Hiriak erabiltzaileentzat izan behar dira, eta ez konsumidoreentzat edo, intergratuak
edo baztertuta dauden personen arabera. Auzoak eta beren nortasunak ito dituzte eta
kaleen erabilera inpersonala gailendu da, hiria guztiona ez balitz bezela.
Etxebizitza, ordaindu dezakenarentzat bakarrik, eta ahal bada lantoki eta inguru sozialetik ahalik eta urrutien.
Baliabide publikoak esku pribatuetan uztearen adibidea partikularren arteko salerosketetan oinarritzen den Ura eta Energiaren merkatuan topa dezakegu. Aldi
berean, ondare hidrauliko publikoaren gestioan errentagarritasun ekonomikorik ez
duten alorrak alde batera uzten dira, ala nola hondakin isurien kontrola, ibai ertzen
garbiketa eta zaintza... ingurugiroarekin zer ikusirik duten oinarrizko alorrak.
Honela jarraituz gero topatuko duguna zera izanen da: Ura bakarrik ordaindu ahal
duenak izango du, irakaskuntza ordaindu ahal duenarentzat soilik, osasuna, pentsio
duina, etxebizitza... ordaindu ahal duenarentzat besteri ez.
Gaur egungo politikek gure eskubideak ukatzen dizkigute. Bazterketa soziala eta txirotasunaren kontrako lehia “merkatu librearen” menpe utzi da bere jatorrizko esanahia aldatuta: Asetu behar diren behar unibertsalak izatetik, zerbitzuak izatera pasatu
dira, eta erabili nahi dituenak ordaintzeko ahalmena ezinbestekoa du.
Bizitza modu kolektiboan ulertuta, talde sozialen, lurraldeen eta belaunaldien arteko elkartasun kontua da. Elkartasuna ulartzeko garaian oinarri hau onartzen ez
duenak, nahita, gizartearen ongi-izatea eta norberak ordaindu dezaken ongi-izate pribatua nahasten ditu.

LKN DENONTZAKO ZERBITZU PUBLIKOAK IZATEKO
ESKUBIDEAREN ALDE

Zerbitzu

publikoak, zalantzazko etorkizuna

70. Hamarkadatik hona europa mailan eta 80.tik Espainian, urte luzeak pasatu ditugu
ikusten nola enpresa publikoak eta hauen bitartez eskaintzen ziren komunidadearentzako zerbitzuak gehiengoari espropiatuak izaten ziren eta negozio pribatua bihurtzen
zituzten.
Batzutan enpresa multinazionalak, eta besteetan gobernuek, publikoa dena merkatu librearen menpe uzten dute eraginkortasuna eta amankomuneko onuraren izenean, personen bizitzarako oinarrizkoak diren eskubideak urratuz: Osasungintza, irakaskuntza
publikoa, goi mailako ikasketak, energia, komunikabideak eta Gizarte Segurantzaren
ainbat alor, pentsioena adibidez.

Zergatik osasungintza, irakaskuntza, besteenganako zainketak, kultura, ura, gasa, elektrizitatea, espazioa, zolua...
publikoak dira?
•
Personak, jaiotzen garenetik beharrak ditugulako: txiki-txikitatik zainketak
behar ditugu; ezagutzak eta trebeziak garatu autonomoak izan ahal izateko. Osaun
egokia izan eta bizitzeko beharrezkoak diren baliabideak eskuragarri izateko beharra:
ura, jakiak, energia, etxebizitza, besteekin harremanetan sartzeko baliabideak, baita
gure lan zikloa amaitzen denean, langabezian edo ezintasun baten menpe aurkitzen
garenean diru laguntza duinen beharra ere.
Hauxe da PUBLIKOTASUNAREN LOGIKA: haren xedea bizitzan zehar guztioi eragiten
diguten gizartearen behar unibersalak asetzea da. Ez du inondik inora ekonomiarekin
zer ikusirik.
•
Gizartearen babesa bilatzen dugu behar egoeratan gaudenean. Eta denon
artean sortzen dugun aberastasuna banatzen da, persona orok modu berdinean bizitza duin bat izateko beharrezkoak diren eskubideak askuragarri izan ditzan.
•
Ez dago balio duen interes pribaturik, norbanakorik, kolektiboa baizik, persona guztiak behar berdinak ditugulako, eta inork ezin du hiritargo osoarena denaz
jabetu modu berekoian.
•
Zerbitzu publikoak denon artean sortzen dugun baliabidei esker mantentzen dira; lan kontratuen bitartez, zergen bitartez, errentaren bitartez. Denok lagundu
behar dugu horretan, gehien duenak gehiago ematen du. Gizartearen elkartasuna da.

•
Zerbitzu publiko hauen kudeaketa ez datza errentabilitate ekonomikoaren
oinarrian. Beharrezkoa den banaketan baizik, gizartearen beharrak asetzeko.

Zergatik klase politikoak gure beharrak
pribatizatu nahi ditu gutxi batzuen
(enpresariak, finantzierak, aseguru etxeak) onerako?
•
PRIBATUAREN LOGIKAK interes ekonomiko pribatua besterik ez du jarraitzen,
gizartearen gehiengoaren beharrak axola gabe.
•
Kontutan hartzen diren elementuak soilik ekonomikoak dira, eta erabakiak
personengandik isolatuta hartzen dira.

Zerbitzu hauek hiritarron eskubideak
dira eta jaso behar ditugu. Orain, erosi
beharreko salgaiak bihurtu nahi dituzte
eta baliabide gutxiko personok (gehiengoa) ezin izango ditugu erosi.
Gune publiko, lur eta medioaren bereganatze orokorra.

Pribatizazioa kaleetan ematen da eta hirietako gune berdeetan: gune komertzialak
leku publikoetaz jabetzen dira esparru pribatuak eraikitzeko, non hiritargoak bere askatasun bakarra praktikatu dezake: konsumitzearena alegia.
Hirietako mega-estrukturak (autobiak, tunelak, aparkalekuak), etxebizitza megaproiektuak, dorre komertzialak, hirietako erdiguneen birmoldaketa kapital pribatuarekin espekulazio urbanistikoari ekiteko; gizartearen zatiketa sakondu dute, jabetza kolektiboa
xahutu dute, kultura berri bat ezarri dute. Konpetibitateak hiritargoa estrukturatu du.
Automobilaren gorakada trenbidearen kaltean hirietako diseinua baldintzatu du erabat, garraio publikoa eta oinezkoentzako zonaldeak batere zaindu gabe. Zaildu egiten
dute hiritarron egunerokotasuna, bereziki ekonomia formaletik at bizi direnena, handituz honela aberats eta pobreen arteko tartea, hirikoak eta landakoen artean.

