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Boyun Eğme

Mücadele Et!

Patronlar meslek lisesi öğrencilerini
sömürülecek işçi olarak görüyorlar!

Kapitalist bir dünyada yaşıyoruz.
Bu sistem işçilerin sömürüsüne
dayanıyor. Patronlar sınıfı işçileri
ne kadar sömürürse o kadar kâra
geçiyor ve sermayesini büyütüyor.
Meslek lisesi öğrencileri de
patronlar için sömürülecek işçiler
demektir, hem de en ucuzundan!
İşyerlerine mesleki eğitim almak
için giden stajyer öğrenciler,
patronlar tarafından ağır koşullarda
çalıştırılıyor ve sömürülüyorlar. Çok
sayıda patron, işe yeni işçi alacağına
ve onlara ücret ödeyeceğine, asgari
ücretin üçte birine meslek lisesi
öğrencilerini çalıştırıyor.
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Patronlar Kaz Gelecek
Yerden Tavuk Esirgemez!

Patronlar meslek
liselerinin
açılmasına
özellikle önem
veriyorlar.
Özellikle sanayi
bölgelerinde
kurulan meslek
liselerine fabrika
patronları ön
ayak oluyor,
destekliyorlar.
Peki niye?
Çünkü patronlar
kaz gelecek
yerden tavuk
esirgemezler!
Enerjik, kabiliyetli
ama sınıf bilinçsiz
meslek lisesi
öğrencilerini
“stajyer” adı
altında ucuz işgücü
olarak işyerlerinde
çalıştırıyorlar.
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Seni neyin beklediğini
biliyor musun?
İşçiler ne denli
kötü koşullarda
çalışıp yaşıyorsa
gençler de buna
hazırlanıyor. Yani
meslek liseleri,
öğrencileri kölelik
koşullarında
çalışmak üzere
“eğitiyor”. Uzun
çalışma saatleri,
çok düşük ücretler,
horlanma,
aşağılanma, ağır
çalışma koşulları,
iş kazaları… Okullu
işgücü patronlar
için sadece kâr
kaynağı değil;
örgütsüz, bilinçsiz
olması dolayısıyla
adeta maden!
Bu eğitimden
geçmiş olarak
işçiliğe başlayan
bir kuşaktan daha
değerli ne olabilir
patronlar için!
Meslek öğrencileri
buna daha ne kadar
boyun eğecekler?
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Meslek liselile
tıyor…
sorunlarını anla

Bir genç arkadaşımız, meslek liseliler olarak
yaşadıkları sorunları şöyle özetliyor:
“Stajlar son yıl başlıyor. Okuldaki
atölyede çalışıyoruz. Dışarıdan gelen
işler oluyor, onları zorunlu olarak bize
yaptırıyorlar. En fazla sağlık sorunlarından
şikâyetçiyiz, kazalardan. Arkadaşımın 17
yaşında 2 parmağı koptu. Tiner benzeri
malzemelerden dolayı solunum sıkıntısı
çekiyoruz. Astımı olanlar var. Atölye
yerin dibinde olduğu için nefes almakta
zorlanıyoruz. Bu işleri yaparken falçata
kullanıyoruz, parmaklarımız kesiliyor. Bir
arkadaşımızın parmağı bayağı kanamasına
4

rağmen yara bandı, peçete gibi şeylerle
sardılar ama eve göndermediler. Müdürler
de hocalar da işveren gibi davranıyor.
Hocalar bizi değersiz görüyor. Makineleri
öğrenmekte sorunlar yaşıyoruz. İş yapmaya
gidince soru sorduğumuzda azarlanıyoruz,
‘izleseydin görseydin’ diyorlar; küfür
ediyorlar. Okulda mesaiye kalıyoruz. Bizim
okul işletme. İşveren (müdür) şirketlerden
iş alıyor, ‘hafta sonu mesaiye kalmak
isteyen var mı?’ diye soruluyor. Okul çok
para kazanıyor, döner sermaye adı altında
paraları götürüyorlar.”
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Stajyer işçilerin pek çok sorunu var.
Peki, kapitalist düzen gençlere bireysel
kurtuluş hayalleri pompalamaktan başka
ne yapıyor? Üniversiteyi kazanmak ve
bitirmek bir kurtuluş gibi sunuluyor. Aileler
de bu yönde çocuklarını sıkıştırıyorlar.
Oysa üniversiteyi bitiren öğrencilerin
%99’u da işçi oluyor. Dolayısıyla
üniversiteye gitmek kurtulmak anlamına
gelmiyor. İster üniversite bitirmiş olsun
ister meslek lisesi ya da lise; genç işçilerin
kurtuluşunun yolu işçi sınıfının örgütlü
mücadelesine katılmaktan geçiyor.
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Stajyer işçiler
çaresiz değildir.
Emekçi çocukları
eşitsiz başladıkları
bu hayatı,
adaletsizce
sürüklendikleri
sınav yarışlarını,
azgın sömürüyü
sorguluyorlar. İşçi
sınıfının mücadelesi
emekçi çocuklarına
ait oldukları safı
ve sömürüden
kurtuluşun yolunu
gösteriyor. Kapitalist
sistemin yoksullukla
sindirdiği, yalanlarla
beslediği, bireysel
kurtuluş hayalleriyle
oyaladığı ve
mutsuzluğa
mahkûm ettiği
meslek liselilerin,
mücadele etmek
dışında bir kurtuluş
yolu yoktur. Meslek
liselilerin tek umudu
örgütlü mücadeledir!
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UİD-DER seni
mücadeleye
davet ediyor!
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Bu düzen gençlere itaat
etmeyi, sessiz kalmayı,
boyun eğmeyi dayatıyor.
Gençlerin dünyayı
değiştirme gücünü
bilen egemenler, bu
gücün ortaya çıkmasını
engellemeye çalışıyorlar.
UİD-DER’de bir araya
gelen gençler bilinçli
ve örgütlü olmanın
gücüyle güven kazanıyor
ve dayatmalara karşı
duruyorlar.

Patronların stajyer işçileri köle gibi
çalıştırmasının önüne geçecek ve
çalışma koşullarını düzeltecek olan
şey, tüm işçilerin bilinçlenmesi,
örgütlenmesi ve hakları için
mücadele vermesidir. İşte
UİD-DER bu amaçla var.
UİD-DER işçilerin sömürülmesine,
işsizliğe, yoksulluğa, savaşlara karşı
mücadele yürütüyor.
UİD-DER, işçi sınıfının bir parçası
olan meslek liseli gençlerin
sorunlarına da sahip çıkıyor ve
seni bu sorunları çözmek için
mücadele etmeye çağırıyor. Sen de
bu mücadeleye katıl ve yaşamının
gidişatını başkalarının ellerine
bırakma!

zz Stajyer işçilerin ücreti tam ödensin!
zz Pratik eğitimler usta öğretici
dâhilinde verilsin!
zz Stajyer işçiler eğitim aldıkları alanlar
dışında çalıştırılmasın!
zz Stajyerler fazla mesailere
bırakılamaz!
zz Stajyer işçiler sadece kaza
sigortasından değil, tüm sosyal
güvenlik haklarından yararlansın!
zz Stajyer işçilere iş sağlığı ve güvenliği
eğitimi verilsin!
zz Sendikaya üye olma hakkı stajyer
işçilere de tanınsın!
zz Meslek liselerinde sendika ve
sendikal haklar eğitimi verilsin!
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