EL QUE ENS IMPORTA
ÉS LA SALUT

I A TU?

PROPOSTA ALS PARTITS POLÍTICS

Sense salut no hi ha drets humans,
justícia social, ni desenvolupament
sostenible
Existeix un consens general entre governs, organismes
internacionals i societat civil que reconeix la salut com un dret
humà en sí mateix.
Es tracta d’un dret reconegut en nombrosos instruments de dret internacional, entre
ells de manera molt detallada en l’article 12 del Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC): “Els Estats part reconeixen el dret de tota persona a
gaudir del més alt nivell possible de salut física i mental”.
Al mateix temps, no es pot parlar de salut sense mencionar el funcionament del sistema sanitari o sense tenir en compta els determinants socials de la salut com són la
pobresa, un entorn salubre, el desigual repartiment de la riquesa, el poder i els recursos, la educació, la feina digne, la protecció social i la desigualtat de gènere.

Amb el marc internacional de drets, no hi ha cabuda per ninguna
forma de discriminació en el referent a l’accés a l’atenció de la salut i
els factors determinants bàsics de la salut.
A més, la salut constitueix una condició essencial per a la equitat i el
desenvolupament sostenible. La pròpia OMS reconeix que per a
obtenir el conjunt dels Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS) “es fonamental garantir una vida saludable i promoure el benestar universal”.
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Els principis de la Declaració d’Alma Ata: equitat, accés universal, acció intersectorial,
participació de la comunitat i orientació dels serveis de salut cap a la prevenció, acordats fa 40 anys en la Conferència Internacional sobre Atenció Primària de Salut,
segueixen tant vigents i necessaris com llavors.
Igual de vigent està la recomanació del Comitè vigilant del Pacte Internacional de Drets
Econòmics, Socials i Culturals de l’Estat Espanyol, en 2018, on s’insta a prendre les
mesures necessàries per que les persones migrants en situació irregular tinguin accés
a tots els serveis de salut requerits sense discriminació alguna de conformitat amb els
articles 2 i 12 del mencionat Pacte.

Des de Metges del Món, optem per l’existència d’alternatives a l’austeritat, que situen els drets humans en el centre de la política.

Tal i com va recordar al 2011 el Relator Especial de la ONU sobre Extrema Pobresa i
Drets Humans, el desenvolupament d’una política ﬁscal expansiva, progressiva i no
discriminativa és essencial per al manteniment d’uns serveis socials públics i de qualitat per a totes les persones.
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Metges del Món recorda als partits
polítics el compromís de l’estat
espanyol amb els objectius de
desenvolupament sostenible
El Govern d’Espanya va subscriure en 2015 l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible que exigeix una acció global concertada per a resoldre els grans desaﬁus socials,
econòmics, polítics i ambientals als que ens enfrontem. L’Agenda 2030 representa
una oportunitat per a situar els drets de les persones, l’equitat i la sostenibilitat al
centre de l’acció política i afrontar el cercle viciós de pobresa i desigualtat i repensar el
model de societat actual.

Metges del Món crida als partits polítics a:
· Es comprometre amb una implementació de l’Agenda 2030 que sigui
ambiciosa, integral i al més alt nivell de l’acció, amb recursos suﬁcients i que obeeixi a objectius de lluita contra la pobresa, la desigualtat i la promoció dels bens públics globals.
· Prioritzar la posada en funcionament del sistema de governament de
l’Agenda 2030, per a fer efectiva la seva coordinació i seguiment, amb
la participació de tots els actors d’interès, inclosa la societat civil.
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L’AOD espanyola trigarà més de 15 anys
en assolir l’aportació d’abans la crisi, si
segueix el ritme actual
L’Ajuda Oﬁcial al Desenvolupament (AOD) espanyola va assolir en 2017 el 0,19 % de la
renta nacional bruta, un percentatge molt allunyat del 0,7% compromès internacionalment i de l’esforç mitjà (0,31%) de la resta de països donants del Comitè d’Ajuda al Desenvolupament (CAD) de la OCDE. Molt lluny també de la mitjana dels països donants
europeus (0,49%). Respecte a la cooperació en salut, s’ha passat de destinar 500
milions d’euros en els anys 2009 i 2010 a 65,5 milions d’euros en 2017, el que la situa
cada vegada més lluny de la mitjana de despesa dels països del CAD. En la mateixa
línia, l’AOD destinada a fer front a les crisis humanitàries també ha sofert un marcat
descens ﬁns quedar en un raquític 2,1% en 2017.

L’AOD espanyola es recupera tan lentament dels índex
assolits durant la crisi econòmica, que trigaríem més de 15
anys en assolir el nivell de compromís amb la cooperació al
desenvolupament que existia abans la crisi.
Per la seva part, l’AOD destinada a Acció Humanitària trigarà més de 30 anys en
situar-se als nivells de ﬁnançament de 2011.
En 2017 Balears destinà 7,1 milions d’euros, una xifra 10 vegades superior a la de 2016
quan es destinaren tot just 700.000 euros. Quant al sector salut, el govern balear destinà 704.091 euros, el que presenta el 9,8% de l’AOD total.
Pel que fa a l’acció humanitària, el govern balear va destinar en 2017 el 5% del total de
l’AOD, el que equival a 369.851 euros, mentre que en 2016 va destinar 431.655 euros,
un descens molt elevat en termes percentuals, en haver passat de destinar el 30% al
5% de la AOD a l’acció humanitària.
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Metges del Món demana als partits polítics
un compromís amb:
· Recuperar la política de cooperació de qualitat, ambiciosa i transformadora. Per això, un requisit imprescindible serà l’increment de
l’AOD ﬁns situar-la en el 0,7% abans de 2030.
· Ressituar el pes de la cooperació en salut com sector clau de la cooperació balear destinant al menys el 15% del total de la AOD a salut.
· Comprometre la cooperació balear amb les crisis humanitàries; per
allò es deu incrementar de manera signiﬁcativa i sostinguda en el
temps els fons destinats a l’acció humanitària al menys ﬁns trobar el
compromís de destinar a l’AH el 10% del total de l’AOD.
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Una sanitat pública i de qualitat per a
totes les persones que viuen a Espanya
La darrera dècada ha estat marcada per una important regressió en el dret a la salut en
el nostre país. Les polítiques d’austeritat com única recepta davant la crisi econòmica han soscavat de manera alarmant un dels pilars fonamentals de l’Estat de
Benestar.
Una caiguda gradual de la despesa pública en sanitat ha vingut acompanyada d’un
increment en la despesa privada -que majoritàriament surt de la butxaca de les famílies- que ha passat de representar el 25% de la despesa total en sanitat en 2010 a
superar el 30% en l’actualitat.
Les retallades en recursos també han vingut acompanyades de retallades en
drets especialment amb la reforma sanitària de 2012. El tímid canvi produït al ﬁnal de
la darrera legislatura ha estat insuﬁcient: les ambigüitats al llarg del nou Real Decret-llei
7/2018 i la manca de previsions en relació a algunes de les exclusions més sagnants,
han entelat l’anunciat retorn de la sanitat universal.
Per una altra banda, la reforma sanitària de 2012 va reduir la cartera bàsica de serveis
deixant fora de la ﬁnançament pública un important nombre de medicaments, serveis
i prestacions sanitàries, al temps que es revisaven -para incrementar- els copagaments.
El frustrat projecte de Pressupostos Generals de l’Estat contemplava un increment de
la despesa sanitària pública, però amb una inversió encara molt lluny del 7,3% mitjà de
la UE-15.
La regulació autonòmica aprovada en 2015 per a garantir una sanitat universal en
Balears va tenir un abast limitat per quant que persistien importants barreres d’accés
al sistema, com l’exigència de l’empadronament o l’exclusió de les persones majors que
arribaven a Espanya por procés de reagrupament familiar. Actualment, si bé la normativa de referència a Balears és el RDL 7/2018, persisteixen les mateixes diﬁcultats d’accés abans mencionades.

Totes aquestes polítiques han contribuït a fer la nostra sanitat menys
equitativa, solidària, eﬁcaç i eﬁcient.
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Metges del Món insta als partits
polítics
· Adoptar mesures legislatives que reconeguin el dret a la protecció de
la salut i a l’atenció sanitària amb càrrec a fons públics a totes les persones amb residència efectiva en la comunitat autònoma, independentment de la seva situació administrativa.
· Garantir el dret a l’atenció sanitària a les persones que arriben a
Espanya fruit d’un procés de reagrupament familiar.
· Adoptar mesures reglamentàries que regulin un procediment d’accés
al Sistema Nacional de Salud lliure de barreres administratives.
· Eliminar els copagaments farmacèutics i garantir que cap persona es
quedi sense els medicaments necessaris per motius econòmics.
· Garantir l’assignació pressupostaria suﬁcient, recapitalitzant el SNS
ﬁns garantir la qualitat, eﬁciència i universalitat d’aquest.
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No és una crisi de refugi, és una
crisi europea d’acollida
Des de Metges del Món creiem que és necessari generar un canvi social que condueixi
a l’eliminació de les violacions dels drets humans de les persones migrants, orientant-se cap a les causes que les produeixen. Les migracions són fenòmens amb un alt
grau de complexitat on intervenen diversos factors. Comparteixen escenari la migració
econòmica amb la recerca d’asil i refugi.

Si bé el marc internacional estableix la diferenciació entre migrants
econòmics i persones que sol·liciten asil, assignant-los un nivell de
protecció jurídica desigual, Metges del Món vol recordar que no pot
existir diferenciació amb relació al compliment i respecte dels drets
humans de totes les persones migrants, especialment el dret a la
salut física i mental, i el respecte a la dignitat humana.
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Cap tancament de fronteres, ni terrestres ni marítimes, evitarà que qui no té més
opcions per sobreviure, fugi cercant un millor futur. Metges del Món vol reivindicar
l’obligació de prestar auxili humanitari i protegir a les persones que creuen el Mediterrani per arribar al continent europeu –atenint-nos a les normes internacionals de Dret
Humanitari i la Convenció de Ginebra sobre l’Estatut del Refugiat-.
Les CCAA són competents en matèries vinculades al procés d’acollida i integració de les
persones refugiades. A més, poden jugar un rol molt important per incidir en les polítiques estatals i europees que coordinen els processos d’entrada al territori europeu.
El Govern Autonòmic que resulti de les urnes haurà de donar resposta a aquest rol
amb responsabilitat i diligència.
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·

Metges del Món demanda dels partits polítics
el seu compromís amb polítiques que
assegurin:
· Condicions adequades de recepció de les persones migrants i sol·licitants d’asil (salut, allotjament, higiene, accés a la informació, etc.)
d’acord amb les normes de resposta humanitària, tant per part d’Espanya com d’altres estats de la U.E. receptors de migrants.
· Instar al Govern Central al tancament de tots els Centres d’Internament d’Estrangers (CIE) i la seva substitució per mecanismes nous i
creatius amb relació a les persones amb expedient d’expulsió oberts.
· La protecció de les persones en situació de major vulnerabilitat, com
menors d’edat, dones soles, persones que viatgin amb nines/nins o
soles, persones amb diversitat funcional, persones amb alguna
malaltia, etc.
· Cap persona ha de ser sotmesa a ser tractada o castigada de manera
inhumana o degradant: protecció de les persones estrangeres en
situació de malaltia.
· Instar al Govern Central a garantir vies d’accés al territori Europeu de
manera legal i segura, així com disposar del dret a l’asil
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Recapitulant
Un futur Govern que posi a les persones en el
centre de les seves decisions haurà de
prioritzar la Salut en totes les seves polítiques.
La recepta per això es concreta en:
· Comprometin-se amb una implementació de l’Agenda 2030 que sigui ambiciosa, integral i al més alt nivell de l’acció, camb recursos suﬁcients i que sigui per a objectius de
lluita contra la pobresa, la desigualtat i la promoció dels bens públics globals. Prioritzant
un sistema de governabilitat amb participació de tots els actors d’interès, inclosa la societat civil.
· Recuperar la política de cooperació de qualitat, ambiciosa i transformadora. Per això,
un requisit indispensable serà l’increment de la AOD ﬁns situar-la en el 0,7% abans del
2020. Mantenir el pes de la cooperació en salut com sector clau de la cooperació
balear destinant al manco 15% del total de la AOD a salut. Comprometre la cooperació
balear amb les crisis humanitàries; per això haurà d’incrementar de forma signiﬁcativa i
sostinguda en el temps els fons destinats a l’acció humanitària al manco ﬁns arribar al
compromís de destinar a la AH el 10% del total de la AOD.
· Un marc legislatiu i reglamentari que reconegui el dret a la protecció de la salut i a
l’atenció sanitària amb càrrec a fons públics a totes les persones amb residència
efectiva en Balears, independentment de la seva situació administrativa i lliure de barreres administratives.
· L’eliminació dels copagaments farmacèutics i garantir que ninguna persona es quedi
sense les medicines necessàries per motius econòmics.
· L’assignació pressupostària suﬁcient, recapitalitzant el SNS ﬁns garantir la qualitat,
eﬁciència i universalitat del mateix.
· El compliment de condicions adequades de recepció de les persones migrants i sol·licitant d’asil (salut, allotjament, higiene, accés a la informació, etc.) d’acord amb les
normes de resposta humanitària, tant per part d’Espanya com d’altres estats de la UE
receptors de migrants. I l’adequada protecció de les persones en situació de major vulnerabilitat.
· Instar al Govern Central al tancament de tots els Centres d’Internament de Estrangers (CIE) i la seva substitució per mecanismes nous i creatius en relació a les persones
amb expedient d’expulsió oberts.
· Instar al Govern Central a garantir vies d’accés al territori europeu i al dret d’asil que
siguin legals i segures.
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