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EĞİTİME BÜTÇE
21 Eylül’de okullar açılacak. Ancak
neredeyse hiçbir hazırlık yapılmamış
durumda. Öğretmenlerin yüz yüze
seminere katılmasının ardından çıkan
vakalar da hiçbir hazırlık yapılmadığını ortaya koyuyor. Okulların yüz yüze
eğitime açılması için, acil önlemler
alınmalı, bütçeden eğitime ayrılan
pay arttırılmalıdır. Sınıf mevcutları

fiziksel mesafeyi koruyacak şekilde
düzenlenmelidir. Öğretmen, temizlik
ve sağlık emekçisi atamaları yapılarak,
bu koşullara uygun istihdam gerçekleştirilmelidir. Eğitim kurumlarının
temizlik malzemesi ihtiyacı eksiksiz
giderilmeli. Öğrenciler ve öğretmenler
için günlük maske, düzenli test imkanları sağlanmalıdır.

Kamunun kaynakları halk için harcanmalıdır. Salgında uzaktan eğitim
var olan eşitsizliği derinleştiriyor.
Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime
erişime sahip değil. İnternet imkanı,
bilgisayar imkanı hatta TV imkanına
sahip olmayan yoksul halk çocuklarının yaşadığı eşitsizliği önleyici
tedbirler acilen alınmalıdır. Çocukların hayallerini, umutlarını çalmayın!
Yağmaladığınız, özel okullara aktarıp
servet biriktirdiğiniz halkın kaynaklarını yoksul halk çocuklarına, kamu okullarına ve eğitim emekçilerine aktarın!
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İŞTE PARALI
SAĞLIK SİSTEMİ
Zatürre aşısı yok, yatak yok, test yok
Salgın yayılıyor. Hastaneler ağzına
kadar doldu, yatak yok. Sağlık Bakanı, 65
yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar mut-

laka grip ve zatürre aşısı vurulsun diyor,
aşı yok. Parası olan test yaptırıyor, parası
olmayan teste ulaşamıyor.

SOL Parti’nin Sesine Ses Ver
Bu hafta ülkenin dört bir yanında
ücretsiz sağlık hakkımızı haykırdık.

Bize katılın, bu sesi daha gür, daha
güçlü, daha etkin kılalım.

ÖZEL
HASTANELER
KAMU
DENETİMİNE
ALINSIN
Sağlık servet kazanma aracı dönüştürüldü. Kamu kaynakları, özel hastanelere aktarıldı. Bugün, kamu hastanelerinin yatak ve yoğun bakım sayısı yetersiz
kalıyor. Buna rağmen özel hastaneler
(yeterince kar etmedikleri gerekçesiyle)
covid 19 hastası kabul etmiyorlar. Bunun
sonucunda yatak ve yoğun bakım sayısı
yetmiyor. Daha fazla hasta ölümle yüz
yüze kalıyor. Bu AKP’nin sağlıkta özelleştirme, kamu hastanelerinin ve kamusal sağlık hizmetinin tasfiye edilmesinin
bir sonucu. Bu piyasacı sağlık sistemi
çöktü. Bugün, halkın acil sorunlarını
çözebilmek üzere özel hastaneler ücretsiz olarak covid hastalarına açılmalı,
doğrudan kamu hastanesi statüsüyle
çalışmaya başlamalıdır.

BİRLİKTE MÜCADELE ZAMANI

Parasız sağlık haktır. Bunun için
birlikte mücadele etmeli, hakkımız
olanı almalıyız. Ne zaman kontrol altına

alınacağı belli olmayan bu uzun salgın
dönemi boyunca ağırlaşacak sorunlarımızla baş edebilmek ancak birbirimize

sahip çıkarak olabilecek. Bunun için
örgütlenmeye, mücadeleye ve dayanışmaya çağırıyoruz.

ŞERİAT İSTEYEN ŞEYH, ÇOCUK İSTİSMARINDAN TUTUKLANDI

Tarikatlar kapatılsın!
Laiklik yoksa karanlık var!
Türkiye, AKP iktidarında tarikat-cemaat devletine dönüştürüldü.
FETÖ’nün tasfiyesinin ardından başka
tarikatlar devlet içinde örgütleniyor.
İktidar tarafından bir koalisyon gücü
olarak desteklenen bu gerici-şeriatçı
güçler, Ayosofya şovunun ardından
sokakta şeriat-hilafet çağrısı yapmıştı.
İktidar tarafından korunan irili
ufaklı pek çok tarikat, halkın dini
duygularını istismar ederek ticaret ve
siyaset denklemine dahil olup, devlet
içinde örgütleniyor. Bu kapalı, karanlık
tarikatlar kendi kurallarını dayattığı
küçük iktidar alanları kuruyorlar.
Buralarda din kisvesi altında tam
bir baskı, itaat, biat kültürü hakim
oluyor, gerekirse şiddete dahi başvurulabiliyor. Şeyhin her sözünde, her
arzusunda bir hikmet bulunarak itaat
ediliyor. Bu yapılarda aklın, bilimin,
sorgulamanın, eleştiri kültürünün
zerresine rastlanmaz.

Solun Gündemi
Hasta Yatak
Bulamıyor
Halk Çocukları
Eğitim Alamıyor
AKP iktidarı ülke gerçekliğinden kopmuş
durumda. Giresun’da 7 insanımızı kaybettiğimiz selin ardından bölgeye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsün üzerinden
halka çay fırlattı! Yağmacı, inşaat merkezli
ve doğa düşmanı politikalarla yıkılmış bir
kentin ortasında ‘keyif çayı’ dağıtan aklını
kaybetmiş bir iktidar! Böyle bir iktidar halk
yoksulluk içindeyken ekonomi uçuyor; hasta
yatacak hastane bulamazken ülke büyüyor
nutukları atmaya devam ediyor!
İşsiz, aç, sefalete sürüklenmiş halk ise bu
harami saltanatın altında ezilmeye devam
ediyor. Bu kötülüğün iktidarına tek başımıza
karşı duramayız; haklarımızı tek başımıza
alamayız! Haklarımızı almak, bu adaletsiz
düzeni değiştirmek için birleşip, örgütlenip
mücadele etmemiz gerekir. Bu mücadele
çocuklarımız için gelecek hepimiz için onur
ve yaşam mücadelesidir!
Bugün hastaneler artık doldu. Özel hastaneler ise yeterince kar edemediği gerekçesiyle Covid 19 hastası kabul etmiyor. Parası
olmayan için sağlık hakkına erişmek, hayatta
kalabilmek bile mucizelere kalıyor. Oysa
sağlık her yurttaş için bir hak olmalı, para
kazanma kapısına dönüşmemelidir. Özel
hastaneler yıllarca kamunun kaynaklarıyla
beslendi. Bu sayede özel hastane sahipleri
servetlerine servet kattı. Bu en kritik dönemde ise kapılarını halk kapatıyor. Bunu kabul
etmiyoruz! Kamunun birikimleriyle zenginlik
aracına dönüşen bu hastaneler halka ücretsiz
hizmet vermelidir! Bu talebi her yerde
birlikte dile getirmeliyiz. Hastaneler ücretsiz
olmalı, test ve aşıya erişim ücretsiz olarak
sağlanmalıdır.
Benzer bir durumu eğitimde de yaşıyoruz. Okulların açılması için geri sayım
başladı, ancak hiçbir hazırlık yapılmamış
durumda. Uzaktan eğitim yoksul halk çocukları için ciddi bir eşitsizlik nedeni oluyor.
İnternete erişimi olmayan, bilgisayar ve
tablete sahip olamayan milyonlarca öğrenci
eğitimin dışına itiliyor. Kamu kaynaklarını
yağmalayan, özel okullara transfer eden
iktidar bu sorunlar karşısında hiçbir çözüm
üretemiyor.

Uşşaki adındaki bu tarikat lideri de
İslam devleti kurma çağrılarıyla yoksul halkın dini duygularını sömürerek
kendini güç oluşturmaya çalışırken;
12 yaşındaki bir çocuğu istismar ettiği
ortaya çıktı.
Ülkemizin demokratik ve aydınlık
bir geleceği, ancak laik bir düzenin
kurulmasıyla mümkün olabilecek.

SOL Bülten
Yaygın Süreli Yayın-Haftalık (Türkçe)
İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: SOL Parti adına Önder İşleyen

Devlet içinde örgütlenmiş tüm tarikat
ve cemaatler temizlenmeli; halkın
inancını sömüren menfaat kapısı bu
karanlık odaklar dağıtılmalıdır. Eğer
bu gidişata dur demek için birleşip
daha büyük bir güçle mücadele
etmezsek tarikatlar sonunda kötü
emellerine ulaşıp, gerçekten bir İslam
devletine de kapı açabilirler.

Bir ülkenin gücü halkın ihtiyaçlarına ne
kadar yanıt verebildiği ile ölçülür. Halk açlığa
mahkumken, savaş nutukları atmak bir
güçlülük ifadesi olamaz. Bugün de hamasi
nutuklarla, savaş naralarıyla ülke gerçekliğinin üzeri kapatılmaya çalışılıyor. SOL Parti,
halkın acil talepleri için bu hafta boyunca
sokaktaydı. Ücretsiz sağlık çağrısıyla, ücretsiz aşı, test ve tedavi talebini yükseltmeye
çalışıyoruz. Sorunlarımıza birlikte sahip
çıkar, yaşadığımız her yerde bu çağrıyı
güçlendirirsek başarabiliriz.
Omuz omuza verelim, birlikte yürüyelim!
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