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Kämpa mot privatiseringar

I

samband med Världsvattendagen
den 22 mars 2010 vädjade ISKA,
Federationen för offentligt anställda,
till fackförbund över hela världen att
vidta aktioner mot privatisering av
vatten. Världsvattendagen instiftades
av FN 1993 för att uppmärksamma
bl.a. att 4 000 barn dör varje dag på
grund av brist på rent vatten. Bristen
på vatten är inte bara en miljöfråga
utan även en politisk fråga. När man
i Stockholm styckar upp Stockholm
Vatten och säljer ut delar av bolaget är
det första steget mot att privatisera även
vattenförsörjningen. Biogasbolaget har
redan sålts till Scandinavian Biogas Fuels
International, vars ordförande är före
detta statsministern Göran Persson. Så
ingen skall leva i tvivel om att staten och
kapitalet har starka och nära band. Så var
det också när f.d. statssekreterare Anders
Hultin (m), som ledde utredningsarbetet
kring friskolereformen 1982, blev VD
för landets största privata skolföretag.

för att leverera profiter till
multinationella koncerner och privata
bolag. Ingen koncern eller företag
drivs av ideella skäl, deras främsta
syfte är alltid att leverera vinst, profit
till ägarna.

P

rivatiseringarna är heller inte en
företeelse som enbart kan lastas
på den nuvarande alliansregeringen
eller borgligt styrda kommuner
och landsting, privatiseringarna har
drivits fram av hela den politiska
eliten oavsett vilket block de tillhör.
Det finns inget belägg för att
kommuner och landsting styrda av
socialdemokrater eller det röd-gröna
blocket, har lägre benägenhet att
genomföra privatiseringar. Dessutom
strävar de båda blocken efter att i
allt väsentligt uppfylla EU:s krav om
nedskärning av offentlig sektor till
förmån för privatiserade alternativ.
Deras strävan gömmer man under
floskler som marknadsanpassning och
valfrihet för konsumenterna.

D

et är vällovligt och nödvändigt
att kämpa mot privatiseringen
av vattentillgångarna, men även andra
privatiseringar bör Kommunal lyfta fram
för att förhindra det totala kaoset och
att samhällets skatteintäkter används

S

anningen är att vårt land blir
allt rikare samtidigt som vi får
höra att vi inte har råd med vår
välfärd, att den offentliga sektorn är
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en tärande del av samhället och att
det privata näringslivet är bäst på
att driva all verksamhet. Det är den
offentliga sektorn som är motorn i
vår ekonomi och de flesta nya arbeten
som skapats i den privata sfären har
tillkommit genom privatiseringar av
offentlig verksamhet. Den nyliberala
politiken har gjort att 100 000-tals
människor har mist sina arbeten
som i sin tur har resulterat i grava
kvalitetsförsämringar. En kapitalism
i kris ser den offentliga sektorn som
sin mjölkko och ett sätt att överleva
när nu spekulationsmarknaderna till
stora delar rasat samman i samband
med bankkrascherna.

fortsatt konkurrensutsättning och en
återdemokratisering och utbyggnad av
den offentliga sektorn, vilket krävdes i
en motion från Stockholms län sektion
28. Det ger hopp om en stigande
kampvilja och beredskap att slå tillbaka
nya privatiseringsvågor.
Vi kommunister, verksamma inom
Kommunal, anser att det är ett riktigt
och viktigt krav och ett krav som ställer
oss solidariska med de medlemmar
som oftast mot sin vilja tvingats arbeta
åt privata arbetsköpare inom vård,
äldreomsorg och skola.

V

i kommunister ser det som en
viktig angelägenhet att Kommunal
arbetar politiskt och påverkar politiken
på alla sätt, men den facklig- politiska
samverkan får aldrig reduceras till
anpassning till det socialdemokratiska
partiets politik.
Kommunal skall föra en politik som
slår vakt om medlemmarnas intressen,
det gör inte Alliansens politik och inte
heller en politik som underordnar sig
EU:s diktat om privatiseringar. Oavsett
de lovsånger om privatiseringar och EU
som sjungs av socialdemokrater och
miljöpartister.
Kamp lönar sig, organisera dig i Sveriges
Kommunistiska Parti (SKP)

D

et är hela arbetarrörelsens plikt
att kämpa för en offentlig
välfärd och en offentlig sektor som ägs
och förvaltas av kommuner, landsting
och staten. Den offentliga sektorn
och den offentliga välfärden är det
arbetande folkets verk som tillkommit
i kamp, i klasskamp mot kapitalet
och borgerligheten. Därför är det
oroväckande när förbundsstyrelsen
i Kommunal avslår kravet om
att utarbeta ett nytt program för
solidaritet i välfärden som säger nej
till fortsatt konkurrensutsättning
och utförsäljning, vilket man
gjorde på den senaste kongressen.
Kongressen ställde sig i strid mot
förbundsstyrelsen bakom kravet om
att förbundet ska ta upp kampen mot

Stig-Arne Mattsson
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utkommer ett par gånger per år. Håll dig uppdaterad om
kommunisternas verksamhet inom Kommunal. Kontakta
redaktionen så ser vi till att broschyren alltid finns på din
arbetsplats. kommunalkommunisten@skp.se 0702-22 30 06

Arbetare i alla länder, förena er!

Riktpunkt är Sveriges Kommunistiska Partis tidning
och utkommer med 8 nummer per år. Tidningen ger
raka och ärliga svar ur ett socialistiskt
perspektiv. Här skriver både yrkesjournalister och
arbetarkorrespondenter. Tidningen innehåller
information som är obekväm och förtigs av de
borgerliga medierna i Sverige.
Ta en prenumeration 200 kr/år
eller beställ ett gratis provexemplar.

Är du överens med oss om de socialistiska målsättningarna
och de krav kommunisterna för fram?
Bli då medlem i Sveriges Kommunistiska Parti!
Har du frågor och funderingar? Tveka inte att ta kontakt!
08-735 86 40

skp@skp.se

Flyghamnsgatan 1, 128 35 Skarpnäck

