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Bijeenkomst Landelijk netwerk Red de Zorg\ Strijd voor Zorg
woensdag 30 maart 2016
15.30 - 21.00 uur
Stichting Yasmin
Brouwersgracht 2A
2512 ER Den Haag

Beste mensen voor goede Zorg,
U bent door Initiatief groep Landelijk Actiecomité Red de Zorg \ Strijd voor Zorg,
van harte uitgenodigd voor een landelijke bijeenkomst op 30 maart 2016,
van 15.30 uur - tot 21.00 uur, in Den Haag.
Actiecomité leden uit het land komen bijeen met alle betrokkenen, om te bedenken
hoe wij een Landelijk Actiecomité Red de Zorg \ Strijd voor Zorg gaan opzetten en
een lange termijn zorgvisie en concrete plannen kunnen ontwikkelen om op 1 mei
2016 te presenteren!
Doel is dat we de strijd voor de 5 eisen uit de volkspetitie voortzetten, verbreden en
coördineren. Dank zij de dappere onophoudelijke strijd van de Red de Zorg actie
comités in het hele land hebben we bijna 1 miljoen handtekeningen opgehaald voor
de 5 eisen van de Volkspetitie RdZ en ook deels successen geboekt.
De actievoerders vinden dat de behaalde successen een eerste stap zijn, een begin
van de strijd om de gehele zorg fundamenteel te redden.
De vijf eisen uit de volkspetitie zijn nog niet bereikt. Nog iedere dag worden
zorginstellingen gesloten, verliezen mensen hun baan. Mensen die zorg nodig
hebben worden aan hun lot overgelaten
Daarom hebben we als initiatiefgroep Landelijk Actie Comité Red de Zorg\ Strijd voor
Zorg verbindingen gelegd met alle actie comités in het land om krachten te bundelen
om de strijd voor zorg van de vakbonden te verbreden, versterken en landelijk te
coördineren. Wij willen op de bijeenkomst de vijf eisen bespreken en besluiten op
welke manier we de strijd op korte- en lange termijn kunnen voortzetten, om de
volgende doelen te bereiken:
* Dat de professionals en patiënten macht over de zorg terug krijgen,
dus dat de macht van geld/markt en managers stopt.
* Dat de professionals die in de zorg werken beloond worden
met een fatsoenlijk salaris.
* Dat de burgers macht krijgen over een solidaire, voor iedereen goede,
toegankelijke, betaalbare, dus een PUBLIEKE gezondheidszorg!

Hiervoor gaan we, gesteund door FNV Zorg en welzijn, de succesvolle strijd voor de
eisen van Volkspetitie Red de Zorg van de Vakbonden, versterken, verbreden en
voortzetten!
Op de grote demonstratie\manifestatie van de 1 mei viering in Amsterdam willen wij
het landelijk netwerk van Landelijk actiecomité Red de Zorg\ Strijd voor Zorg
presenteren. Wij nodigen jou en jouw comité of andere vakbondsgroep uit om mee te
denken en mee te bepalen hoe wij de zorg kunnen redden!
De toegang is gratis. Om te weten op hoeveel personen wij kunnen rekenen is
aanmelden voor 30 maart welkom. Als je het niet redt om 15.30 uur aanwezig te zijn,
ben je als je later binnenkomt ook welkom!
In verband met het laag houden van de kosten vragen wij ieder om eigen
consumpties mee te nemen. Voor koffie en thee is gezorgd.
Graag tot ziens op 30 maart!
Namens Landelijk Actie Comité 'Strijd voor Zorg',
Jan, Paul, Gonnie, Peter, Sabah, Paul P, Bas, Guadalupe en Fatma
Aanmelden: info@strijdvoorzorg.nl
Website: www.strijdvoorzorg.nl

