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SAYI: 4

BU HALK HASTALIĞA, ÖLÜME, SEFALETE

MAHKÛM DEĞİL!
AKP salgın döneminde halkın
hiçbir sorununu çözemiyor.
Halk açlığa, yoksulluğa mahkum edilirken salgın da hızla
büyüyor. Ekonomik sorunlar çığ
gibi olunca AKP iktidarı salgın
önlemlerini de gevşeterek halkı
ölüme mahkum etti. Şimdiye
kadar hiç karşımıza çıkmayan
vahim bir tablo ile karşı karşıyayız. Çalışma yaşamındaki her
100 yurttaşımızın ancak 41’inin
çalıştığını görüyoruz. Pandemi
boyunca halkın hiçbir sorununu
çözemeyen AKP, günü kurtarma telaşına düştü. J.Biden’ın 7
ay önceki konuşması gündeme
sokuldu.

YOKSUL halk çocukları eğitime erişemiyor.
Üniversiteyi bitiren genç
iş bulamıyor. Üreten köyle
emeğinin karşılığını alamıyor. Emeğiyle geçinen
insanlar belirsizlik içinde
geleceksizleşiyor. TL her
gün değer kaybederken,
milyon dolarlara sahip
damat Albayrak ‘maaşınızı
dolarla mı alıyorsunuz’
diye dalga geçiyor! Dolar
arttıkça zaten pahalı olan
gıda başta temel tüketim
maddeleri zamlanıyor,
soframızdaki ekmek, cebimizdeki para küçülüyor.

2

19 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA

KİRAZLIYAYLA’DA DİRENEN
KADINLAR KAZANDI

B

ursa’nın Kirazlıyayla köyünde
Meyra Madencilik
tarafından hukuksuz bir
şekilde yapılmak istenen
Çinkon-Kurşun-Bakır
Zenginleştirme Tesisi
ve Atık Barajı Projesi’ne
Bursa 1.İdare Mahkemesi müdahale ederek
inşaatının yürütmesini
durdurdu.
Kirazlıyayla köyünde
kadınlar uzun süredir
direniyordu. İnşaat
durdurma kararı örgütlü
bir halkın neler başarabileceğini bir kez daha
ortaya koyuyor. Kirazlıyayla direnişi boyunca
SOL Parti Bursa İl örgütü
direnişe omuz vermişti.

Yandaşa ihale,
İstanbul'a ihanet!
AKP iktidarının kentimize, kentimizin kültürel tarihine yaptığı
saldırıların karşısında; kentimize,
doğamıza, yaşam alanlarımıza
sahip çıkıyoruz diyerek Galata
Kulesi Meydanı'nda buluştuk.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
İÇİN OMUZ OMUZA
İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma
girişimine karşı
kadınların mücadelesi her yerde
devam ediyor.
SOL Parti’li kadınlar da İstanbul
Sözleşmesi’nin
uygulanması için, kadınların birleşik mücadelesini örgütlemek pek çok ildeki ortak eylemlerden mahallelere uzanan bir çalışmayı devam ettiriyor. Bursa’da İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması
kadınlar imza topluyor, ferman yazıyor. Ankara’da
mahallerde İstanbul Sözleşmesi pankartları asılıyor. Önümüzdeki günlerde ülke genelinde SOL
Kadın Bülteni dağıtımları gerçekleştirilecek.

SOLUN GÜNDEMİ:

İktidar Günü
Kurtarma Derdinde
HALK YOKSULLUK
PENÇESİNDE

PANDEMI boyunca halkın hiçbir sorununu
çözemeyen AKP, günü kurtarma telaşına
düştü. İzmir’deki camide ‘çav bella’ söylenmesinden, Diyanet’in çıkışları ve Bora yasasına en
son Ayosofya üzerinden şeriatçı azınlığı harekete geçirmeye varan bir dizi hamlenen son
halkası da J.Biden’ın 7 ay önceki konuşmasının
gündeme sokulması oldu.
J.Biden’ın, AKP ve Erdoğan’a yönelik
sözleri üzerinden estirilen milliyetçi rüzgarla
kendi tabanını tutma ve sıkılaştırmanın bir
vesilesinden başka bir şey değil. J.Biden dahil
ABD ve Batı’yı ülkemizin kaderine ilişkin bu
denli cüretkar kılan şey, başta AKP iktidarının
izlediği yanlış politikalar olmak üzere sağın
tarihsel olarak emperyalizmle olan işbirliği
dışında bir yerde aranamaz.
ABD politikalarına bağlı olarak, CIA eliyle
yetiştirilen sağ gerici akımlar ülkemizin emperyalizme bağımlı hale getirmiştir. AKP iktidarının, Beyaz Saray koridorlarından başlayan
iktidar yürüyüşlerinden BOP Eş Başkanlığı’na
uzanan işbirlikçiliği de bu bağımlılığı derinleştirmiştir. Bugün ise Suriye’den Libya’ya uzanan
bölgede izlenen gerici fetihçi siyasetler ülkemizi ABD ve Rusya’ya mecbur etmek dışında
bir sonuç ortaya çıkarmamaktadır.
Bu gerçekler ortada dururken şimdi J.Biden’ın sözleri üzerinden kopartılan milliyetçilik
fırtınası eşliğindeki bağımsızlık iddiaları laftan
ve kuru gürültüden ibarettir. Bağımsızlık mücadelesi bugün de ülke ekonomisini tümüyle
dışa bağımlı hale getiren, ülkenin kaynakları
emperyalist tekellere peşkeş çeken bir iktidara
karşı yürütülecek mücadeleden ayrı değildir.
Ama daha önemlisi iktidar bu tür hamlelerle halkın gerçek sorunlarının da üzerini
örtüyor. Salgın yayılırken insanlar hastane
kapılarında perişan oluyor. Parası olanlar özel
hastanelerde test ve tedavilerini yaparken,
parası olmayanlar (çok övündükleri büyük
hastane) sıralarında eziyet çekiyor. Sermaye
pandemi döneminde dahi karına kar katarken
işten çıkarmalar artıyor, işsizlik rakamları
büyüyor. Halk borç batağında, işsizlik ve
yoksulluğun pençesinde nefes alamaz hale
geliyor.
Yoksul halk çocukları eğitime erişemiyor.
Üniversiteyi bitiren genç iş bulamıyor. Üreten
köyle emeğinin karşılığını alamıyor. Emeğiyle
geçinen insanlar belirsizlik içinde geleceksizleşiyor. TL her gün değer kaybederken, milyon
dolarlara sahip damat Albayrak ‘maaşınızı
dolarla mı alıyorsunuz’ diye dalga geçiyor! Dolar arttıkça zaten pahalı olan gıda başta temel
tüketim maddeleri zamlanıyor, soframızdaki
ekmek, cebimizdeki para küçülüyor.
Yoksulluğun pençesinde inim inim inleten
emekçi halkın kurtuluşu için mücadeleyi
büyütme zamanıdır. Üreten, yaratan işçilerin,
köylülerin tüm emekçilerin hakkını alacağı bir
ülke kurmak için birleşelim.
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Halkımızın yoksullaşmasına
karşı acil çözüm önerilerimiz

ÇALIŞMA YAŞINDAKİ HER
100 KİŞİDEN 59’U İŞSİZ...

Ş

imdiye kadar hiç karşımıza
çıkmayan vahim bir tablo
ile karşı karşıyayız. Çalışma
yaşamındaki her 100 yurttaşımızın
ancak 41’inin çalıştığını görüyoruz.

100 KADINDAN 74’Ü İŞSİZ
Burada bir de toplumsal cinsiyet eşitsizliği karşımıza çıkıyor.
Çalışma yaşındaki her 100 kadının
sadece 26’sı çalışıyor. Geri kalan
yüzde 74’ü ya kültürel nedenlerle
çalışmasına izin verilmiyor, ya iş
bulamıyor ya da iş bulmaktan umudun kesmiş durumda. Bunun sonunda toplumda dinamik, sağlıklı
ve çalışabilir insanların durumu bu.

GENÇLERİN YÜZDE
50’SİNDEN FAZLASI İŞSİZ
Gençlerin duruma baktığımızda
açıklanan istatistik işsizlik oranının

yüzde 26,6 olduğunu gösteriyor.
Bu da tablonun bir kısmını gösteriyor. Bir başka göstergeye baktığımızda ne eğitimde ne de iş gücünde olanların oranları. Bu oran ise
yüzde 29. Yani çalışma yaşındaki
gençlerin yüzde 50’sinden fazlası
işsiz.

DOLAR ARTINCA PARA
KİMİN CEBİNDEN ÇIKIYOR
KİMİN CEBİNE GİRİYOR?
Kamu özel sektör işbirliği denilen, şirketlere hastaneler için hasta
kabul üzerinden köprü ve yollara
araba geçiş üzerinden garanti
verilen sözleşmeler dolar üzerinden bağıtlanmış anlaşmalardır.
Bugün de hayatın durağanlaşması
nedeniyle diyelim ki Osmangazi
Köprüsü’nden daha az araç geçiyor
ama belli araç garantisi nedeniyle
bütçeden yapılan ödeme da artıyor.
Döviz kurunun her artışı bizim

cebimizden çıkan parayı arttırıyor.
O nedenle kamunun ekonomideki
rolünün artışı eğitim, sağlık, sosyal
güvenlik şartlar el verdikçe kanut
yapımı gibi temel ihtiyaçların karşılanmasının tamamen kamusal olması, kamu iktisadi teşebbüslerinin
de temel üretim alanında, ülkenin
sanayileşmesi noktasında düzenleyici olarak yer yer girdi sağlayan
aktör olarak devreye girmesi büyük
önem taşıyor.

ZENGİNDEN SERVET VERGİSİ EMEKÇİYE GELİR DESTEĞİ
Bu pandemi sürecine Türkiye’deki gelir ve servet dağılımı
bozuklukları daha da belirginleşti.
Online olarak çalışan veya kendisi
evde otururken işletmesi faaliyetlerini sürdüren, daha az harcarken
gelirini koruyan ya da arttıran bazı
iş kolları var. O zaman bir kere gelir
vergisini arttırmak, gelir arttıkça vergi oranlarının arttırılması

gerekir. Zenginden vergi alan bir
sistem. Gelirin, birikmiş etkisi de
servettir. Servetten de aynı şekilde
vergi alarak hem AKP dönemini
zenginleşerek geçiren hem de pandemi döneminin özel koşullarında
servetine servet katan insanları en
azından toplumun refahına katkıda
bulunmasını sağlamalıyız.
Servet vergisinin öncelikle
kullanılacağı alanlar ne olabilir.
Pandemi özellikle düşük gelirli,
özellikle kayıt dışı çoğu kadın olan,
esnaf, kent yoksullu, kendi işinin
sahibi, sokak satıcısı gibi insanları
çok zor duruma düşürdü. Bunlara
doğrudan doğruya gelir desteğinin verilmesi gerekiyor. Hatta
bazı durumlarda ayni ihtiyaçların
dağıtılması gerekiyor. Ama bunun
bir hayır hasanet işi olarak değil,
bu onların bu ülkenin yurttaşı
olmasından kaynaklı bir hak olarak
verilmelidir. Biz SOL Parti olarak
Yurttaşlık Geliri öneriyoruz.
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KAMU KAYNAKLARI ÖZEL OKULLARA DEĞİL
EMEKÇİ HALK ÇOCUKLARINA AKTARILSIN

M

EB 31 Ağustos' ta
uzaktan eğitimin,
"aşamalı ve seyreltilmiş" olarak yüz yüze
eğitimin de 21 Eylül' de
başlatılacağını açıkladı.
Kamu kaynaklarını sermaye, özel okul sahipleri,
vakıf üniversiteleri için
kullanan AKP bir kez daha
tercihini sermayenin ve
iktidarının ihtiyacı doğrultusunda kullandı. Okulların
salgına hazırlıklı olması
için ek bütçe açıklaması
yapılmadı.

YOKSUL ÇOCUKLAR
EĞITIME ERIŞEMIYOR
Yoksulların çocukları
salgında uzaktan eğitime
erişemedi. Uzaktan eğitime
kısmen de olsa ulaşabilen çocuklar ise uzaktan
eğitimden nitelikli olarak
faydalanamadı. Milyonlarca
öğrenci salgında eğitim sürecinden tamamen koptu.
Uzaktan eğitimde yaşanılan eşitsizliğin giderilmesi
için öğrencilerin sahip
olması gereken cihazların,
internet erişim imkanının
ücretsiz sağlanması, halkın
çocuklarının uzaktan eğitime devamlılığının ve sürekliliğinin sağlanması için
bütçe ayrılması gerekliliği
konusunda adım atılmadı.

KAYNAKLAR ÖZEL
OKUL PATRONLARINA AKTARILDI
Salgını AKP eğitim alanında da "fırsata" dönüştürdü. Eğitimde salgın süresince atılan tüm adımlar
sermayenin ve yeni rejimin
ihtiyaçları doğrultusunda
belirlendi. Özel okul patronlarının istediği öğrenci
kaydı sayısına ulaşması için
özel okulların yüz yüze eğitime başlama tarihi devlet
okullarının açılma tarihinden önce açıklandı.
Özel okullardan kamu
okullarına geçiş yapmak
isteyen öğrencilerin geçiş
hakkı engellendi. Salgın

yayılımı artmasına rağmen
eşit koşullarda sınava hazırlanamayan, hastanelerde, karantinada olan yaşam
kaygısı yaşayan öğrenciler
sınavlara girmeye zorlandı.
Özel öğretim kurumları
ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan eğitim
emekçilerinin hakları özel
öğretim kurumları patronlarının "insafına" bırakıldı.
Devlet üniversitelerinde
uzaktan öğretime erişim
için öğrencilerin gereksinimleri karşılanmadı, "kayıt
dondurma hakkı" getirilerek öğrencilerin bir yıllık
emekleri ellerinden alındı.
Uzaktan eğitim; sermaye
gruplarının kazançlarına
kazanç, rantlarına rant katma aracı haline getirildi.

BÜTÇE HALKINDIR
HALK ÇOCUKLARI
İÇİN HARCANSIN
Eğitimde kamu kaynaklarının, halkın bütçesinin
öğrenciler için, eğitim
emekçileri için kullanılması;
Okullara öğretmen,
temizlik emekçisi, sağlık
emekçisi atamaları yapılması;
Uzaktan eğitime erişim
için ihtiyacı olan tüm öğrencilerin bilgisayar, tablet,
televizyon ihtiyacı ücretsiz
karşılanması;
Uzaktan eğitimdeki
tüm eşitsizliklerin giderilmesi için bütçe ayrılması,
yoksulluk sınırının altında
yaşayan ailelerin çocukları
için burs sağlanması;
Memleketin bugününe
ve geleceğine sahip çıkan
herkesi halkın çocuklarının
kamusal eğitim hakkı, eğitim emekçilerinin hakları
için kamusal eğitim mücadelemizi birlikte yükseltmeye çağırıyoruz.
Bütçe halkın bütçesidir.
Bütçe emekçilerin alın
teridir. Halkın bütçesi halk
için, çocuklar, gençler için,
eğitim emekçileri için kullanılmalıdır.

*SOL Parti resmi bültenidir.

