
“AGINTARIAK gaizki ordainduak
daude, haietako askok enpresa pri-
batuan askoz gehiago irabaziko
lukete eta horregatik ongi dago
haien soldatak igotzea”. Azken bi
hamarkadetan askotan errepikatu
izan den argudioa da kargu publiko-
en soldata igoerak eman direnean.
Oparotasun garaietako argudioa
zen, krisiaren etorrerak orain estali
egin duena. Orain ez da esaten,
baina politikari eta agintari askok
jarraitzen dute hori pentsatzen.

Ez dago zalantzarik, herrialde
bat, hiriburu bat, lurralde baten
kudeatzaileek ondo ordainduak
izan behar dute. Baina ardura
publikoa eta enpresa pribatuaren
konparaketa horiek oso arrisku-
tsuak dira gobernu on eta ardura-
tsuaren ikuspegirako, jardunaren
indarra zerbitzu publikoaren ikus-
pegian baino, lan sarian jartzen
delako: “Bestela joan egingo dira,
eta oso onak dira”. 

Bada, joan bitez sektore pribatu-
ra hala pentsatzen dutenak,
espiritu publikoarentzat eta
gizartearentzat arriskutsuak
dira eta. Orain inoiz baino
argiago ikusten ari da zein arris-
kutsuak diren, funtsean haiek
pentsatzen dutelako euren zer-
bitzuak lan-sariez gain bestela-
ko konpentsazioa ere merezi
dutela. Horregatik ez dute
inongo arazo moralik  enpresa
pribatuak alderdiei emandako diru-
tza horietatik gain-sariak jasotzeko,
enpresa pribatuan arituko balira
askoz gehiago irabaziko luketelako
eta, beraz, haien sakrifizioak merezi
duelako bestelako onurarik.

Bistan da, ezin esan klase politi-
ko osoa halakoa denik; areago,
“denak berdinak dira” horren
aurka egin behar da serio, esamol-
de horrek “denok egin dezagun
berdina” dakarrelako bere baitan,
eta pentsamolde horiek direlako
ustelkeria eta iruzurraren hedape-

naren oinarriak. Ustelkeriaren
erresuman, boteretsuenek eta abe-
ratsenek lapurtzen dutelako
gehien, gizartea eta herritarren
kalterako oro har, eta bereziki
ahulenen kalterako.

Baina bai, jardun publikoa sakri-
fizioa delako patrikaratzen dute
eskupekoa, Calisto Ayesa Nafarroa-
ko PPko sailburu ohiak onartu
duen bezala: PPk erabaki zuen
Gobernuan egon behar zuela,
berak bere negozioarekin baino
gutxiago irabazi behar zuen eta,
beraz, soldataz gain PPk eskainita-
ko gain-saria eskuratzen zuen,
Madrildik Jaime Ignacio del Burgok
ekartzen ziona. Bide batez, helbu-
rurako ona bada, bitartekoa ere
egokia dela aitortu du Del Burgok:
berdin zen nondik zetorren berak
jasotako dirua, kontua da zertan
erabiltzen zen eta erabilera primera-
koa zen (aitortu duenez, ETAren
hainbat biktimarentzat eta Basta
ya!-ren gisako erakundeentzat). 

KONTUZ!-EK deituta, joan den
larunbatean Iruñean 5.000 pertso-
na Nafarroako Kutxan zer gertatu
den argitzeko kalera ateratzea ez
da txantxetakoa, are gehiago bal-
dintza haietan (euria, Osasunako
partidua, pilota telebistan...).
Kutxa eta banku jarduera nahastu
izana, kudeaketa txarra, handike-
ria, zarrastalkeria (helikopteroak,
Washington…), erabilera politikoa
(Banca Cívica bai, beste euskal
kutxak ez)… horrek guztiak ezin
zezakeen ondorio onik ekarri  eta

azkenean Nafarroako Kutxa azu-
kre koskorra moduan desegin zen
Caixabanken eta Nafarroak bere
finantza tresna garrantzitsuena
galdu du. Guztia kudeatu duen
UPNri ez litzaioke doan atera
behar, ezta jarduera hori ahalbide-
tu duen PSNri ere.

Gauza asko daude azaltzeko
agintariek euren interes politikoan
herritarren diruaz egiten duten era-
bileraz. EAJk salaketa gogorrak
egin zizkion Patxi Lopezen Gober-
nuari, haren jarduneko agintaldia-
ren azken asteetan ere gastu han-
diak egin zituelako. Orain,
Gipuzkoako Hondakinen Kudea-
keta (GHK) elkarteko lehendakari
Juan Karlos Alduntzinek jakinarazi
duenez, erakunde honek 300.000
euroko gastua du hilero La Caixa
eta Banestoren interesak ordain-
tzen, orain erabiltzen ez duen mai-
legu batengatik. Legealdia amaitzen
ari zela, aurreko diputatu Carlos
Ormazabalek hauteskundeak baino

bost egun lehenago sinatu zuen
erraustegiaren eraikuntza ber-
matzen zuen finantza operazio
hau. Orduan, erraustegiaren
oposizio zabalak zalantzan jarri
zuen Ormazabalek hori egiteko
zuen zilegitasuna, eta errauste-
giaren eraikuntza behartzeko
trikimailu gisa hartu zuen.
Orain, Alduntzinek operazioa-
ren zehaztasun gehiago eman

ditu eta mailegu honetan swap
finantza produktuen kontratazioa
salatu du, horiengatik GHK-k 94
milioi euro ordaintzeko konpromi-
soa hartu zuelako.

Zalantzarik gabe, komeniko
litzateke operazio guztia ondo argi-
tzea, herritarrek beren diruaren era-
bilera zertan eta nola egiten den argi
izatea komeni baita,
eta kasu honek, bes-
teak beste swap horiek
tarteko, badituelako
bere koskak. n
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Sakrifizioak eta gain-sariak
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Ez dute inongo arazo moralik
enpresa pribatuak alderdiei
emandako dirutzatik gain-
sariak jasotzeko, enpresa
pribatuan gehiago irabaziko
luketelako


