İsviçre kirli ve gerici tarihine kara bir leke daha ekledi
Afrika’dan getirdikleri kadın çocuklu bir kabileyi hayvanat bahçesinde sergileyen İsviçre'nin
bu tutumu hala belleklerdeki yerini korurken, gerici tarihine 28 Kasım'da yapılan halk
oylaması ile kara bir leke daha ekledi.
İsviçre Halk Partisi (SVP) tarafından toplanan imzalarla halk oylamasına sunulan ve
İsviçre'de yaşayan tüm göçmenleri ilgilendiren gerici bir yasa daha kabul edildi.
Bu yasaya göre "suç işleyen yabancılar" sınır dışı edilebilecekler. Seçim propagandası
süresince her türlü kirli yönteme başvurarak oy avcılığı yapan SVP maalesef emeline ulaştı.
İnternetten indirdikleri herhangi bir fotoğraftaki kişinin gözlerinin üzerine çizgi çekerek,
"tecavüzcü İvan...", "dolandırıcı Ali..." diye afişe eden ve halklar arası düşmanlık tohumları
eken bu parti, seçimden aldığı sonucun verdiği cesaretle göçmenlere hayatı zehir eden yeni
referandumun yolda olduğunun "müjdesini" vermekte de gecikmedi. Katılımın öncellerine
göre daha yüksek olduğu bu seçimde katılım oranı yüzde 53 civarındaydı. 2 milyon 641
seçmenin, 1 milyon 398 bini, yasanın kabulü yönünde oy kullandı. 1 milyon 244 bin
seçmenin tercihi ise yasanın reddi doğrultusunda oldu. Toplam 26 kantonun 21'inde oy
çokluğu yasa lehine olurken, Fransızca konuşulan ve Romandi kantonları olarak bilinen 5
kantonun dördünde oy çokluğu bu gerici yasaya karşıydı. Basel’de de oy çokluğu yasadan
yana değildi. 19 Almanca konuşan kanton, bir İtalyanca ve bir de Fransızca konuşan toplam
21 kanton yasa lehine, biri Almanca, diğerleri Fransızca konuşan kantonlar olmak kaydıyla 5
kantonda da oy çokluğu yasa aleyhine idi.
İsviçre çapında 150 bin oy farkı ile kabul edilen yasa, sadece bir insanlık ayıbının değil, aynı
zamanda insan haklarına aykırılığın simgesidir. İşlerine geldiği zaman o çokça dillendirdikleri
"uluslararası hukuk"a ve İsviçre'nin kendi Anayasası’na da ters düşmektedir. Hal böyle olunca
sermayenin temsilcileri bu "tersliğe" bir kılıf bulmak için hararetle çalışmalara başladılar bile.
Bu yasa neyi öngörüyor:
Reşit olmayan bir gencin işlediği suçtan dolayı sınır dışı edilmesi söz konusu olduğunda, bu
yasa gereği ailesi ile birlikte yurtdışı edilebilecek. Yasadan önce reşit olmadığından sınırdışı
edilemiyordu. Reşit olmayan gencin yurtdışı edilme kararı aynı zamanda ailesinin de yurtdışı
edilme kararı sayılabilecek ve bunun için yeni bir hukuki sürecin önü kapatılmış oluyor. Vergi
suçu vb. de bu çerçevede ele alınabilecek. Sıraladığımız bu suçlara göre daha ağır
sayılabilecek suçlar zaten bu kapsama giriyor. Bugünkü istatistiklere dayanılarak yapılan bir
hesaplamaya göre, söz konusu yasa kapsamında yılda en az iki bin göçmen sınırdışı
edilebilecek.
SVP denilen bu faşist partinin geçmişi 1970’lerde Schwarzenbach hareketi olarak bilinen,
faşist Nasyonal Hareket'e (Nationalen Aktion) dayanmaktadır. Schwarzenbach inisiyatifi
1970’de çoğunluğu İtalyan olan üç yüzbin göçmeni sınırdışı ettirmek için bir refarandum
gerçekleştirdi. Ancak o dönemin koşulları gereği sermayenin ihtiyaç duyduğu ucuz iş gücü
olan göçmen kitlesinin, sermayenin milyonlar harcayarak sürdürdüğü bir karşı kampanya ile
ve sadece yüzde sekizlik bir oy farkı ile sınırdışı edilmesinin önüne geçilebildi.
Sosyal Demokrat Parti (SP) bu referandumda patronların neden böyle bir kampanya
yapmadıklarından yakınmakta.

Hemen söyleyelim nedenini: Birinci neden, o dönemde sermaye böyle ucuz bir iş gücüne
ihtiyaç duymaktaydı. İkinci neden, o dönemde kapitalistler karşısında bir başka blok,
Sosyalist Blok olduğunu bilerek adım atmaktaydı. Bugünlerde ona ihtiyaç duymamaktadır.
Karşısında ne bir blok ve ne de bir sınıf hareketi mevcut. Bugün sendikalar ücretleri arttırma
mücadelesi yerine, ücretleri koruma güdüsüyle hareket etmekteler.
Kapitalistler ucuz iş gücünü de „kendi vatandaşından“ temin etmekte ve üstelik işsizlik vb.
sorunların suçlusunun da göçmenler olduğunu söyleyerek her zaman ihtiyaç duyduğu halklar
arası düşmanlığı da gündemde tutabilmektedir.
Yasaya tepki
28 Kasım Pazar günü yasanın kabulünün kesinleştiği saat 16.00 itibarıyla İsviçre'nin Zürich,
Bern, Basel ve Cenevre kantonlarında saat 18.00’de yapılmak üzere, SMS ve elektronik posta
yolu ile yürüyüşler örgütlendi. Basel BİR-KAR kahveleri dolaşarak, hem yasanın teşhiri
doğrultusunda propaganda yaptı hem de yürüyüşe çağrı yaptı. Kahvelerde yapılan çağrıdan
dolayı hatırı sayılır bir katılım oldu yürüyüşe. Bu kısa süreye ve soğuğa rağmen binlerce insan
öfkesini dile getirmek için sokaklara döküldü. Basel'deki yürüyüşe çoğunluğunu İsviçrelilerin
oluşturduğu bin civarında bir katılım sağlanırken diğer yerlerde de benzer bir katılım
gerçekleşti.
Basel'de "Kahrolsun gericilik!", "Yaşasın halkların kardeşliği!" vb. sloganlarını haykıran
kitle, Markplatz'ta saat 18.30’da yürüyüşe geçti. Başlangıçta 600-700 civarında olan katılım
yürüyüş boyunca bine ulaştı. Yaklaşık iki saatlik bir yürüyüşün ardından aynı yere gelen kitle
yapılan konuşmaların ve birgün sonra 29 Kasım Pazartesi saat 17.00’de yapılacak yürüyüşün
çağrısı yapıldıktan sonra dağıldı. Ertesi gün yapılan yürüyüşe, iş günü olmasına rağmen
yaklaşık 600 kişi katıldı.
Sonuç olarak: Onların yasaları, anayasaları ister lehte, ister aleyhte olsun göçmenlerin
haklarını koruyamaz. Haklarımızın yegâne ve tek güvencesi yerli işçi ve emekçilerle birlikte
mücadele etmek ve buradaki gelişmelere sessiz kalmayarak sesimizi yükseltmektir.
Unutmayalım ki, sınırlar halklar arasında değil, emek ile sermaye arasındadır.

