Bürgergemeinde ye girme isteğim; hizmet alanının
sınırlarını genişletmek ve sessizlerin oradaki sesi
olmaktɪr...

Basel Bürgergemeinde adayɪ Memet Şahin
Memet Şahin 1960 yɪlɪnda Malatya'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra 1979 yɪlɪnda Almanya Berlin'e
geldi. 3 yɪl Almanya'da kaldɪktan sonra öğrenimini devam ettirmek iҫin İsviҫre'ye geldi. 1982'den beri
Basel'de yaşamaktadɪr. Evli ve iki yetişkin ҫocuk babasɪ.
Memet Şahin kimdir ve neden Bürgergemeinde adayɪ oldu?
Ben 1982 den bu yana Basel de yaşamaktayɪm. İsviҫreye geldiğim günden beri politik yaşamla iҫ iҫe
oldum. Ҫeşitli dernek ve kurumlarda ҫalɪştɪm, yöneticilik yaptɪm. 1987 de Kalörifer tesisatlarɪ üzerine
bir meslek yaptɪm ve uzun bir süre bu alanda ҫalɪştɪm. 1990 da ikinci bir meslek daha yapaparak
postahaneye girdim. 21 senedir postahanede ҫalɪşmaktayɪm
İkinci sorunuza gelince: Ben zaten 30 yɪldɪr ҫeşitli nedenlerle buraya gelmiş, ve Basel şehrimizin
zenginliği olarak tanɪmladɪğɪm, farklɪ kültürlerden insanlarɪn karşɪlɪklɪ saygɪ ve uyum iҫinde bir arada
yaşayabilmeleri iҫin gönüllü olarak ҫalısmaktayım. Bu ҫabalarıma Bürgergemeinde de devam etmek,
benim iҫin daha özel bir önem taşıyacaktır. Bu nedenle Bürgergemeinde ye girmek iҫin adayɪm.
Ben zaten 30 yɪldɪr gönüllü olarak emek vermekteyim dediniz. Bundan biraz daha söz eder misiniz?
Bilindiği gibi toplumsal yaşamın her alanında insanlar sayısız sorunlarla yüzyüze bulunmaktadır.
Ayrımcı politikalar, seҫme ve seҫilme hakkı, siyasal hakların ve özgürlüklerin genişletilmesi, eşit
sosyal ve politik hakların tanınması, seҫme ve seҫilme hakkı, sosyal eşitsizlikler gibi bir dizi temel
sorunlar özelliklede göҫmenler iҫin özel bir önem taşımaktadır. Ben burada bulunduğum süre iҫinde
bu sorunlar temelinde yürütülen ҫalışmaların bir parҫası olmaya ҫalıştım. Ҫalışmalarımı ve ҫabalarımı
son yıllarda Gökkuşağı Derneği bünyesinde somutlamaktayım. Gökkuşağɪ Derneği (Verein
Regenbogen) olarak bilinen ve Union binasɪnda bulunan derneğin yedi yɪldɪr başkanlɪğɪnɪ
yapmaktayɪm. Bu dernek yɪllardɪr ҫeşitli konularda ҫalışma yürütmektedir. Dernekte yɪllarca almanca
kursunun yanı sıra, Türkiye den buraya gelen ve okuma yazma bilmeyen kadɪnlarɪmɪza okuma yazma
ögrenme imkanı sağlamak amacıyla kurslar verdik. Yɪllarca ilkokul ve OS öğrencilerine profesyonel
öğretmenler eşliğinde ücretsiz ev ödevi yardɪmɪ (Hausaufgabenhilfe) yaptɪk. Saz ve Bilgisayar kursları
da derneğimizin ҫalışmaları arasındaydı. Bu kursların kursiyerler üzerinde işlevli sonuҫlarını görmek

güzel bir duygu. Bu süreҫte beni en ҫok duygulandɪran bir olayɪ sizinle paylaşmak istiyorum. Bir gün
derneğimizde okuma yazma kursu veren öğretmenimiz İhsan Hoca geldi yanɪma. Bizde okuma yazma
öğrenen bir hanɪmdan bahsetti. Kocasɪ bu bayana doktor iҫin gerekli diye bir kağɪt imzalatmɪş.
Hanɪmefendi okuma yazma bilmediğinden kocasɪna güvenerek imzalamɪş. Fazla uzatmayayɪm;
imzalanan belge vekaletmiş. Koca bu vekaletle Türkiye'de eşinden boşanɪyor ve ortak olan bütün
mülküde yeni karɪsɪnɪn üzerine yapɪyor. Bir süre sonra dolandɪrɪcɪlɪk ortaya ҫɪkɪyor. Dolandɪrɪlan
bayan o dönemde okuma yazma bilmediğini ifade ederek dava aҫɪyor. Elbette ki o dönemde okuma
yazma bilmediğini ispatlamasɪ gerekiyordu. Bir resmi yazɪ ile bize geldi. Sözkonusu dönemden sonra
bu bayan arkadaşɪn bizde okuma yazma kursu gördüğünü belgeledik ve mahkeme yoluyla kendi hakkɪ
olan mülkü geri aldɪ.
Aktuel olarak neler yapɪyorum:
3 yɪldɪr insanlarɪmɪzɪ yakında ilgilendiren konularla ilgili projeler yürütüyoruz ve bu projelerin
yöneticiliğini yapɪyorum.
Yeri gelmişken kısaca projelerden söz etmek istiyorum. Bilindiği gibi Basel de bir çok Kahve
bulunmaktadır. Türkiyelilerin önemli bir bölümü bu kahvelere gitmekte ve yine önemli bir bölümü
derneklere ilgi duymamaktadır. Bu proje ile amacımız, kendilerini derneklerde değil, kahvelerde ifade
eden bu kitleye ulaşmaktır. Yani kitlelerin gittiği alanlara gitmek, onlara oralarda ulaşmak ve
çalışmalarımızı oradaki kitleye taşımaktır amacımız. Nitekim proje kapsamında ki bilgilendirme
toplantıları daha önceden belirlenen bu mekanlarda verilmektedir.

Proje kapsamında saptadığımız bilgilendirme toplantılarının başlıca konuları şunlardır:
Şiddetin tomlumsal boyutu ve aile iҫi şiddet, İsviçre vatandaslığına nasıl geçebilirim, benden
beklenenler nelerdir, İş hakkı, hukuku ve sendikalar, Kiracı olarak haklarım ve yükümlülüklerim
nelerdir, Küresel ısınma ve sonuçları gibi konular...
Integration Basel , Integration Baselland, Bundesamt für Migration, Büro Halt Gewalt BaselBaselland ve Christopf Merian Stiftung’ un desteği ile buprojeler gerҫekleşmektedir.
Önümüzde ki dönemde dil, din, ɪrk ayrɪmɪ, dinlemeyen ve her ailenin korkulu rüyasɪ haline gelen
bağɪmlɪlɪk ile ilgili (madde bağɪmlɪlɪğɪ, alkol bağɪmlɪlɪğɪ, kumar bağɪmlɪlɪğɪ) vb. konulara ilişkin yeni
bir ҫalɪşmanɪn ön aşamasɪndayɪz.
Bürgergemeinde nedir ve seҫilirseniz neler yapmayɪ arzuluyorsunuz?
Bürgergemeinde yi Belediye Meclisi diye tercüme edebiliriz. Bürgergemeinde, Bürgerspital olarak
bilinen, Altersheimlardan tutunda,( huzur evi) vatandaşlɪğa geҫmeye kadar bir dizi sorumluluk alanɪna
sahip. Seҫilmem durumunda elbette ki insanlarɪmɪza ve tüm göҫmenlere en ҫok hangi komisyonda
daha fazla yararlı olabileceksem o komisyonlarda yer alacağɪm.
Son olarak ne söylemek istersiniz?
Yukarɪda özetlemeye ҫalɪştɪğɪm bu ҫalɪşmalar resmi kuruluşlarla karşɪlɪklɪ ilişki ve destek temelinde
yürütülmektedir. Bürgergemeinde ye girme isteğim; Gemeinde’nin sunduğu hizmetler alanını
genişletmenin sınırlarını zorlamak ve sessizlerin oradaki sesi olmaktɪr...

