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• Sosyal haklar eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, sendikal örgütlenme
ve barınma gibi yaşamın temel
alanlarındaki hakları kapsar. Bu
haklar işçi sınıfının gündelik ve toplumsal varoluşunu piyasa şiddetinden ve toplumun eşitsiz ilişkilerinden korur.

SOSYAL HAKLAR

• Sosyal haklar 19. yüzyılda işçi sınıfının mücadeleleri ile kazanılmış,
20. yüzyılın başlarında genişlemiş
ve 1960 ve 70’li yıllarda dünya genelinde kurumsallaşmıştır.
• Sosyal haklar işçi sınıfının medeni (özgürlük, mülkiyet, evlilik gibi)
ve siyasal (seçme ve seçilme hakkı gibi) haklarını tamamlayan en
önemli toplumsal kazanımdır.
• Sosyal haklarla birlikte işçi sınıfının eğitime, sağlığa, barınmaya ve
sosyal güvenliğe ulaşması kamucu
politikaları gerektirmiş ve devlet
eliyle gerçekleştirilmiştir.
• İşçi sınıfı ve emekten yana siyaset
tarih boyunca sosyal hakların alanını, içeriğini ve kapsamını genişletmeye çalışırken, sermaye sınıfı ve
siyaseti sosyal hakları budamaya ve
piyasa şiddetine açmaya eğilimli olmuştur.

• Yurttaşlık toplumdaki tüm eşitsizliklere karşı herkesin eşit medeni
ve siyasal haklara sahip olmasını
gerektirir. Sosyal hakların da temeli
yurttaşlıktır. Yurttaşlık herkesin yaşadığı toplumun sorunlarına ve geleceğine dair eşit söz hakkı olmasını
içerir.
• Sosyal haklar da toplumdaki şiddetli eşitsizlikleri azaltarak herkesin insanca koşullarda toplumsal yaşama katılmasını ve sözünü
söylemesini mümkün kılar. Bu nedenle yurttaşlığın gerçek anlamda
işlemesi için sosyal haklar temel
önemdedir.
• Yurttaşlığın içerdiği haklar üretim
ilişkilerindeki eşitsizliğe karşı yalnız emekçileri değil, tüm toplumu
korur.
• Bugün sosyal hakların yıkımı, toplumdaki yurttaşlık ilişkilerinin de
yıkımını beraberinde getirmektedir. İşçi sınıfının toplumsal yaşama
katılması ve sözünü söylemesinin
önündeki en büyük engellerden biri
de asgari güvence sağlayan sosyal
haklarının olmamasıdır.
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• Eğitim, sağlık, sosyal güvence, barınma gibi temel insani
gereksinimler yeniden sosyal hak olarak tanınmalıdır. Sosyal hak
olarak tanımlanan bu hizmetler her yurttaşa eşit, parasız, nitelikli
şekilde ulaştırılmalıdır.
• Elektrik ve temel gıdalar gibi ihtiyaçlar da sosyal haklar kapsamına
alınmalı, kamu hizmeti olarak sunulmalıdır.
• Sosyal hakların finansmanı için adaletli bir vergi dağılımı ve bölüşüm
politikaları uygulanmalıdır.
• Toplumsal eşitsizliğin azaltılmasında lütuf ve merhamete dayanan
sosyal yardımlar yerine, eşitliğe dayanan sosyal haklar sağlanmalıdır.
• İşçi sınıfının gıdaya, işe, eğitime ve sağlığa ulaşması mücadelesi
aynı zamanda bir yurttaşlık mücadelesidir.
İşçi sınıfının temel sosyal haklara sahip olması imkansız değildir.
Daha önce kazandığımız gibi yine kazanacağız.
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