EU GÅR PÅ
HELSA LØS
– til kamp mot EUs helseregelverk!

www.neitileu.no

Det ble kjempet en hard kamp for at
helseområdet ikke skulle være en del av EUs omstridte
tjenestedirektiv. Tross denne motstanden har EUkommisjonen likevel jobbet videre og utformet egne
regler for fri flyt av helsetjenester over landegrensene.

Selv om det fortsatt er mange uklarheter rundt
regelverket, er det viktigste klart: Helsetjenester skal
behandles på lik linje med alle andre tjenester. Altså går
EUs leveregel nummer én, om fri flyt, foran nasjonenes
rett til selv å utforme sin egen helsepolitikk.

EUs nye regelverk innebærer
at helsetjenester blir en vare
på et felles marked.

Grensekryssende helsetjenester og økt
pasientmobilitet er grunnsteinene i det nye regelverket,
som blant annet vil føre til at utenlandske helsefirmaer
lettere får etablere seg i Norge.
At EU nå lager et regelverk for helsetjenester,
viser at Kommisjonen ikke ser noen hinder for å
nå sitt mål om fri flyt.

«Reglene for fri bevegelighet av tjenester setter altså
grenser for norsk helsepolitikk. Men vi vet ikke akkurat
hva de grensene er. I departementet må vi spørre hva vi
skal gjøre for at ESA ikke skal komme etter oss.»
Jørn Petter Kvamme, seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet

Legeforeningen uttrykker bekym-

Slaget om helsesektoren

ring for konsekvensene dersom den økte
pasientmobiliteten gjennomføres ukritisk.

vil være en av de viktigste EU-sakene i
tiden fremover. Som EØS-land må Norge
ta stilling til det regelverket EU bestemmer
seg for.

LO peker på at EUs nye regler ikke må føre til
at kvinners helseproblemer blir nedprioritert.
Nei til EU ser også med bekymring
på hva som kan bli konsekvensene for
helsetilbudet til eldre, kroniske syke og de med
et sammensatt sykdomsbilde.

Nei til EU maner nå til kamp for å
bevare de grunnleggende prinsippene for
det norske helsesystemet.

]

Nei til EUs kvinneutvalg jobber med å spre kunnskap om de
konsekvenser EUs politikk har for kvinner. Vil du vite mer om hva
vi driver med, konferanser vi avholder eller materiell vi gir ut,
sjekk www.neitileu.no/kvinner eller send e-post til
kvinneutvalget@neitileu.no.
nettside: www.neitileu.no

e-post: neitileu@neitileu.no

SLIK BLIR DU MEDLEM:
Send oss en SMS eller en e-post eller bruk kupongen nedenfor.

Send følgende SMS-melding:
RED K <DITT NAVN OG POSTADRESSE>
Meldingen sender du til 2048. Tjenesten koster kr. 5,-

MELD
DEG
INN!

Jeg vil bli medlem i Nei til EU (kr 150,- første året)
Jeg vil bli medlem med studentrabatt (kr 75,-)
Jeg vil bli medlem i Ungdom mot EU (under 30 år)
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Telefon:
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