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Kampen for en kooperativ sundhedsklinik  

I december måned 2001 lå den argentinske økonomi i ruiner, og middelklassens penge var indefrosset i de 

nationale banker i modsætning til landets elites formuer, der var beskyttet på konti i udenlandske banker.   

I centrum af byen Córdoba, der er Argentinas næststørste by, var en privatejet sundhedsklinik lukningstruet 

efter klinikkens læger havde tømt pengekassen og forsømt at betale løn til klinikkens øvrige personale, 

herunder til sygeplejerskerne.  

Dette blev begyndelsen til  en ny form for ejerskab af sundhedsklinikken Clínica Junín, der havde haft en 

lang række af forskellige indehavere, der hver især havde medvirket til, at sundhedsklinikken ikke længere 

var i stand til servicere klinikkens patienter.  

I stedet for at lukke klinikken overtog de ansatte ansvaret for 

den daglige drift og begyndte at drive klinikken som et 

arbejderkooperativ under navnet ”Cooperativa de Trabajo de 

la Salud Junín.” De ansatte fik ikke udbetalt nogen form for 

løn i det første år, men der var ikke udsigt til at finde lønnet 

beskæftigelse andre steder, og derfor valgte de at satse på at 

redde klinikken. For mange af de kvindelige sygeplejersker var 

deres ansættelse i klinikken deres families eneste håb, da 

deres mænd som så mange andre var blevet arbejdsløse som 

et resultat af landets økonomiske kollaps.   

 

”Da vi overtog klinikken havde vi absolut ingen penge. Men 

efter et års tid var der pludselig en række politisk engagerede 

unge fra politiske partier og sociale bevægelser samt fra 

universitetet, der ønskede at hjælpe os med at opbygge vores 

strejkekasse”, fortæller sygeplejerske Ana María Barrionuevo.  

”Der var reelt ikke tale om mange penge, men på daværende 

tidspunkt var det et overvældende beløb for os at modtage, 

hvis man kan forestille sig det. Vi gik fra at have absolut 

ingenting til at få en overvældende både økonomisk og 

moralsk støtte fra lokalsamfundet, hvilket i høj grad gjorde, at vi fik mod til at fortsætte vores arbejde og 

ekstra energi til at kæmpe videre i de første år.” 
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Et årti senere, i 2012, er kooperativet nu den mest fremgangsrige sundhedsklinik i området. ”Det er 

lykkedes os at ændre dette sted fuldstændigt; lige fra de produkter vi 

tilbyder, herunder sundhedspleje, der er til at betale, til den måde hvorpå 

vi yder hjælp til borgere uden hverken offentlig eller privat 

sundhedsforsikring og også måden, hvorpå vi har rekonstrueret klinikkens 

kapitale struktur,” forklarer  

Alejandro Torres, som er medgrundlægger og kasserer i kooperativet. ”Vi 

opkræver ikke overbetaling for at modtage behandling i vores klinik. 

Mange er af den opfattelse at jo mere man skal betale, jo bedre behandling får man. Det er vi ikke enige i. 

Når man afkræver højere betaling end nødvendigt og privatiserer sundhedsområdet, handler det 

udelukkende om profit og ikke om patienterne….Vi har tværtimod bevist, at man kan have et 

sundhedsvæsen, der er rentable og samtidig  til en pris, der er til at betale for alle, og som giver alle adgang 

til behandling.”    

 

FAKTA 

Navn: Cooperativa de Trabajo de la Salud Junín Limitada 

Branche: Sundhed 

Land: Argentina 

Ansatte: 25 

Medlemmer: 25 


