
Virüsün etkileri ile kapitalist baskıyı, sağlık ve eğitimdeki eşitsizlik ve

yetersizliği tekrar deneyimleyen gençlerin umutsuzluğa düşmeleri

kaçınılmaz. Özel okullar öğrencilerine kendi programlarını hazırlarken;

devlet okullarına devam eden pek çok öğrenci bu dönemi eksik geçirecek.

Eşitsizlik evde dahi hissediliyor. Devlet okullarına devam eden her öğrenci

uzaktan eğitim sistemine erişemeyeceği gibi, erişebilenlerin de evde uygun

bir çalışma ortamına sahip olup olmadıkları muamma. Özel okulların

öğrencileri öğretmen ile iletişim kurabilecekleri ve anlama kabiliyetlerine

yönelik eğitim almaya devam ederken, devlet okullarında okuyan öğrenciler

konularda ileride veya geride olmalarına bakılmaksızın, soru sorma hakları

olmadan, ezberci, dogmatik eğitimlere devam ediyor. Uzaktan eğitim

programı, buna erişemeyen, anlama güçlüğü çeken, dikkat eksikliğinden

muzdarip veya üstün potansiyelli öğrencileri bir kez daha tamamen dışarı

atmakla kalmıyor; normal aralıktaki öğrencilere de ne yeterli eğitimi ne de

motivasyonu sağlayabiliyor. Yönetenlerimiz bize sistemi

değiştiremeyeceğimizi anlatıyor. Gençlik ise ezen-ezilen ilişkilerini görüyor

ve ezilen olmak istemiyor. Böyle bir salgın esnasında evinde kalabilen,

çalışmak zorunda olmayan azınlık insanlardan olmak halihazırda zor iken,

planlanmamış ve yetersiz bir uzaktan eğitim sistemiyle belirsiz bir sınava

hazırlanmak, bu ideali öğrenciler için daha da ulaşılmaz kılıyor. Bu

diyalektiği yıkmak, puan odaklı sistemi değiştirmek, ezilen kimlikten

kurtulmaktan daha olası değil mi?

Koronavirüs salgını sebebiyle okullarda eğitime ara verildi. Bununla

birlikte sağlıklı, güvenli ve mutlu bir hayata giden yolun üniversite

sınavından geçtiği dikte edilen lise öğrencilerinin stres yükü günden güne

artıyor.

Kap�tal�zm kr�zler� çözem�yor: Geleceğ�m�z
�ç�n mücadeleye!

Liselerde uzaktan eğitim eşitsizlikleri

çözmüyor



Dünyanın her yerin de korona pandemisi, pek çok alanda olduğu gibi eğitim

sisteminde de bir krize daha doğrusu sistemdeki çatlakların fark edilmesine

sebep oldu. Türkiye’de ilk vakanın açıklanmasından birkaç gün sonra pek

çok öğrenci apar topar yurtlarından çıkartıldı. Kimi öğrenciler eşyalarını bile

alamadan evlerine gönderildi. Şimdi ise hiçbir tedbir sağlanmadan

eşyalarınızı alın çağrısı yapılıyor. Bu pek çok öğrenci ve çevresindekiler için

büyük bir risk. Ayrıca bu süreçte bulunduğu şehirlerde ihtiyaçlarını

karşılamak adına çalışan öğrenciler hem işsiz hem evsiz kaldı. Uzaktan

eğitimin üniversiteliler için de ne kadar verimli olacağı belirsizliğini

koruyor.

 

Hükümetin koronavirüs salgınının durdurulabilmesi için yaptığı evde kalma

çağrıları, geçinmek için her gün işe gitmek zorunda milyonlarca işçiyi

kapsamıyor. Yurt ücretini ya da kirasını ödemek, harçlığını çıkarmak için

günlük işlerde çalışan öğrenciler ise çoktan işsiz kaldı. Erdoğan ve hükümet;

patronları korumak, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun keyfini yerine

getirmek için çalışanları tehlikeye atmaktan çekinmiyor. Stok yapamayan ve

çalışmadığında açlığa mahkûm bırakılan biz işçilerin ve öğrencilerin de

çekinecekleri bir şey kalmadı. Patronların ve hükümetin pervasızlığına

karşı pervasızca örgütlenmeli ve aşağıdaki talepleri savunmalıyız:

-Salgın bahanesiyle atılan işçiler geri alınsın!

-Temel tüketim mamulü üreten sektörler dışında kalan işyerleri kapatılsın!

İşçiler ücretli izne çıkarılsın! Faaliyetine devam eden sektörlerde çalışan

işçilerin koşulları iyileştirilsin ve gerekli güvenlik önlemleri alınsın!

-Devlet ve patronlar bu süreçte tüm çalışanların maaşlarının en az asgari

ücret kadarını ödesin!

-Tüm kira ve faturalar ertelensin.

Kapitalizm dünyanın sonunu getiriyor! Dünyayı

yaşanabilir bir yere dönüştürmek için Antikapitalist

Öğrenciler’e katılın!

Üniversiteliler zorla evlerine gönderildi

İşçilerin talepleri



Mart ayının başında Türkiye’nin Yunanistan sınırını açmasıyla birçok

göçmen sınıra akın etmişti. Yaşadıkları ortamı bırakıp daha iyi bir hayatın

hayaliyle yola düşen göçmenler, sınırda ağır şekilde polis şiddetine maruz

kalmıştı. Botlarını batırmaya çalıştılar, bazılarının çocukları kayboldu. Botun

içindeki gözyaşı, ağlama, haykırma iktidar sahiplerinin dikkatini pek

çekmedi herhalde. Sınırdan geçebilenlerin ise cüzdanlarını, pasaportlarını

ve diğer değerli eşyalarını alıp kıyafetlerini de çıkarıp beş parasız, çıplak bir

şekilde Türkiye’ye geri yolladılar. Sınırda bekleyişler devam etti. Durumdan

istifade etmek isteyen kimileri kişi başı yüz liraya otobüs bileti sattı, kimileri

de yüz liraya battaniye verdi. Böyle bir sistemde karşılıksız hiçbir şey

olmazdı tabii. “Devletten aldıklarını biz onlardan alıyoruz” cümlesi biraz

kulak tırmaladı ama söylendi ırkçılar tarafından. 

 

COVID-19 bütün gündeme ve dünyaya yayıldı. İnsanlar haklı olarak evinden

çıkmaktan korkar oldu. Büyük şehirlerde yaya ve araç trafiği azaldı.

Öğrenciler mayısa kadar okula gitmeyecek gibi gözüküyor. Evinde kalabilen

evinde kalıyor ama evinde kalamayanlar da geçimini sağlamak için evden

çıkmak zorunda. Her evde hayat yok. Kiminin evi bile yok. Suriye ve

Yunanistan sınırındaki göçmenlerin bekleyişi devam ediyor. Göçmenler

birçok sağlık hizmetinden yararlanamıyor ve hastalananlar ölüme terk

ediliyor. Hepimiz Göçmeniz – Irkçılığa Hayır kampanyasında taleplerimizi

dile getirmiştik. 

 

Biz Antikapitalist Öğrenciler olarak sınırdaki göçmenlere derhal gerekli

yardımın devletler tarafından yapılmasını, oradaki insanların sağlık

hizmetlerine ulaşmasını istiyoruz. 

 

Sınırlar sadece zihnimizdedir ama virüs sınır tanımaz.

Göçmenler yalnız değil!

Hepimiz göçmeniz! 

Irkçılığa hayır! 

Sınırları açın!

Herkese eşit sağlık hizmeti!


