ko osasun-legearen onarpenak zuzenbide pribatuko erakunde publiko bihurtu zuen
Osakidetza, eta hori funtsezko elementua izan da EAEn bata bestearen atzean egin diren pribatiza-
zioetarako. Nafarroaren kasuan, Osasunbideari emandako erregimen juridikoaren ondorioa izan da
sistema publikoak jarraitu duela Opus Deiren Unibertsitate Klinika boteretsuaren mende, eta horrek
bere kuota gorde duela negozio sanitarioan. 

2.2. Pribatizatu, beti pribatizatu

Azken hamarkada hauetan, osasunaren kudeatzaileak pribatizatuz joan dira zerbitzu-antolaketaren
jarduera osagarri gehienak. Horren eraginez, gaur egun, garbiketa, mantenua, segurtasuna, sukal-
daritza eta arropa-garbiketa ia osorik daude azpikontratatuta zerbitzu-enpresekin. 

Horrez gain, baina, zerbitzu publikoak enpresa-kudeaketaren parametroen mende jarri dira; izan
ere, programa-kontratuak nonahi ezarri dira eta zerbitzu sanitarioen erosleak (administrazio publi-
koa) eta hornitzaileak (osasun-sistemak) elkarren artetik bereizi dira. Ekonomizismoa eta enpresa-
ren filosofia lehenesten dituen kultura berri hori guztiz hedatu da kudeaketa sanitarioan, eta, lehen
esan dugun bezala, oraingo sistema eutsiezina dela dioen printzipioa elikatu du etengabe, murriz-
keten eta merkatu librerako irekieraren koartada bezala. 

Asistentzia sanitarioa ekoizpen industrialeko sistema bihurtu da, eta antolaketa hierarkizatua iza-
tetik emaitzetan oinarritzera pasatu da, eta, hortaz, gaur egun produktibitatea eta efizientzia eko-
nomiko hutsa dira bere erreferenteak. Izatez, programa-kontratua da kudeaketaren tresna nagu-
sia asistentzia sanitarioari prezioa jartzeko; hala, aurrekontu publikoez finantzatzen bada ere,osa-
sun pribatuari ere eskaintzen zaio hornitzailea izateko aukera. Orain arte, gehien erabili den for-
mula kontzertu osasun izan da, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako osasungintzaren antolaketarako
legean eta Nafarroako aurrekontuei buruzko legeetan jasotzen den bezala. Hitzartutako presta-
zioak aldatuz joan dira denborarekin, eta gaur egin anbulatorio eta ospitaleetako arreta hartzen
dute barne, eta baita buru-osasunaren, onkologiaren eta ortoprotesiaren alorreko prestazioak ere.
Izatez, osasun gastu  pribatuaren ehunekoaren igoerak eta prestazio publikoen murrizketaren jai-
tsierak abiadura berbera izan dute.
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Baina osasungintza pribatuaren negozioa ez da hitzarmen sanitarioaren bidez soilik handitzen.
Horrekin batera, aseguramendu pribatua ere hazi da modu nabarian. Ospitale-talde handiak sortu
dira, aseguru pribatu horien babespean, eta gorantz doan sektore bilakatu dira beren errentagarri-
tasunagatik; izan ere, abangoardiako teknologiak eta zerbitzu integralak eskaintzen dituzte, eta txi-
kiagoa da sektore publikoaren kontratazioarekin duten mendetasuna. 1990ean, sektore publikoak %
78,7ko pisua zuen osasun gastuan; 2005ean, berriz, pisu hori % 71,4raino jaitsi zen. OCDEren ara-
bera, osasun gastu pribatua % 24,5etik % 28,8ra pasatu da 1994tik 2006ra, espainiar Estatuan.

Negozio pribatu osasunaren lehiak zerbitzu osasun publikoen deskapitalizazioa dakar berarekin,
zeren kolokan geratzen baitira egitura asistentzial errentagarrienak pribatizatzearen ondorioz.
Gainera, beste ondorio bat da prestazioek beren izaera unibertsala galtzen dutela, zeren orain oina-
rrizko paketeak soilik baitira unibertsalak; galdu ere ekitatea galtzen da, osasun aseguru pribatuak
errenta handiko pertsonek soilik eskuratu ditzaketelako. Horrez gain, ez dugu ahaztu behar zein den
aseguru-enpresa horien mozkinak handitzeko bide bakarra, alegia, langileen lan-baldintzak oker-
tzea (soldatak, lanaldia, lan-erritmoa, eskubideak), prestazioen kalitatea murriztuz edo eskari artifi-
ziala sorraraziz (“medikalizazioa”). 

Negozioa biribiltzeko, azken urteotan multinazional sanitarioen etorrera ikusi dugu, hala nola USP
edo Quirón enpresena, milioi ugariko negozioekin Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan; edo OPUSen
negozioa –hori ere nazioartekoa- Nafarroako Unibertsitate Klinikan, guztiontzat ezaguna.

Horrez gain, bada osasun kontrarreformak gure ingurunean determinatzen ari den beste gertaera
bat, hots, inbasio bioteknologikoa, milioi ugariko inbertsioekin instalazioetan eta teknologian.
Osasunarentzako arretan gertatutako aldaketa horien eraginez, desagertuz doaz zaintza tradiziona-
lari lotutako gaitasunak, eta osasun industriarekiko mendetasunak gora egiten du nabarmenki,
industria horrek bereizmen handiko eta kostu izugarriko prozedura bioteknikoak sartzen baititu
etengabe. 

2.3. Osasuna, ordaintzen duenarentzat

Beren jatorrian, osasun publikoaren zaintzak modu sozialean antolatzen ziren, zeren beren helburua
langileen lan-indarraren erreprodukzioaren arreta baitzen, eta horregatik lotzen ziren aseguramen-
du publikoari egiten zioten ekarpenarekin. Geroago, bizi-baldintzak hobetu ziren neurrian, beste
sektore batzuen zaintza-eskaria igo zen (adineko pertsonak, gaixo kronikoak, desgaitasunak zituz-
ten pertsonak), eta, hortaz, sistemak errealitate berri horretara egokitu behar izan ziren. Eta egoera
berri horri erantzuten diote politika neoliberalek, asko kontsumitzen eta ekarpen eskasa egiten
zuten pertsonak baztertuz sozializatutako arreta sanitariotik. Horren ordez, ahalegin gehienak per-
tsona aktiboen arreta-prozesuetara bideratzen zituzten, lan-merkatura itzul zitezen ahalik eta arinen.
Horregatik errepikatzen da, behin eta berriz, ezinbestekoa dela gaixo kronikotzat hartzen diren
pertsonek kontsumitzen dituzten osasun ondasunen kontrola, osasunari buruzko ikusmolde ekono-
mizistatik begiratuta. Kronikotasunaren arretarako estrategiak -horrela deitzen zaie- helburu jakin
bat duten osasun politikak dira benetan, hau da, teoriaz baliabide gehiago kontsumitzen dituzten
pertsonei mugak jarri nahi dizkieten politika sanitarioak, bai osasun-sistemara sartzeko eta bai hor
eskaintzen zaien arreta murrizteko; horretarako, pentsioen sistema publikoaren erreformarako era-
bilitako argudio berberak erabiltzen dira, hots, biztanleriaren zahartzea eta baliabide publikoen
kontsumoaren igoera eutsiezina. 

Ekonomia kapitalistaren adituek egiten duten kalkuluaren arabera, osasunaren alorrean askoz ere
merkeagoa eta eraginkorragoa da osasun-sistema biztanleria aktiboaren arretara zuzentzea, per-
tsona horiek gaixotasun eta konplikazio gutxi baitituzte, baliabideak gaixo kronikoengan inbertitu
baino. Hala, gaixo horiek arretaren bigarren mailara pasatu beharko lukete, zeren haien hobekun-
tzak askoz ere ekarpen txikiagoa egiten baitio ekoizpen-sistema kapitalistari, osasunaren eta bizi-
kalitatearen ikuspuntutik.
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Izatez, bai Osakidetzan eta bai Osasunbidean gaixo kronikoentzako arreta ez-presentzialeko pro-
gramak aurkezten ari dira, ospitaletara eta osasun-zentroetara ez joatea ahalbidetzen duten tresnak
erabiliz. Osasunarentzako arretaren printzipioetatik kolpe batez ezabatzen da zaintza integratuak
behar dituen pertsonaren ikusmolde bio-psiko-soziala, eta giza kolektibo handi bat sistemaren datu-
base bihurtzen da; hala, sistema horrek unez une konpondu ahal izango ditu agertzen diren arazo-
ak, arreta pertsonala eta presentzia fisikoa beharrezkoa izan gabe. Zaintza kontzeptuaren miopia
murriztaile hori politika sanitario berrien paradigma bilaka daiteke, herritarren bizia hobetzen saia-
tu beharrean kostuak murriztera zuzentzen baitira.

Beraz, eraginkortasun ekonomikoa da politika sanitario hauek determinatzen dituena, nahiz eta agin-
tariek etengabe aldarrikatzen duten pazientea izan behar dela sistemaren muina.

2.4. Langileen lan-baldintzak

Azken urteotan, Osasunbidea eta Osakidetzako langileek murrizketa etengabeak izan dituzte  bere
lan-baldintzetan: gehiegizko lan-kargak ezarri dizkiete eta baliabideak murriztu dira, jardueraren
bolumenak gora egin arren. Egoera horren eraginez, asistentziaren kalitateak okerrera egin du
nabarmen. Bi sistemetako lan-harremanetan kontuan hartu behar den elementu bat da administra-
zioak sindikatu korporatiboen pisua eta eragimena handitzearen aldeko apustua egin duela, lan-bal-
dintzen elementu nagusiak haiekin negoziatuz eta diskriminazioa zein elkartasunik eza nabaria sor-
tuz kolektiboen artean.

3. SISTEMA EUTSIEZIN BIHURTZEKO MODUA

3.1. Zenbat gastatzen dugun

Sektore pribatuaren hedapenaren funtsezko betekizun bat osasungintza publikoaren masifikazioa
eta erosioa dira: itxarote-zerrenda luzeak interbentzio kirurgiko, espezialisten kontsulta eta proba
diagnostikoetarako, 5 minutu paziente bakoitzeko lehen mailako arretan, oheak ospitaleetako korri-
doreetan, egonaldi amaiezinak larrialdi-zerbitzuetan, eta abar. Prozesu hori ez da ez kasualitatea ez
funtsik gabekoa; aitzitik, sistema publikoaren ospearen galera bilatzen du espresuki, herritarrek pri-
batizazioa onar dezaten zerbitzu publikoaren eraginkortasunik ezaren konponbide bezala.

Kopuruak aski ezagunak dira honezkero:
Hego Euskal Herrian, osasungintza publikora zuzentzen den diru publikoa gure inguruneko herrial-
de europarrena baino askoz ere txikiagoa da: 

Iturria MSC AURREKONTUA/CAPITA 2010 AURREKONTUA/CAPITA 2011
NAFARROA 1.543 1.528
ARABA, BIZKAIA ETA GIPUZKOA 1.623 1.563
Iturria OCDE

EB 15 (Batazbestekoa) 2.103 -

BPGaren ehunekoari dagokionez, kopuruak ez dira inola ere hobeak; hala, 2009an:
Nafarroako per capita BPGa EB27koaren % 133 da, ppa-n neurtuta (erosteko ahalmenaren pareko-
tasuna). Gastu osasuna, berriz, EB15ko batez besteko gastuaren % 62,9 baino ez da. Araba, Bizkaia
eta Gipuzkoari dagokionez, bere per capita BPGa EB27koaren % 138 da, baina osasunaren alorre-
ko gastua ez da iristen EBko gastuaren % 76ra.
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Osasun gastua, BPGaren %etan neurtuta

Iturria: OCDE eta MSC 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Nafarroa 4,68 4,50 4,45 4,50 4,60 4,65 4,53
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa 4,34 4,30 4,30 4,35 4,41 4,40 4,46
EB 15 7,60 7,70 8,00 8,10 8,50 8,60 8,90

Osasungintza publikoak bere eskuetan dituen baliabideei dagokienez, egoera lehen bezain adie-
razgarria da:

Ospitale-oheak 100.000 biztanleko

Iturria: Eurostat eta Eustat.

EB15 570
Nafarroa 390
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa 393

Nahiz eta adierazle guztiek berresten duten espainiar Estatuko osasun gastua bere inguruneko
herrialdeena baino askoz ere txikiagoa dela, administrazioek jarraitzen dute esaten sistemak ezin
iraun dezakeela, paradigma hori ezin uka daitekeen errealitate bezala aurkeztuz.

3.2. Iraunkortasunaren gezurra

Sistema publikoen iraute-ezintasunaren printzipio ideologikoak bi argudio nagusitan oinarritzen
dira:

- Lehenengoa da biztanleriak gero eta eskari handiagoa duela osasun alorrean eta eskari horri
ezin erantzun dakiokeela sistema publikoekin, zeren horiek baliabide mugatuak baitituzte, hau
da, modu mugagabean ezin haz daitezkeen baliabideak.
- Bigarrena da eskariaren igoera hori “doako “ asistentzia sanitarioaren erabilera okerraren eta
abusuaren ondorio dela, eta, hortaz, beharrezkoa dela sistemak birdefinitzea, gehiegizko iris-
garritasuna mugatzeko eta “kopago” formulak aztertzeko. 

Printzipio horietatik abiatu dira martxan jarritako estrategiak, alegia, gastua murriztera eta osasun-
gintza publikotik eskaintzen diren zerbitzu sanitarioak mugatzera zuzendutako estrategiak. 

Bai Osasunbidean eta bai Osakidetzan, gastua kontrolatzeko programak abiatu dira, inolako ezta-
baida politiko edo sozialik gabe, eta sistema publikoek pairatzen dituzten arazo nagusiei heldu
gabe.

Hartutako neurri nagusiak hauexek dira:

- Giza baliabideen alorrean, gehiegizko doikuntzak egin dira langileen artean, prekarietatea
finkatuz eta lan-karga handituz Lehen Mailako eta Ospitaleetako Asistentziaren funtsezko zerbi-
zuetan, eta horrek kalitatearen murrizketa ekarri du berekin. Horretarako, ordezkoen eta erre-
fortzuen kontratazioak murrizten dira eta oheak eta kontsultak ixten dira; horren truke, profesio-
nalen asistentzia bikoizten da kasu askotan, eta absentismoa zigortzen da. Aldi berean, pizga-
rriak sortu dira ordainsarietan, produktibitatea eta helburuen lorpena saritzeko, eta hori, azken
batean, borondateak erostea eta gastua murrizteko kudeaketa langileen bizkarrean jartzea da.
Neurri horiek aurrera eramateko, “konfidantzazko postuez” puztu dira zuzendaritza-taldeak, eta
kargudun horiek enpresaren politika hartzen dute beren gain eta enpresa-irizpidea ezartzen
dute zerbitzuen antolaketan…
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- Osasun prestazioei dagokienez, kostu handiko gaixo kronikoak desbideratzen ari dira inten-
tsitate asistentzial txikiko zerbitzuetara. Ospitaleetan, berriz, senda-agiriak behar baino lehena-
go emateko presioak daude, eta era guztietako alternatibak bilatzen dira ospitalizaziorako, osa-
sunaren zaintza familia-ingurunera eramanez, batez ere emakumeen eskuetan utziz. Halaber,
erizaintzako arreta sustatzen da, medikuena baino merkeagoa delako, eta RHB edo SM terapiak
beste instantzia batzuetara eramaten dira –udalak edo Aldundiak, adibidez-. Ez da arreta sozio-
sanitariorik eskaintzen, eta ez da jarduera prebentiborik bideratzen, hala nola gaixotasunik
gabeko emakumeen arreta ginekologikoa.

- Gastu farmazeutikoaren alorrean: finantza daitezkeen botiken bolumena murrizten da, eta gai
batzuen preskripzioa –pixoihalak, elikagai gehigarriak…- murrizten zaie kolektibo batzuei.

- Berrikuntza teknologikoari dagokionez, apustua telemedikuntza ezartzea da, arreta gehien
eskatzen duten pazienteak “asistentzia-zentroetatik” ateratzeko.

Eta neurri horiek abiatzen diren bitartean, osasungintza pribatuaren jarduerak gora egiten du eten-
gabe, kontzertazioari esker. Izan ere, esan dugun bezala, sistema publikoek gainezka egin dute eta
ezin  diote eskari errealari erantzun, edo pertsona batzuek aseguru pribatura jotzen dute zuzenean,
sare publikoaren aldetik asistentzia egokirik jasotzen ez dutelako.

Osakidetza eta Osasunbidea krisi-egora horretara eraman dutenean, biztanleria gero eta zaharra-
goa da eta, beraz, gero eta arreta handiagoa behar du; asistentzia-zentroak gero eta gutxiago dira
eta gero eta saturazio handiagoa dute, eta langileek gero eta motibazio gutxiago dute eta gero eta
nekatuago daude. 

4. BAINA BADUGU ALTERNATIBA

4.1. Erabakitzeko ahalmena

Sindikatu soziopolitikoa den aldetik, LABentzat funtsezkoak dira aldaketa eta alternatiba. Urte haue-
tan ikusi nola saiatu diren suntsitzen langile-klaseak neke handiz eraiki ahal izan dituen osasun-sis-
tema publikoak, eta beharrezkoa da eraso horri eremu guztietatik erantzutea, eta, jakina, eremu sin-
dikaletik ere bai; izan ere, sindikalismoa ezin da geldirik egon babes soziala eta elkartasuna eza-
batzeko estrategia horren aurrean. 

Erantzun horren abiapuntua erabakitze-ahalmenaren errebindikazioa izan behar da, geuk erabaki-
tzeko gure herrian zein eredu sanitario den egokiena guztion osasunaren zaintza kudeatzeko; hala-
ber, politika egokiak antolatzeko ahalmena eskuratu behar dugu, arreta sanitarioaren ekitatea, uni-
bertsaltasuna eta kalitatea errealitatea izan daitezen, eta ez printzipioen adierazpen hutsa.  

Arauak sortzeko ahalmena eta finantza-ahalmena behar ditugu, euskal herritarren osasun-beharrei
erantzuten dien sistema publiko efiziente bat eraikitzeko, haien kultura eta errealitate soziala kontuan
hartuta. Zaila da herritarren osasuna atenditzea haien hizkuntza eskubideak errespetatu gabe, orain
egiten den bezala.

4.2. Eredu berri bat

LAB moduan defendatzen dugun eta sakonago garatu beharko dugun ereduak elementu hauek izan
beharko ditu, gutxienez:

- Finantziazio nahikoa, gutxienez gure inguruneko herrialdeen parekoa; gainera, finantziazio hori
handitu beharko da herritarren osasun-beharrak aldatzen diren neurrian.

Osasuna eskubidea da,
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- Sistema osoa euskalduntzea: euskara izan behar da osasun zerbitzu guztien hizkuntza nagusia,
bai langileen arteko harremanetan eta bai erabiltzaileenganako asistentzian. 

- Sistema publikotik eskaintzen diren zerbitzuak handitzea garrantzi handiko osasun-gai batzue-
tan, hala nola odontologia, medikuntza alternatiboak, errehabilitazioa, fisioterapia, eta abar.

- Gastu farmazeutikoaren arrazionalizazioa, multinazional farmazeutikoek ikerkuntzan eta praxi
klinikoan duten eragin-ahalmena ezabatuz.

- Baliabide teknikoak handitzea beharren arabera; adibidez: ospitalizazio-oheak. Itxarote-
zerrendak benetan murriztea, kontratazioa, zerbitzuen berrantolaketa eta inbertsio teknologikoa
tresna bezala erabiliz. 

- Lehen Mailako Asistentzia bultzatzea, sistemak erabiltzaileengandik gertuen duen zerbitzua
den aldetik; halaber, osasunaren alorrean duen eginkizun prebentibo eta hezitzailea garatzea.  

- Pribatizazio-prozesu guztiak lehengoratzea (hau da, pribatizatutakoa berriz publifikatzea),
asistentzia-sistema osatzen duten eremu guztien integrazioa bultzatuz, azkeneko emaitzari –kali-
tateko osasun asistentziari- egiten dioten ekarpena aitortuz.

- Herritarren parte-hartzea, osasunaren alorreko benetako lehentasunak ezartzeko eta gizarte-
an benetan integratuta dauden programak garatzeko. Pertsonek euren erabakiak hartzea ahal-
bidetzen duten ekimenen garapena erraztea, osasunarekin eta beren biziaren kontrolarekin zeri-
kusia duten gaietan.

- Kultura berri bat ezartzea osasun kudeaketaren alorrean, osasunari buruzko ikusmolde mer-
kantilistatik urruntzeko eta eskubide indibidual eta kolektiboak bermatzeko xedez.  

- Laneko medikuntza integratzea, osasun sozialaren funtsezko osagai bezala, osasun-sistema
publikoan.

- Sexuan, arrazan edo jatorrian oinarritutako kultur joera diskriminatzaileak ezabatzea, uniber-
tsaltasuna benetakoa izan dadin. 

5. ONDORIOAK
Osasuna funtsezko giza eskubidea da. Pertsona guztiek dute eskubidea kalitateko asistentzia jaso-
tzeko, oraingo ezagutza zientifikoaren mailakoa. Osasuna ezin izan daiteke merkantzia, eta, beraz,
osasuna eskuratzeko bidea ezin egon daiteke herrialdearen edo pertsonen egoera ekonomikoaren
mende.

Osasunerako eskubideak lehentasunezko tokia izan behar du Euskal Herriko agenda politikoan, hau
da, ezin gera daiteke adituen arteko eztabaidetan edo sektoreko profesionalen irizpidearen eskue-
tan. Eskubide horren lorpena bermatzeko bide bakarra da politika publiko sendo eta eraginkorrak
izatea, baliabide guztien plangintza eta koordinazioa ahalbidetzeko eta atenditu beharreko lehenta-
sunak ezartzeko. 

Horretarako, LABen ekintza sindikala printzipio hauen arabera bideratu behar da:

1. Osasun-sistema publikoen defentsa lehentasunezko zeregina izan behar da Euskal Herrian
diharduten klase-sindikatuentzat; konpromiso horri jarrera kritikoa gehitu behar zaio, zerbitzuen
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irisgarritasuna, kalitatea eta efizientzia sendotzeko eta segurtatzeko. Horretarako, esparru
sozioekonomiko propioaren aldeko borroka erabakigarria da; izan ere, esparru hori lortzeak
bidea emango du eredu sanitario alternatibo bat definitzeko, euskal gizartearen osasun indibi-
dual eta kolektiboa hobetzeko helburua betetzeari begira.

2. Herritarren osasun-egoera hobetzearen aldeko borroka hori borroka orokorrago baten zati
da, hots, gizarte bidezkoagoa eta –hortaz- osasuntsuagoa lortzeko eta osasunarentzat kaltega-
rriak edo kontraesankorrak diren alderdi ekonomiko eta sozialak gainditzeko borrokaren zati.
Horrenbestez, gizarte osasuntsuagoa bestelako gizarte baten exijentzia da berez, hau da, bes-
telako ordena sozial, politiko eta ekonomiko baten exijentzia, osasuna ez dadin erabili mozkinak
ateratzeko eta metatzeko.

3. Hitzarmen sozial berri bat eratu behar da, euskal osasun sistemako profesionalen eta langile-
en eta gehiengo sozialaren arteko aliantza bat, gizarte osasuntsuagoa lortzeko helburu komuna
konpartitzen duten eta errealitate sozialaren eraldaketarako  pentsaeraren eta ekintzaren oina-
rria osatzen duten pertsonak bilduz. Osasungintzako langileen baldintza duinen defentsa ez da
funtsezko eskubidea soilik, zeren bermatu ere egiten baitu sistema publikoak betetzen dituela
kalitatezko asistentzia eskaintzeko helburuak.

4. Gizarte bakoitzak bere osasun-zerbitzu propioa izateko eskubidea izan behar du, baina esku-
bide hori nazioarteko botere ekonomikoen mehatxupean dago. Bada garaia herritarrek eta lan-
gileek anbiguotasunik gabeko konpromisoa exijitu diezaieten botere publikoei, osasuna, hez-
kuntza, ingurumena, kultura eta funtsezko zerbitzu publikoak defendatu ditzaten. Herri bezala,
behar adinako subiranotasun ekonomikoa lortu behar dugu, hau da, ahalmena izan behar dugu
determinatzeko osasunaren alorreko gastua ezin dela inola ere murriztu eta gure inguruneko
herrialdeen maila berekoa izan behar dela, hots, errenta maila bereko herrien parekoa;
Horretarako, hegemonia berri bat egituratu behar dugu, Euskal Herriko aldaketa sozialak beha-
rrezkoak direla eta lor daitezkeela kontzientziarazteko. 

5. Azkenik, osasuna demokratizatu behar da, herritarren eta profesionalen parte-hartzearen
bidez; osasun-sistemetan parte hartzeko eta sistema horiek kontrolatzeko bideak eskaini
behar zaizkie herritarrei, osasun kolektiboaren kontzeptuak benetako zentzua izan dezan, ale-
gia, gizartea gai izan dadin behar handiena duten pertsonak zaintzeko, modu solidario eta
kontzientean. 

Osasuna eskubidea da,
ez negozioa



OSASUN ZERBITZUEN PRIBATIZAZIOAREN NAZIOARTEKO ESPERIENTZIARI

BURUZKO APUNTEAK

Delia Álvarez Edo
Osasungintzaren Pribatizazioaren aurkako Koordinakundea, Madril.

Garbi dago AEBek defendatzen dituzten politikak poliki-poliki ezarri direla mundu garatuan azken
20 urte hauetan, nazioarteko erakunde batzuen bidez, hala nola Munduko Merkataritza Antolakunde
(MMA [OMC]), Munduko Banku eta Nazioarteko Diru Funtsaren bidez (NDF [FMI]). Erreforma
horien hazia Zerbitzuen Merkataritzari buruzko Akordio Orokorra da (AGCS edo GATS), MMAren
proposamenez 1994an onartua, funtsezko helburu batez sortu baitzen: Europako zerbitzu publiko
guztien liberalizazioa. Europar Batasuneko herrialdeak MMAren kideak dira, eta erakunde horrek
NDFrekin eta Munduko Bankuarekin kolaboratzen du merkataritza-politikak nazioartean arautzeko.
MMAren helburu nagusia politika neoliberalak hedatzea da, eta, horrekin batera, merkataritza librea
ezartzea eta merkatu librea zerbitzu publikoetan sartzea. Horren ondorioz, zerbitzu sanitarioen
ustiapena enpresa pribatuen eskuetan geratuko litzateke, merkatuaren beste edozein produktu
bezala, mozkin ekonomikoen lorpena asistentziaren kalitatearen gainetik jarriz. Azken batean,
GATSek nahi duena da AEBetako sistemaren antzekoa den sistema bat ezarri; izan ere, bertan, osa-
sun asistentzia esku pribatuetan dago ia osorik.

Osasunaren alorrean, ofentsiba neoliberalaren jatorria Iparramerikako osasun enpresa handien
mozkinen jaitsiera da, zeren horrek behartzen baititu merkatu berriak bilatzera sistema sanitario
publikoak dituzten herrialdeetan, hala nola Britainia Handian; ezin izan dutenez hori modu garde-
nean egin, beren nahi pribatizatzailea mozorrotu behar izan dute eta erreforma efizientzia handiko
modernizatze-prozesu  bezala aurkeztu dute, guztiz beharrezkoa zela esanez. Nolanahi ere, espe-
rientziak erakusten du AEBetako sistema sanitarioak efektu hondagarriak dituela biztanleriaren osa-
sunean: urtean 18.000 pertsona hiltzen dira modu goiztiarrean ezin dutelako ordaindu aseguru
medikoa: 30 segundotik behin, pertsona batek porrot egiten du -ekonomikoki- ezin duelako ordain-
du bere tratamendua; 100 milioi herritarrek ez dute aseguru nahikorik eta 29 milioik zor handiak
dituzte ezin diotelako aurre egin beren osasun aseguruaren ordainketari. 

Gaur egun, zerbitzu publikoak pribatizatu ahal izateko gehien erabiltzen diren estrategietako bat
PPP edo PFI deritzan ereduaren erabilera da (Finantziazio Pribatuko Ekimena). Dena dela, nazioar-
teko esperientziak frogatu duenez, eredu horien bidez aktibo eta osasun azpiegitura publikoetan
inbertitzea ez da egokia, ez ikuspuntu ekonomikotik eta ezta ikuspegi sozialetik ere. Izatez, estra-
tegia hori ezarri duten herrialde gehienek berraztertzen eta ebaluatzen ari dira orain, zeren kostu
ekonomiko handiagoak (alde izugarriak ospitale-azpiegituren hasierako aurrekontuen eta amaie-
rako kostuen artean; hainbat PFI proiektuk porrot egin dute eta administrazioak  “erreskatatu”
behar izan ditu) eta asistentzia-kalitate txikiagoa  (ohe eta zerbitzuen itxiera, aurrekontuaren eta
plantillen murrizketak, ospitaleetako morbilitatearen eta hilkortasunaren igoera) sortu baititu,
hobetu nahi ziren arazoetako bat bera ere konpontzea lortu gabe (itxarote-zerrendak, gastuaren
murrizketak…).

Benetan “harrigarria” dena da Europako gobernu gehienek jarraitzen dutela erreforma neolibera-
len aldeko apustua egiten, sektore pribatuak osasungintzan izan duen sarreraren porrota hain age-
rikoa izan arren; esan behar da, halaber, kasu batzuetan beren politika sanitarioaren norabidea alda-
tu behar izan dutela, gehienbat herritarren erakundeek egindako presioagatik.

Horrenbestez, pribatizazioaren ondorioak ulertzeko, funtsezkoa iruditzen zaigu gurearen moduko
sistema sanitarioak dituzten herrialde garatu batzuen oraingo egoera deskribatzea (sistema horiek
unibertsalak direlako eta zergapeko herritarren zergez finantzatzen direlako); adibidez: Erresuma
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Batua, Kanada eta herrialde nordiko guztiak, batez ere, Suedia, horko 21 erregioek dituzten ardura
sanitarioak bertoko Autonomia Erkidegoek dituztenen antzekoak batira.

KASU INGELESA
Merkatuak osasungintza pribatuan izandako sarreraren adibide paradigmatikoa Osasun Sistema
Nazional (NHS) britainiarra da, mundu osoan izaera unibertsal eta berdintasunezkoa izan duen lehe-
nengo sistema, 1948an eratua. Osasun erreformaren bultzatzaile nagusiak izan ziren munduko osa-
sun industria (batez ere AEBetakoa) eta politikari neoliberalak, Thatcher andreak gidatuta -1979an
iritsi zen boterera-. Esan dugun bezala, AEBetako osasun industria krisi ekonomiko handi batek jota
zegoenez, mozkin handiak lortzeko aukera ikusi zuen, arrisku oso txikiaren truke, osasungintza
herritarren zergez finantzatzen zen herrialdeetan. Erreforma saltzeko, politikariek bermatu zuten
hornitzaile pribatuen bidez ematen ziren zerbitzuek kostu txikiagoa eta efizientzia handiagoa izan-
go zituztela, lehiari esker eta mozkin ekonomikoak lortzeari esker. 

Baina Britainia Handiko kasua apartekoa da, bi arrazoirengatik: alde batetik, merkatua osasungintza
publikoan sartu izanaren arduradun nagusia ez zelako izan Alderdi Kontserbadorea, baizik eta
Blairren Laborismo Berria; bestetik, pribatizazioari ekin aurretik osasun industria bideragarri baten
sorrera bultzatu behar izan zutelako, zeren sektore pribatua oso gutxi garatuta baitzegoen, britai-
niarrek osoko konfiantza zutelako beren osasun-sisteman. 

NHS pribatizatu ahal izateko, politikari britainiarrek estrategia progresibo bat gauzatu behar izan
dute, ondo hausnartutako urrats txikiak eginez. Hasteko, Thatcherrek ospitaleetako zerbitzu ez-kli-
nikoak atera zituen kanpora (garbiketa, sukaldea, zelariak…) eta horien zuzendaritza, mediku ez
ziren gerenteei eman zien. Gero, sistema publikoa zatikatzen hasi zen, 300 NHS partzuergo baino
gehiago eratuz (NHS Trusts). Era horretan, baliabide sanitarioak erakunde erdi-independente bihur-
tu ziren  (erdi-pribatu), beren zerbitzuak NHSren erosleei saltzen dizkietenak (“barne merkatu”
famatu hori sortuz), sektore pribatutik etorritako gestoreekin. 

1997an, Laborismo Berria boterera iristearekin batera, Finantziazio Pribatuko Ekimena (PFI) sartu
zen ospitale publikoetan. Une horretatik aurrera, ospitale berrien eraikuntza edo ospitale zaharren
erreforma partzuergo pribatuen eskuetan geratu ziren; gero, eragile pribatu horiek NHS partzuer-
goei alokatuko zizkieten ospitaleak, urteko kanon baten truke, zerbitzu ez-sanitarioak eta zerbitzu
osagarriak barne sartuta. Hasieran, kontratuek hogeita hamar urteko iraupena dute, eta iraupen
horri beste 30 urteko epea gehituko zaio, seguruenik. 

Geroago, gobernu laboristak beste aurrerapauso bat egin zuen, PFIaren antzekoa zen beste siste-
ma bat ezarriz: LIFT (Toki Hobekuntzako Finantza Erakundeak). Sistema hori arduratuko zen lehen
arretako eta arreta komunitarioko eraikinak eraikitzeaz eta alokatzeaz. 2003an, NHS partzuergoak
Foundation Trusts izatera pasatu ziren, hau da, Fundazioen Partzuergoak. Erakunde horien funtzio-
namendua ez dago gobernuaren mende, baina haien finantziazioaren zati nagusiak herritarren zer-
getatik etortzen jarraitzen du. Erakunde sanitario berriak irabazi-asmorik gabekoak izan arren, ez
daude behartuta kontuak Parlamentuaren aurrean aurkeztera; izan ere, haien kontrola Monitore
“independente” baten eskuetan dago, eta horrek irizpide ekonomiko hutsak ezartzen ditu haien
funtzionamendurako. 

Aldi berean, beste bi neurri ezarri ziren: alde batetik, ospitaleei kendu zitzaien ordura arte jasotzen
zuten finantziazioa, alegia, atenditzen zuten biztanleriaren beharrizan eta ezaugarrien arabera
ezartzen zen finantziazioa; horren ordez, egiten zuten tratamendu osoen kopuruagatik hasi ziren
kobratzen (“emaitzen araberako ordainketa” deritzana); beste alde batetik, premiazkoa edo pro-
gramatua ez den kirurgia behar duten pazienteek ospitale batzuen artean aukera dezakete, eta
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horietako bat pribatua da nahitaez. Horrenbestez, pazienteak erakartzea lortzen duten ospitaleek
aurrera egingo dute, eta gainerakoek itxi egin beharko dute. 

Garbi dago, jakina, erreformaren azken helburua dela lehia sartzea hornitzaile publiko eta priba-
tuen artean, baina lehia hori asistentziaren kalitateari soilik dagokio, zeren tratamendu edo inter-
bentzio kirurgikoaren prezioa modu zentralizatuan ezartzen baita, herrialde osoko ospitale publiko-
etan gauzatutako interbentzioen batez besteko kostua oinarritzat hartuta. Arazoa da ospitale priba-
tuek ezin dutela prezio berberagatik lehiatu ospitale publikoekin, horiek asistentzia integrala eta oso
espezializatua eskaintzen dutelako; beraz, dirurik ez galtzeko, ospitale pribatuek oinarrizko zerbi-
tzu jakin batzuk soilik har ditzakete beren gain. 

Arrazoi horregatik lagundu behar dio gobernuak enpresa pribatuari, zerbitzu efizienteagoen eta
berritzaileagoen hornitzaile bezala aurkeztuz. Agintari sanitarioek NHSren Partzuergoak presiona-
tzen dituzte, oinarrizko kirurgia ospitale pribatuekin kontratatu dezaten, nahiz eta ospitale horietako
kirurgilari gehienek sistema publikokoak diren, hots, sistema publikoan lan egin  eta sistema priba-
tuan ordu estrak sartzen dituzten kirurgilariak. Horrekin batera, gobernuak oso baldintza onuraga-
rriak eskaintzen dizkio sektore pribatuari ISTEC zentroak abiatu ditzan (Sektore Independentearen
Tratamendu Zentroak), proba diagnostikoak eta itxarote-zerrenda luzeenak dituzten interbentzioak
egiteko (kataratak eta aldakako zein belauneko protesiak). 

Lehen mailako arretari dagokionez, gobernuak NHSren tokiko erosleak presionatzen ditu enpresa
pribatuak kontrata ditzaten, medikuntza orokorreko eta familiako medikuntzako kontsultez ardura-
tzeko. Orobat, gaueko eta asteburuetako guardiak egiten zituzten lehen arretako zentroen kudeake-
ta mediku orokorren kooperatiba pribatuen eta irabazi-asmoa duten enpresen eskuetara pasatu da,
gero eta neurri handiagoan, eta enpresa horiek kontratatuko dituzte medikuak, horietako asko EBko
beste herrialde batzuetakoak. 

Beste zerbitzu batzuei dagokienez, agintariak osasun komunitarioaren alorreko langileak presiona-
tzen ari dira irabazi-asmorik gabeko “enpresa sozialak” abia ditzaten; geroago, NHSren erosleek
enpresa horiek kontratatuko dituzte, sistema publikoaren langile bezala gaur egun gauzatzen dituz-
ten zeregin berdin-berdinak gauza ditzaten. Ez da zaila aurreikustea zer gertatuko den, alegia, pro-
fesional horietako gehienak enpresa pribatuentzat lan egitera pasatuko direla, eta enpresa horiek,
beren logikagatik, mozkin ekonomikoak lortzea izango dute helburu.

Gobernuaren batzorde batek 2006an egin zuen azterlan baten arabera, estatistikoki esanguratsua den
korrelazio bat aurkitu zen ospitaleen defizit ekonomikoaren eta ospitale horiek PFI eredukoak izatea-
ren artean. 2006an, ospitale ingelesen % 30ek galerak zituen, eta ehuneko hori % 50eraino igotzen zen
enpresa pribatuek kudeatutakoak ere sartzen baziren azterlanean. Ospitale horiek langileak murriztu
eta oheak itxi zituzten bizirik iraun ahal izateko, horrek asistentziaren kalitatea jaitsi bazuen ere.

Bere porrota agerian uzten duten frogak gorabehera, pribatizazio-eredu horrek aurrerantz jarraitzen
du Ingalaterran; Eskozian eta Galesen, aldiz, gelditu ahal izan dute aurrerapen hori, politika sanita-
rioaren deszentralizazioari esker eta gizarte zibilak politikariengan egindako presioari esker.
Datozen bi urteotan, partzuergo guztiak ezabatuko dituzte, finantziazioaren eta hornikuntzaren arte-
ko bereizketari eta merkatu sanitarioari bukaera emanez eta finantziazio alternatibo bat sustatuz
beren ospitaleen hobekuntzarako. Ipar Irlandan ere, osasungintzak bide hori hartu du. 

SUEDIA
Suediako kasua oso bestelakoa da; herrialde hori osatzen duten 21 erregioen (Landsting) osasun
eskumenak oso antzekoak dira gure Autonomia Erkidegoen eskumenekin. Gobernu kontserbado-
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reak erabaki zuen osasungintza erregio batean pribatizatzea; bada, erreforma egin eta handik gu-
txira, zerbitzu sanitarioek okerrera egin zuten nabarmenki, hainbesteraino non herritarrak elkartu
behar izan ziren eta politikariek atzera egitea lortu zuten. Erreforma ezarri zuen gobernu kontser-
badorea galtzaile atera zen hurrengo hauteskundeetan. 2006ko urtarrilean onartutako araudi estatal
batek bidea itxi zien ospitale publikoen pribatizazio-prozesu berriei, eta oso muga zorrotzak ezarri
zituen zerbitzu sanitarioak enpresa pribatuen bidez hornitzeko; gutxienez 2011ra arte, funtzionatzen
ari ziren lau ospitale pribatuek baimena izango dute jardunean jarraitzeko. 

Herritarrak irmoak izan ziren hauteskundeetan, zeren argi utzi baitzuten ez zutela onartuko zerbitzu
sanitarioak irabazi-asmoz ezartzea, zergadun guztiek ordainduta. Araudi berria iragarri zenean,
Osasungintza ministroak oso garbi utzi zuen Suediako zerbitzu mediko eta sanitario guztiek jarrai-
tuko zutela kontrol demokratikoaren mende egoten, berdintasunezkoak eta irisgarriak izaten, eta
elkartasunean eta herritarren beharrizanetan oinarrituta, zeren eta, horrela izango ez balitz, interes-
gatazka bat sortu bailiteke merkatuaren eta herritarren artean. 

KANADA
Oso osasun erreferente garrantzitsua da guretzat; izan ere, bertako osasun sistema unibertsala da,
% 100 publikoa, zergen bidez finantzatua, eta sistema publiko federal bat, non osasungintza pro-
bintzien ardura baita, gure Autonomia Erkidegoekin gertatzen den bezala (nahiz eta Estatu federala
Kanadako sistemaren sorreraren aurrekoa den, berau Medical Care Act-en onarpenarekin sortu
baitzen, 1966an). Herrialde horretan, PFI/PPP ereduaren bidezko pribatizazio-prozesu berdintsu bat
hasi zen laurogeita hamarreko hamarkadan, baina prozesuak porrot egin zuen eta osasungintzaren
alorreko aditu ospetsuek  gomendatu zuten eredu integratu bat ezartzea eta bertan behera uztea
merkantilizaziora eta pribatizaziora zuzendutako ekimenak, hornitzaileen arteko lehia edo ekintza
medikoaren bidezko ordainketa. Hala eta guztiz ere -eta hemen historia errepikatzen da-, laboristak
probintzia-gobernu batzuetara iritsi zirenean (Alberta, Quebec, British Columbia…), PPP/PFI ere-
duen ezarpena bultzatu zuten, hauteskundeetan egindako promesa hautsiz. British Columbia pro-
bintzian, erreformaren aplikazioak 8.500 langileren kaleratzera ekarri du (batez ere pertsonal ez-
sanitarioa), Probintziako Osasun Zerbitzuan zeuden 40.000 langileen artetik; lanpostu horiek azpi-
kontrata pribatuen eskuetara pasatu dira. 

Azpimarratzekoa da sistema sanitarioari buruz Kanadan dagoen eztabaida, zeren kanadarrak oso harro
baitaude sistema horrekin, batez ere beren auzokide estatubatuarren sistemarekin alderatzen badute.
PPP/PFI ereduak piztu duen polemika posible izan da, beste arrazoi batzuen artean, pribatizazioaren
aurka borrokatzen diren koalizioek aurkeztu dituzten azterketa garrantzitsuengatik. Hala, Brampton hiri-
ko ospitalearen proiektua aurkeztu zenean, eta erregio-agintariak eztabaida eragozten saiatu baziren
ere, Kanadako izen handiko zenbait ekonomialarik frogatu zuten ezen, PFI ereduaren bidez eraikitzen
bazen, modu tradizionalaren bidez eraikiz gero baino 175 milioi dolar garestiago aterako zela. British
Columbian, berriz, txosten ofizial batek frogatu zuen Abbotsford hiriko ospitalearen gastuek aurreikusi-
tako kostua bikoiztu zutela. Calgary erregioko agintaritza sanitarioak bertan behera utzi zuen ospitale
baten eraikuntza, piztutako alarma sozialaren eraginez. Azkenean, ospitalea funts publikoez eraiki zen. 

Iparramerikako konpainia multinazionalek finantzatutako publizitate-kanpainen aurrean, pribatiza-
zioaren aurkako presio-taldeek zenbait iritzi-inkesta enkargatu zituzten, eta horien bidez erakutsi
zuten, besteak beste, kanadarren % 64k kontsideratzen zuela Kanadako sistema sanitarioak ezaba-
tu beharko lituzkeela irabazi-asmoa duten enpresak eta irabazi-asmorik gabeko osasun zaintza
publikoen hornitzaileen mende soilik egon beharko zela.

Erregioetako gobernuek PFI/PPP ospitaleen eraikuntza planteatzen duten toki gehienetan, langileak
eta erabiltzaileak “tokiko koalizioetan” antolatzen dira eta informazio- eta mobilizazio-kanpainak
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hasten dituzte, eta horien amaieran erreferendum publikoak egiten dituzte (Ipar Badia, 2005ko aza-
roa; Woodstock, 2005ko azaroa; Hamilton, 2005eko abendua…). Erreferendum horietan, pribatiza-
zioaren aurkariek irabazten dute beti, % 95etik gorako ehunekoekin.

ZEELANDA BERRIA
Zeelanda Berriaren kasua jarraitu beharreko beste adibide bat da. Jatorriz, herrialde horretako
eredu sanitarioa publikoa zen eta zergez finantzatzen zen, baina 1984an erreforma sanitario sakon
bat abiatu zen, gastuaren kontrola lortzera zuzenduta; kontrol hori lortzeko tresnak merkatu librea-
ren sarrera eta lehia ziren, eta, horrekin batera, herritarrak konbentzitzea hura zela bide bakarra era-
ginkortasun handia lortzeko. Emaitzak ez ziren espero zirenak izan: osasun-arazoak bigarren plano-
ra pasatu ziren, eta egindako inkestek adierazten zuten biztanleriaren % 90 pribatizazioaren aurka
zegoela.

1993an, beste ahalegin bat egin zen eredu sanitario pribatu bat sartzeko, baina esperimentuak
porrot egin zuen berriro. 1997an, laboristek gidatutako koalizio-gobernuak atzera egin behar izan
zuen: bukaera eman zion hornitzaileen eta erosleen arteko bereizketari, eta sistema sanitario inte-
gratu eta arautuaren eredua berreskuratu zuen. 2001ean, asistentzia sanitarioa deszentralizatu zen,
asistentzia hori modu koordinatuan kudeatzen duten 21 barruti sanitario sortuz.

AUSTRALIA
Australian, gobernu kontserbadoreek PFI ereduko ospitaleak abiatu zituzten laurogeita hamarreko
hamarkadaren amaieran. Zenbait talde sozial eta sindikatu, Erresuma Batutik iristen ziren informa-
zioengatik kezkatuta, presio-taldetan antolatu ziren, hasitako pribatizazio-prozesua salatzeko, eta
lortu zuten erreforma sanitarioari buruzko eztabaida hedabideetan sartzea. 

2000. urtean, Victoria erregioko gobernuak La Trobeko ospitalea erreskatatu behar izan zuen, AHP
enpresa pribatuari esleitu ondoren, zeren galera ekonomikoek ez baitzuten ahalbidetzen ospitale-
zerbitzuak mantentzea, eta biztanleria asistentziarik gabe geratzeko mehatxupean zegoen. 

Modburyko ospitaleari dagokionez, gobernu australiarrak erreskatatu behar izan zuen eta bere
finantziazioa handitu, emakida irabazi zuen enpresak kontratuaren klausulak ez betetzeko eta biz-
tanleria asistentziarik gabe uzteko mehatxu egiten zuelako.

Queensland erregioan, lehenengo PPP/PFI proiektuetako bat St. Vicent ospitalea izan zen (500 lan-
gile, 150 ohe publiko, 50 ohe pribatu). 48 milioi dolarren truke adjudikatu zitzaion Australiako zer-
bitzu sanitario pribatuen enpresa nagusiari, baina 2002an enpresak porrota deklaratu zuen, 10 milioi
dolarreko galerengatik, eta horren eraginez Australiako gobernuak ospitalea erreskatatu behar izan
zuen.

1996an, ospitale publiko baten lehenengo pribatizazioa egin zen Hegoaldeko Gales Berrian
(Macquarie Ospitalea). Enpresa pribatu batek ospitalea eraiki zuen eta bere kudeaketa bereganatu
zuen 20 urtez, eta epe hori amaitu ondoren ospitalearen jabea izango zen betiko. 1999tik aurrera,
egoera ekonomikoa oso txarra zenez, enpresak pertsonala eta soldatak murrizteari ekin behar izan
zion, eta horrek asistentziaren kalitatearen jaitsiera ekarri zuen berekin. Herritarrek presionatu eta
ospitalea erosteko exijitu zioten gobernuari, eta honek eskaera onartu behar izan zuen eta 2005ean
erreskatatu zuen. 
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Geurearen antzeko osasun sistema duten herrialde horien guztien esperientzia baliagarria da geure
konbentzimendua defendatzeko, alegia, defendatzeko posible dela atzera egitea eta geure zerbitzu
publikoa berreskuratzea, baldin eta herritarrak gai bagara modu kolektiboan antolatzeko eta beren
hitza jan eta hauteskunde-kanpainetan beren ideologia mozorrotzen duten politikariek ezartzen
diguten politikei aurre egiteko, politikari horien alderdia zeinahi delarik ere. 
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