pacte ambiental, l'onerosa ampliació de l'aeroport de
Palma, la gentrificació i els desnonaments que a Balears ara afecten especialment les dones... La màquina
de fer diners que no es deté ni davant la més implacable de les pandèmies.
És cert que el que va començar sent una crisi sanitària i de
salut pública sense precedents
en la història recent des de la
pandèmia de la influença de
1918 s'ha transformat en una
crisi econòmica i social incrustada enmig d'una crisi ecològica
de llarg abast que en el context
del capitalisme globalitzat té
conseqüències difícils de preveure. Però no és
menys cert també que -com a tota crisi- existeix la
possibilitat de canviar el rumb de la nau que avança
inexorable contra les roques d'un horitzó distòpic no
llunyà. Quines podrien ser les claus?1

4. Augment de les plantilles de professionals sanitàries
i eliminació de la precarietat i de la inseguretat laboral.
Més pressupost per a Salut Mental Comunitària, tant
en el seu vessant assistencial sanitari com en el vessant social de la malaltia mental greu.

“s'ha transformat en una
crisi econòmica i social
incrustada enmig d'una
crisi ecològica de llarg
abast”

1. Les nostres vides valen més que els seus beneficis.
Finançament suficient en matèria sanitària a través
dels impostos directes obtinguts mitjançant una fiscalitat progressiva. Llei de Cures Inverses: ha de rebre
més qui més ho necessita. Cobertura sanitària universal.
2. Gestió 100% publica: tots
els centres, hospitals i serveis
privatitzats/externalitzats passaran a la gestió directa, integrada i participada per la
població i les treballadores. La
base del model sanitari ha de
ser una Atenció Primària de
Salut forta amb orientació comunitària i treball en equip.

5. Indústria farmacèutica pública,
nacionalització i reconversió de sectors industrials per a la provisió de
materials sanitaris estratègics, com
serien els equips de protecció, els
respiradors i les proves de laboratori.

6. Redistribució del treball i repartiment de la riquesa. Cap ésser
humà per sota dels mínims vitals
que permetin el seu benestar i desenvolupament saludable per a caminar cap a una societat ecosocialista
i eco-feminista.

7.-Fi de l'activitat depredadora del capitalisme i de la
manera de producció i de consum actuals que suposen
una amenaça directa per a la biosfera i la supervivència de l'ésser humà. No podrà haver-hi salut sense un
canvi civilitzatori radical que imposi la planificació econòmica democràtica com a eina per a cobrir les necessitats reals de la població salvaguardant alhora el
nostre medi ambient.

Tots els sectors de la població que
reconeixem la importància del bé
comú i dels seus serveis públics, que
defensem la vida i la posem al centre, que podem imaginar la possibilitat de torçar el timó per a una
utopia assolible i necessària en clau
pro-salut pública, pro-planeta, procuidats, pro-majoria social i per tot
això, en clau netament ecosocialista i eco-feminista, podem disputar el timó a les elits que continuen
governant el món contra la seva majoria, amb aquestes 7 vacunes que apunten a les coordenades del necessari canvi de rumb cap a una utopia possible.

“Tots els sectors de la
població que reconeixem
la importància del bé
comú i dels seus serveis
públics, que defensem la
vida i la posem al centre.”

3. Supressió de tot copagament
per a medicaments i productes sanitaris, incloent
màscares i hidrogels i d’altres prescrits per personal
sanitari. Reforç de totes les infraestructures hospitalàries, incrementar els llits d'aguts, sobretot les de
mitjana i llarga estada.

1.Resum de propostes a partir del Cuadern de la sèrie Textos de Combate titulat “La crisis sanitaria de la Covid19:
una perspectiva anticapitalista” (Grupo de Salud y Sanidad Anticapitalista): <https://www.anticapitalistas.org/wpcontent/uploads/2020/10/TC-CrisisSanitariaCOVID19.pdf>

Per a en Chato Galante, in memoriam
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