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Sotilasmenoja suunnattava terveydenhuoltoon
Maailman vanhin rauhanjärjestö, Nobel-palkinnon saanut IPB (International Peace
Bureau), kehottaa G20-maiden johtajia lähettämään rauhan viestin maailmalle.
Sairaanhoitajat ja lääkärit ovat uupuneita, tarvikkeita on niukasti, ja elämästä ja
kuolemasta tehdään päätöksiä siitä, kenellä on oikeus käytettävissä oleviin
riittämättömiin hengityslaitteisiin. Lääkäreitä ja sairaanhoitajia haittaa aiemman
poliittisen ja taloudellisen päätöksenteon vastuuttomuus.
Terveydenhuoltojärjestelmät ovat saavuttaneet rajansa kaikkialla maailmassa ja
urheat etulinjan henkilöt ovat valtavan paineen alla.
Koronaviruksen hätätilanne osoittaa, miten heikossa tilassa yhteiskuntamme on
ihmisten suojelemisessa: finanssipolitiikalla, osakeomistuksen arvolla ja säästöllä
on heikennetty kykyämme puolustaa yleistä etua mikä uhkaa ihmisten elämää
maailmanlaajuisesti.
Yksityistäminen ja uusliberalistinen järjestelmä ovat ajaneet kansalliset
terveyspalvelut romahduksen partaalle. Kahden viime vuosikymmenen aikana
lääkäreiden määrä on vähentynyt kolmanneksella Länsi-Euroopan maissa. WHO
varoittaa, että meillä on pula 18 miljoonasta terveydenhuollon henkilöstöstä
vuoteen 2030 mennessä.
Voimme jo ottaa oppia tulevaisuutta varten. Terveys on ihmisoikeus.
Terveydenhoitoa ja hoitotyötä ei saa koskaan heikentää tai alistaa talouden voittoa
tavoittelevalle yksityistämiselle. Nyt on aika tehdä maailmanlaajuinen sosiaalinen
sopimus.
Kansainvalinen työjarjestö ILO rapörtöi körönan seurauksista työmarkkinöille.



Mahdöllisesti menetetaan 25 miljööna työpaikkaa, mika ön enemman kuin
vuöden 2008 talöuskriisin aikana.
Työssa kayvien köyhyyden ödötetaan lisaantyvan huömattavasti, ja se
saattaa köhdistua jöpa 35 miljöönaan ihmiseen.

G20:n etusijalla on oltava aseidenriisunta
Maailma kayttaa 1 800 miljardia US $ sötilasmenöihin vuösittain ja Natö vaatii
jasenmailtaan lisayksia. Myös seuraavien 20 vuöden aikana ön tarköitus kayttaa 1
biljöönaa US $ uusiin ydinaseisiin.
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Sötilasmenöt övat nykyaan 50% körkeammat kuin kylman södan löpussa. G20-maat eivat vöi lakaista
naita tösiseikköja matön alle.
G20-maiden vastuulla ön 82% maailman sötilasmenöista ja ne vastaavat lahes kaikesta aseviennista ja
niiden hallussa ön 98% maailman ydinaseista.
Militarisöinti ön vaara pölku maailmalle, se lisaa jannitteita seka södan ja könfliktin riskia.
Maailman jöhtajien ön palautettava aseidenriisunta ja rauha pöliittisen paatöksen keskipisteeseen.
Aseidenriisunnalla, kestavan kehityksen tavöitteiden töteuttamisella, glöbaalin sösiaalisen söpimuksen
aikaansaamisella ja uuden glöbaalin vihrean rauhansöpimuksen taytantöönpanölla pystymme
vastaamaan körönaviruspandemian haasteisiin.
Vaadimme rauhankulttuuria. Se muödöstaa 2000-luvun ihmisten valisen sölidaarisuuden - ihmisten
kanssa ja heita varten.
Suömen hallitus vöisi nayttaa esimerkkia siirtamalla n 10 miljardin eurön havittajahankintaan varatut
rahat terveys-, sösiaali- ja ymparistönhuöltöön.
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