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Fælles kamp mod privatiseringer
I snart en menneskealder er privatiseringerne skyllet ind
over samfundet. Vareproduktion og tjenesteydelser er i
vidt omfang blevet overført fra den offentlige sektor til
det privatejede erhvervsliv. Argumentet har været, at
private virksomheder kunne udføre samfundets
fællesopgaver mere effektivt og især billigere end den
offentlige sektor.
Det argument har vist sig ikke at holde. De allerfleste af
de gennemførte privatiseringer har ikke gavnet byens
borgere – udførelsen af de fælles samfundsopgaver er
blevet ringere, og de ansatte i de privatiserede
virksomheder har fået dårligere løn- og
ansættelsesforhold.
Regnestykket er ikke så svært at forstå. Hvis en privat
virksomhed skal overtage en tidligere kommunal opgave
til uændret eller lavere pris og samtidig høste en profit på
driften, må den jo spare ved at skære ned på kvalitet
eller lønninger eller forlange, at de ansatte løber
hurtigere for uændret løn.

Borgernes velfærd er generelt blevet forringet.
Et godt eksempel er udliciteringen af busdriften, som har
forringet kvaliteten af den offentlige busservice. Ikke
mindst i byens yderområder er flere linjer blevet nedlagt
eller kraftigt beskåret til stor skade for pensionister og
handicappede.

Vi har også set, at et stadigt stigende antal private
serviceleverandører slet ikke har kunnet få regnestykket
til at gå op. Flere firmaer, som ved udlicitering har fået
opgaver at udføre for kommunen, er gået konkurs, og det
har kostet kommunen dyrt bagefter at sikre borgerne
den service, de har ret til.

Vi kræver vores fælles ejendom tilbage
Københavnerne har via deres skatter betalt for at få
velfærdsydelser udført af det offentlige til alles fælles
bedste. Privatiseringer betyder, at borgerne mister
indflydelse på, hvordan opgaverne bliver udført. Når
varetagelsen af de nødvendige fællesopgaver er i private
hænder, er de også uden for borgernes politiske
rækkevidde.
Investeringer i den offentlige sektor skaber mere velfærd
og mange flere arbejdspladser end investeringer i private
arbejdspladser, hvor overskuddet forsvinder ned i
aktionærernes lommer.
Kommunisterne er modstandere af, at offentlige opgaver
og velfærdsydelser udliciteres. Vi kræver, at Københavns
Kommune trækker de udliciterede opgaver tilbage. Vi vil
have genindført kommunale produktive arbejdspladser
som f.eks. håndværker-afdelinger.
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