¿NORK KENDU AL DIZKIGU OINARRIZKO ESKUBIDEAK
ETA NORTZUK DIRA BASAKERIA

HONEN ARDURADUNAK?

ARLO PRIBATUA HOBETO KUDEATU? ERAGINKORRAGOA BIHURTZEN AL DU?
GIZARTE ZEIN LAN BALDINTZEN ONERAKO AL DA?
BERDINAGOA DEN SISTEMA AL DA?

70ko hamarkadatik aurrera, kapitalismo liberal honekin batera, komunitaterako ezinbestekoak diren zerbitzuak kendu dizkigute enpresa publikoak
pribatizatu eta merkantilizatuz, gerora negozio bilakatu dituztenak..
€uropako Batasunak zerbitzuen merkatua liberalizatu eta interes orokorrekoak diren zerbitzuak ez ditu errekonozitzen; bai, ordea, interesen komertzialekoak direnak. Inbertsioak eta komertziorako itun transatlantikoak
(CETA, TTIP, TISA, etab...) oinarrizko 3 premisatan oinarrituta daude: desarautzea, komertzio askeak izan dezakeen edozein muga ezabatzea (eskubide sozialak, lan eskubideak, ingurumen mugarik, zerga mugarik, etab...)
eta inbertsorearen segurtasun juridikoari lehentasuna ematea, estatuen
eskubide eta araudi ororen gainetik.
Espainiako estatuan, PSOEko gobernuetan (80 eta 90eko hamarkadetan)
eta, gerora, (90 eta 2000ekoak) PPren gobernuekin, Enpresa Publiko gehienak (Ontziolak, Aluminioa, Burdina, Auto-ekoizpena, Turismoa, Autobideak, Elektronika, Papera...) entregatu eta externalizatu egin ziren Bizitzarako ezinbestekoak diren/ziren Zerbitzu Publikoak: Energia (petrolioa,
argindarra, gasa...), Komunikazioa, Garraiobideak (lurra, airea eta itsasoa), itun sanitarioak, edo hezkuntzakoak...

Iraganean publikoak ziren Ibex 35eko korporazio eta enpresa handiek
(elektrizitatearenak, gasarenak,
komunikazioarenak, etab.), krisiiruzurraren 8 urteetan 272.572 miloi €
garbi baino gehiago sakelaratu dituzte

ERREALITATEAK EGIA ERAKUTSI DIGU:
Kapitalismoak 2007tik aurrera ekarri zigun
krisi-estafa honek are gehiago markatzen du
desjabetzea. 2009-2014ko epean Espainiako estatuan gastu publikoaren murriztea 78.000 eurora hurbildu zen.
Murrizketak gehiengo sozialarentzat dramatikoak izan dira. Basakeria honetatik salbu ez da geratu inolako ondasun komunik:
hezkuntza, osasungintza, etxebizitza, langabezia prestazioak,
zaintza, dependentzia, kultura,
pentsioak, inbertsio publikoa...
PSOE et PPren gobernuek, betiere
Bruselaren agindupean, Eskubide
Sozialei eragiten dien hiru partidetan murriztu zuten: oinarrizko Zerbitzu Publikoak, babes sozialerako
laguntzak eta gizarte-politikak.

OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKORAKO
GASTUAN ATZERA EGIN DA NABARMEN:
Osasun-sistema: 3.244 milioi (langile gutxiago baita soldata txikiagoak ere) eta Osasunerako inbertsioa 2.144 milioi euro gutxiago.
Hezkuntza-sistema: 7.394 milioi €. Soldata jasotzen duten langileek
3.705 milioi € gutxiago hartu zuten (langile gutxiago eta soldata txikiagoa) eta ez zuten 2.235 milioi € inbertitu.
Langabezia: 7.231 milioi €ko murrizketa. Hala, kobertura tasak izugarri egin zuen behera (pertsonen %54k besterik ez dute prestaziorik
jasotzen). Hala, prestazioetarako kopuruak murritzagoak dira.
Administrazio Publikoetan langileak kentzen dituzte, BPGren %15eko
galera dago azken 4 urteotan. Gainera, areagotu egin da lan egonkortasunik eza, prekarietatea eta soldatak bere horretan atxiki dituzte. Nor
eta gizartearen Zerbitzu Publikoen egikaritu behar dituztenak.

ESKUBIDEAK EZ DIRA SALGAI,
EUREN ALDE BORROKATU BEHAR DIRA
+ Baliabideak bermatzeko sistema onena merkatuak askatzearena gezur galanta da.
+ Eraginkorra izango da, merkatuak dirua izanez gero. Gainera, ingurumenari kalte handia sortu eta desoreka itzelak ezartzen ditu.
+ Merkatuaren zerbitzura egindako politikak egin dituztenek gizarte
deskoesionatuak, prekarizatuak, desberdinak, agresiboak eta autoritarioak sortu dituzte

CGT-LKN
GUZTIONTZAKO ESKUBIDE
SOZIALETAN
OINARRITUTAKO
ZERBITZU PUBLIKOEN
DEFENTSAREN ALDE
EGITEN DU

BORROKA
GARAIA
DUGU
PUBLIKOAREN
ALDE,
GUZTIONAREN
ALDE

CGT-LKN zerbitzu publikoen
merkantilizazioaren kontra
ari da sutsu. Ez dugu logika
neoliberalarekin bat egiten
baita aurre egin ere. Justizia
sozialean oinarritutako
eredu ekonomikoaren
aldeko apustu garbia egiten
dugu, unibertsaltasuna,
nahikotasuna eta
eraginkortasunaren alde.
Zerbitzu Publikoak
berreskuratzeko borroka
sutsuaren alde egiten
dugu borroka, gure azken
helburua erabiltzaileek eta
langileek delako zerbitzuak
kudeatzea izanik.

OSASUNA, HEZKUNTZA, ENERGIA, LANA, ZAINTZA,
GARRAIOBIDEA, ETXEBIZITZA, ELIKATZEA...

PERTSONAREN ESKUBIDE SOZIAL ETA
OINARRIZKOAK DIRELAKO.
Gure beharrak, izaki bizidun guztientzat komunak direnak, Sistema
Publikoak bermatu behar ditu. Izan ere, Publikoaren logikak gizarte
beharrak asetzea izan behar du helburu, bizitza osoan eragiten baitigute
eta unibertsalak baitira:
+ Guztion artean sortzen dugun aberastasuna banatzea, premia
dutenen babes soziala lortu eta pertsona guztiok bizitza duina izan
ahal izateko: langabezia, pentsioak, oinarrizko errenta, etxebizitza,
hezkuntza, osasuna, ingurumena, dependentzia...
+ Ez da interes pribatu edo partikularrik, kolektiboa baizik; izan ere,
pertsona guztiok premia berberak ditugu eta inork ez luke interes
partikularren araberako etekinik atera beharko.
+ Guztion artean ekoizten ditugun baliabideekin estaltzen ditugu
laguntza publikoak, lana eta zergak ordainduz. Pertsona guztiok
egin behar dugu ekarpenen bat edo beste. Gizarteak elkartasuna
praktikara eraman behar du.
+ Zerbitzu publikoen kudeaketa ezin da errentagarritasun
ekonomikoaren menpe egon, banaketa beharrezkoa eta nahikoaren
bitartez baizik. Hala behar sozialak kubrituak egongo dira.
Errealitatea honakoa da: Europako gobernuek garatzen ari diren politika
ekonomiko eta sozialak aginte konstituzionalak salto egiteaz gain,
demokrazia ezaren erakusgarria besterik ez dira. Izan ere, merkatura
trasladatzen diote gizarte premiak asetzeko irtenbidea. Modu horretan,
pertsona asko eta asko kaltetu, prekarizatu eta ondasun komunetatik
kanpo uzten dute, jende askoren bizitza mingarri, miseriatsua, eta
gizartea bidegabe bihurtuz.

ZERTAZ ARI GARA ZERBITZU

PUBLIKOEZ DIHARDUGUNEAN?
Jaiotzen garenetik kubritu beharreko gauzez
ari gara:
+ Haurtzaroan zainduta egotea bai eta
dependentzia behar dugunean.
+ Pentsatzeko eta autonomiadun pertsonek
bezala jokatzeko hezituak izatea.
+ Gure osasuna ona eta iraunkorra izatea.
+ Bizitzaren behar besteko bitartekoez
baliatu eta erabiltzea.
+ Garraiobide egokiak eta sartu zein
erabiltzeko errazak izatea. Horrela,
lantokira edota gainontzeko pertsonekin
harremanduko gara arazo barik.
+ Lan egiteko garaia bukatutakoan, pentsio
egokiak eta nahikoak izatea.
+ Elbarritasun edo langabezi egoeran gizarte
laguntza nahikoak izatea.
+ Hiri garbiak eta ingurumen atseginaz
gozatu ahal izatea.
+ Informazio egiazkoa zein independentea
eskaintzen duten komunikabideak izatea.
+ Landa eremuan elikagaiak ekoizteko
eskubidea izatea, herrien bizirautearen
berme gisa.

