AXOLA ZAIGUNA
OSASUNA DA

ETA ZURI?

ALDERDI POLITIKOENTZAKO PROPOSAMENA

Osasunik gabe ez dago
giza-eskubiderik, justizia sozialik ez
garapen iraunkorrik
Gobernuek, nazioarteko erakundeek eta gizarte zibilak
osasuna giza-eskubide bat dela aitortzen dute.
Nazioarteko zuzenbideko tresna ugaritan aitortzen den eskubidea da. Horietako bat
Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Nazioarteko Itunaren (EESKNI) 12. artikulua
da, xehe-xehe aitortzen duena: “Parte diren estatuek aitortzen dute pertsona orok
osasun ﬁsiko eta mentalaren mailarik altuenean bizitzeko eskubidea duela”.
Aldi berean, ezin da osasunaz hitz egin osasun-sistemaren funtzionamendua aipatu
gabe edo osasunaren mugatzaile sozialak kontuan hartu gabe: pobrezia, ingurune
osasungarria, aberastasunaren banaketa desorekatua, boterea eta baliabideak,
hezkuntza, enplegu duina, babes soziala eta generoagatiko desparekotasuna.

Eskubideen nazioarteko esparruan, ez dago tokirik osasunerako
sarbideari eta osasunarentzat funtsezkoak eta erabakigarriak diren
faktoreekin lotutako inongo bazterkeriarentzat.
Gainera, osasuna ezinbesteko baldintza da ekitate eta garapen iraunkorrerako. OME-k berak aitortzen duenez, Garapen Iraunkorrerako
Helburu guztiak (GIH) lortzeko “funtsezkoa da bizitza osasungarria
bermatzea eta ongizate unibertsala sustatzea”.
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Alma Ata Adierazpenaren printzipioak: ekitatea, sarbide unibertsala, sektoreen arteko
ekintza, komunitatearen parte-hartzea eta osasun-zerbitzuek orientabideak ematea
prebentziorako. Horiek guztiak orain dela 40 urte adostu ziren Osasuneko Lehen Mailako Arretari buruzko Nazioarteko Konferentzian eta gaurkotasunekoak dira oraindik,
baita orduan bezain beharrezko ere.
Horrek adina gaurkotasuna du, halaber, Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen
Nazioarteko Itunaren Batzorde Zaindariak 2018an Espainiako estatuari eman zion
gomendioa. Bertan, premiatzen du beharrezko neurriak har ditzan egoera irregularrean dauden pertsona migratzaileek behar dituzten osasun-zerbitzu guztietarako
sarbidea izan dezaten inongo bazterkeriarik gabe, aipatutako itunaren 2. eta 12. artikuluek xedatzen dutenari jarraiki.

Munduko Medikuak erakundeko kideok dendatzen dugu austeritatea
ez den beste aukera batzuk egon daitezen eta giza-eskubideak politikaren erdigunean jar ditzaten.
NBE-ko Errelatore Bereziak Muturreko Pobreziari eta Giza-Eskubideei buruz 2011n
oroitarazi zuen moduan, politika ﬁskal hedakor, progresibo eta ez diskriminatzaile bat
garatzea beharrezkoa da pertsona guztiontzako kalitateko giza-zerbitzu publikoak
mantentzeko.
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Munduko Medikuak erakundeak
espainiako estatuak garapen
iraunkorrerako helburuekin duen
konpromisoa oroitarazten die alderdi
politikoei
2015ean Espainiako Gobernuak Garapen Iraunkorrerako 2030 Agenda sinatu zuen,
zeinak exijitzen duen era global eta adostuan ekin dadin gizarte, ekonomia, politika eta
ingurumenarekin lotuta ditugun erronkei aurre egiteko. Agenda 2030 aukera bat da
pertsonen eskubideak, ekitatea eta iraunkortasuna politikaren jardutearen erdigunean kokatzeko eta pobreziaren eta desparekotasunaren sorgin-gurpila geldiarazi eta
egungo gizarte-ereduari buruzko hausnarketa berri bat egiteko.

Munduko Medikuak erakundeak alderdi politikoei
dei egiten die:
· Agenda 2030 asmo handiz, era integralean eta jardute-mailarik altuenean aplikatzeko konpromisoa hartzera. Hori guztia behar adina
baliabiderekin eta pobrezia eta desparekotasunaren aurka borrokatzeko helburuei erantzunez eta ondasun publiko globalak sustatuz.
· Agenda 2030-aren gobernantza-sistema abiaraz dadin lehenestera,
koordinazioa eta jarraipena gauzatzeko, intereseko eragile guztien
parte-hartzearekin, gizarte zibila barne.
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Gaur egungo erritmoan jarraituz gero,
espainiako GLO-K 15 urte baino gehiago
beharko ditu krisiaren aurreko
2017an, Espainiaren Garapenerako Laguntza Oﬁziala (GLO) errenta nazional gordinaren % 0,19ra iritsi zen. Ehuneko hori oso urrun dago nazioarteko konpromisoaren %
0,7tik eta ELGE-ren Garapenerako Laguntza Batzordeko (GLB) gainerako lurralde emaileek egiten duten batezbesteko ahaleginetik (% 0,31). Halaber, oso urrun dago Europako lurralde emaileen batezbestekotik (% 0,49). Osasuneko kooperazioari dagokionez, 2009 eta 2010 urteetan 500 milioi euro ematetik 2017an 65,5 milioi euro ematera
igaro da. Beraz, gero eta urrunago dago GLB-ko gainerako lurraldeen gastutik. Ildo
berean, GLO-k, krisi humanitarioei aurre egitea xede duenak, ere beherakada nabarmena jasan du eta, ondorioz, 2017an % 2,1 eskas batekin geratu zen.

Espainiako GLO hain mantso leheneratzen ari da krisi
ekonomikoan izandako adierazleetatik, non 15 urte baino
gehiago beharko genituzkeen krisia baino lehen zegoen
kooperazioarekiko konpromiso mailara iristeko.
Bestalde, ekintza humanitarioa xede duen GLO-k 30 urte baino gehiago beharko ditu
2011ko ﬁnantzazio-mailan egoteko.
2017an, Nafarroak 8,5 milioi euro bideratu zituen GLO-ra, 2016an baino % 17,2 gehiago. Era horretan, autonomia-erkidegoen 17. postuan kokatzen da haren ﬁnantzazioari
dagokionez. Osasunaren sektoreari dagokionez, Nafarroako Gobernuak 1,9 milioi euro
eman zituen, hau da, GLO osoaren % 27. Ondorioz, Nafarroa lehenengo komunitatea
da ehunekoei dagokienean. Bestalde, ekintza humanitariorako 620.750 euro bideratu
ziren, hau da, GLO-aren % 8,8.
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Munduko Medikuak erakundeak alderdi
politikoei eskatzen die honakoekin
konprometitu daitezen:
· Kalitateko eta asmo handiko kooperazio politika eraldatzailea berreskuratzea. Horretarako, ezinbesteko baldintza izango da GLO areagotzea, 2030 baino lehen % 0,7an kokatu arte.
· Osasunaren sektorean Nafarroa komunitate erreferente gisa mantentzea, osasuneko kooperazioaren pisua mantenduz Nafarroako
kooperazioaren sektore gako gisa eta gutxienez GLO osoaren % 15
osasunera bideratuz.
· Nafarroako kooperazioak krisi humanitarioekin duen konpromisoa
sendotzea. Horretarako, denborak aurrera egin ahala, ekintza humanitarioari esleitutako funtsak areagotu behar ditu GLO osoaren % 10
ekintza humanitariora bideratzeko konpromisoa bete arte gutxienez.

5

© Médicos del Mundo

Kalitateko osasun publikoa Espainian bizi
diren pertsona guztientzat
Azken hamarkadan gure lurraldeak atzerakada handia egin du osasunerako eskubidean. Krisi ekonomikoaren aurrean proposatu den errezeta bakarra austeritate-politikak izan dira eta, ondorioz, ongizate-estatuaren funtsezko euskarrietako
bat oso era larri eta kezkagarrian ahuldu dute.
Osasuneko gastu publikoa pixkanaka murrizteaz gain, gastu pribatua areagotu egin da
–gehiena familien poltsikotik atera da zuzenean–. Hala, 2010ean osasuneko gastu
osoaren % 25 zen eta egun % 30 baino handiagoa da.
Baliabideetan egindako murrizketekin batera eskubideak murriztu dira, bereziki
2012ko osasun-erreformarekin. Azken legegintzaldian burututako aldaketa xumea ez
da nahikoa izan: 7/2018 Errege Lege-Dekretu berriak dituen anbiguotasunak eta baztertze lazgarrienetako batzuekin lotutako aurreikuspen faltak osasun unibertsala iragarri bezala bueltatzea lausotu dute.
Bestalde, 2012ko osasun-erreformak zerbitzuen oinarrizko zorroa murriztu eta ﬁnantzaketa publikotik kanpo utzi zituen botika eta osasun- zerbitzu eta -prestazio ugari; aldi
berean, koordainketak berrikusi ziren –areagotzeko–. Batzer utzi zen Estatuko Aurrekontu Orokorren proiektuak osasun-gastu publikoa areagotzea aurreikusten zuen,
baina oraindik EB-15aren batezbesteko % 7,3tik oso urrun zegoen inbertsioarekin.
Nafarroan, 8/2013 Foru Legea onestea zedarri garrantzitsua izan zen osasun-bazterkeriaren kontrako borrokan. Lege hori aurkaratu eta, aurrerago, konstituzioaren kontrakotzat jo zenez gero, orain Nafarroan erreferentziazko araua 7/2018 ELD-aren
testua da. Hori dela eta, sarbidea Foru Legean aurreikusten zena baino are murritzagoa da.

Politika guzti horiek gure osasun-sistemak ekitate, solidaritate eta
eraginkortasun gutxiagokoa izatea eragin dute.
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Munduko Medikuak alderdi
politikoak premiatzen ditu:
· 8/2013 Foru Legearen espiritua berreskuratzera, autonomia-erkidegoan bizitoki eraginkorra duten pertsona guztiei, haien egoera administratiboa ezein dela ere, funts publikoek ordaindutako osasun-babesa eta osasun-arreta izateko eskubidea aitortzen duten legegintza-neurriak hartuz. Osasun-arretarako eskubidea bermatzera
berrantolaketa familiar baten ondorioz Espainiara iristen diren pertsona guztiei.
· Arauzko neurriak hartzera, oztopo administratiborik gabe Osasun
Sistema Nazionalean sartzeko prozedura arautuko dutenak.
· Koordainketa farmazeutikoak ezabatzera eta arrazoi ekonomikoak
direla-eta pertsona bakar bat ere behar dituen botikarik gabe gelditzen ez dela bermatzera.
· Aurrekontu-esleipen nahikoa bermatzera, OSN birkapitalizatuz haren
kalitatea, eraginkortasuna eta unibertsaltasuna bermatu arte.
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Ez da babesaren krisia,
abegiaren europako krisia da
Munduko Medikuak erakundeko kideok uste dugu beharrezkoa dela gizarte-aldaketa
bat eragitea, pertsona migratzaileen giza-eskubideen urraketak deusezta daitezen eta
haiek eragiten dituzten kausetara bideratu dadin. Migrazioak fenomeno konplexuak
dira eta, haietan, faktore ezberdinek eragiten dute. Migrazio ekonomikoetan eta abegi
eta babes bilaketetan egoera berdinak ematen dira.

Nazioarteko esparruak migratzaile ekonomikoak eta babes-eskatzaileak ezberdintzen ditu eta babes juridiko ezberdina ematen die.
Alabaina, Munduko Medikuak erakundeak oroitarazi nahi du ezin
dela inongo ezberdintasunik egon pertsona migratzaile guztien
eskubideak bete eta errespetatzeari dagokionean, batez ere osasun
ﬁsiko eta mentala izateko eta giza-duintasuna errespetatzeko eskubideei dagokienean.
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Mugak ixteak, lurrekoak zein itsasokoak, ez du ekidingo bizirauteko beste aukerarik ez
dutenek etorkizun hobe baten bila ihes egiten saiatzea. Munduko Medikuak aldarrikatzen du derrigorrezkoa dela europar kontinentera iristeko asmoz Mediterraneoa zeharkatzen duten pertsonei laguntza humanitarioa ematea eta haiek babestea –Zuzenbide
Humanitarioko eta Errefuxiatuaren Estatutuari buruzko Genevako Konbentzioko
nazioarteko arauei jarraiki–.
Autonomia-erkidegoak eskudunak dira errefuxiatuei abegi egin eta haiek integratzeko
prozesuarekin oso lotuta dauden gaietan. Gainera, oso eginkizun garrantzitsua izan
dezakete europar eremuetarako sarrera koordinatzen duten politika estatal eta europarretan eragiteko. Espero izatekoa da datorren legegintzaldian Nafarroako Gobernuak aurrerapausoak ematen jarraituko duela erantzukizun horrekin bat datozen
ekimenetan.
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Munduko Medikuak erakundeak alderdi
politikoei eskatzen die konprometitu daitezen
honakoak ziurtatuko dituzten politikekin:
· Espainiak eta EB-n migratzaileak hartzen dituzten gainerako estatuek
pertsona migratzaileak eta babes-eskatzaileak baldintza onetan hartzea (osasuna, ostatua, higienea, informazioa eskuratzea, etab.),
erantzun humanitarioari buruzko arauei jarraiki.
· Gobernu zentrala premiatzea itxi ditzan Atzerritarrak Barneratzeko
Zentro guztiak (ABZ) eta ordezka ditzan mekanismo berritzaile eta
sortzaileekin kanporaketa-espediente irekiak dituzten pertsonei
dagokienez.
· Zahurgarritasun egoera handienean dauden pertsonak babestea,
adibidez, adingabeak, bakarrik dauden emakumeak, haurrekin edo
bakarrik bidaiatzen duten pertsonak, aniztasun funtzionala duten
pertsonak, gaixo daudenak, etab.
· Pertsona bakar bati ere tratu edo zigor krudel edo umiliagarririk ez
ematea: larriki gaixo dauden atzerritarrak babestea.
· Gobernu zentrala premiatzea berma ditzan europar eremuan sartzeko eta babes-eskubidea eskuratzeko modu legal eta ziurrak.
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Laburbilduz
Pertsonak erabakien erdigunean jarriko dituen
etorkizuneko gobernuak Osasuna lehenetsi
beharko du bere politika guztietan.
Hori lortzeko errezeta honakoetan zehazten da:
· Agenda 2030 asmo handiz, era integralean eta jardute-mailarik altuenean aplikatzea. Hori guztia behar adina baliabiderekin eta pobrezia eta desparekotasunaren aurka
borrokatzeko helburuei erantzunez eta ondasun publiko globalak sustatuz. Intereseko
eragile guztien parte-hartzea, gizarte zibilarena barne, lehenetsiko duen gobernantza-sistema batekin.
· 2023rako GLO % 0,5 areagotzea eta 2030 baino lehenago % 0,7, kalitateko eta asmo
handiko kooperazio politika eraldatzailea berreskuratzeko. Osasunaren sektorean Nafarroa komunitate erreferente gisa mantentzea, osasuneko kooperazioaren pisua
mantenduz Nafarroako kooperazioaren sektore gako gisa eta gutxienez GLO osoaren
% 15 osasunera bideratuz. Nafarroako kooperazioak krisi humanitarioekin duen konpromisoa sendotzea. Horretarako, denborak aurrera egin ahala, ekintza humanitarioari esleitutako funtsak areagotu behar ditu GLO osoaren % 10 ekintza humanitariora bideratzeko
konpromisoa bete arte gutxienez.
· 8/2013 Foru Legearen espiritua berreskuratzea, autonomia-erkidegoan bizitoki
eraginkorra duten pertsona guztiei, haien egoera administratiboa ezein dela ere, funts
publikoek ordaindutako osasun-babesa eta osasun-arreta izateko eskubidea aitortzen duten legegintza-neurriak hartuz. Osasun-arretarako eskubidea bermatzea berrantolaketa familiar baten ondorioz Espainiara iristen diren pertsona guztiei.
· Koordainketa farmazeutikoak ezabatzea eta arrazoi ekonomikoak direla-eta pertsona
bakar bat ere behar dituen botikarik gabe gelditzen ez dela bermatzea.
· Aurrekontu-esleipen nahikoa bermatzea, OSN birkapitalizatuz haren kalitatea,
eraginkortasuna eta unibertsaltasuna bermatu arte.
· Espainiak eta EB-n migratzaileak hartzen dituzten gainerako estatuek pertsona migratzaileak eta babes-eskatzaileak baldintza onetan hartzea (osasuna, ostatua, higienea,
informazioa eskuratzea, etab.), erantzun humanitarioari buruzko arauei jarraiki. Eta
zahurgarritasun egoera handienean dauden pertsonak behar bezala babestea.
· Atzerritarrak Barneratzeko Zentro guztiak (ABZ) ixtea eta ordezkatzea mekanismo
berritzaile eta sortzaileekin kanporaketa-espediente irekiak dituzten pertsonei dagokienez. Pertsona bakar bati ere tratu edo zigor krudel edo umiliagarririk ematen ez zaiola
bermatzea.
· Europar eremuan sartzeko eta babes-eskubidea eskuratzeko modu legal eta ziurrak
egotea. Akordioak Giza Eskubideen eta pertsona migratzaile eta errefuxiatuen Nazioarteko Babesaren aurkakoa den klausularik ez duen hirugarren lurraldeekin.
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