Gökkuşagɪndan sɪradɪşɪ projeler
Gökkuşuğı Derneği herşeyden önce İsviçre de farklı uluslardan emekçilerin kardeşçe bir arada
yaşamasını amaçlayan ve bu çerçeve de karşılıklı uyum politikasını temel alan, bunu sosyal
siyasal ve kültürel hedeflerle ve araçlarla birleştiren, bugüne kadar bunun mücadelesini veren
bir dernektir. Derneğimiz tabiki bir ihtiyacın ürünü olarak kurulmuştur ve aynı ihtiyacın ürünü
olarak da on yıllık süreci geride bırakmıştır. Eğer derneğimiz bir ihtiyaca kendi dar ve yetersiz
sınırları içinde de olsa cevap verememiş olsaydı elbetteki on yıl boyunca yaşama gücü ve
imkanı da bulamazdı.
Derneğimiz öncelikli olarak İsviçre deki siyasal ve sosyal gelişmeler ekseninde bir çalışma
yürütmeyi varlık nedenlerinden biri olarak görmektedir. Bunu yaparken de İsviçre de ki
kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmaya ve bu kurumlarla birlikte çalışmaya özel bir önem
vermektedir. Çeşitli uluslardan derneklerin çatısı durumunda olan ve kültürlerin buluşması
olarak da tanımlanan Union’un bünyesinde bulunması bu ihtiyacın ve tercihin bir ürünüdür.
Yürüttüğümüz çalışmaların, yaptığımız işlerin, attığımız adımların, yani kendi öz emeğimizin
doğrudan bir sonucu olarak İsviçreli kurumlardan zaman zaman anlamlı maddi ve manevi
destekler de aldığımızı söylemek istiyoruz. Buna Basel deki resmi ve yarı resmi kurumlar
nezdinde büyük bir meşruluk kazandığımızı da ekliyoruz. Fakat bunlara rağmen yazık ki
amaçlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda bugüne kadar yeterli bir mesafe katetmiş değiliz.
Aynı yetersizliğimizi Türkiyeliler arasında yeterli bir ilgi merkezi olmayı başaramamak
anlamında da söyleyebiliriz. Bu durumun bizden kaynaklanan nedenleri olmakla birlikte bizi
aşan nedenleri de vardır. Toplumsal ve sosyal sorunlara ilgisizlik, bencillik ve bireycilik
bunların önemli nedenler arasında bulunmaktadır. Fakat biz herşeye rağmen Türkiyeli ve
İsvicrelilerle birlikte çalışma olanaklarını genişletmek, uyum politikasında üzerimize düşeni
daha fazla yapmak için azami çaba göstereceğiz.
Projeler geliştirmek ve bunları gerçekleştirmek uyum politikasındaki çalışmalarımızın önemli
bir aracıdır.
Uzun yıllardır (1999 dan bu yana) Basel ve çevresinde yerlilerle yabancı emekçiler arasında
ortak sorunlar ekseninde birleşmek için çalışıyoruz. Projelerimizi de bu amaçlar
doğrultusunda değerlendiriyoruz. Bunun için de zaman zaman Kanton, Bund ve CMS gibi
vakıflar tarafından da destekleniyoruz.
Derneğimizin şimdiye kadar yaptıklarını özetleyecek olursak:
Derneğimiz bu güne kadar bir çok kez almanca kurslar gerçekleştirdi. Okuma yazma
bilmeyen kadınlara okuma yazma kursları örgütledi, okulda zorlanan öğrencilere Primar ve
OS öğrencilerine Nachhilfe kurs imkanları sundu. Tüm bunları amatörce değil, uzmanlar
tarafında gerçekleştirdi.
Saz kursu, resim kursu, tiyatro ve folklor gibi çalişmalar düzenledi. Bunların yanı sıra İsviçre
de ki sosyal, toplumsal ve siyasal gündemlere ilişkin sayısız seminerler ve bilgilendirme
toplantıları gerçekleştirdi vb.

Unio nun kuruluşundan bu yana çalışmalarını Union bünyesinde sürdüren derneğimiz, 2009
yɪlɪndan bu yana ve 2012 yɪlɪnda sonuҫlanmasɪ planlanan yeni tarzda Projelerle ҫalɪşmalarɪnɪ
sürdürmektedir.
Proje:
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 kapsamındaki bilgilendirme toplantıları daha önceden
belirlenen bu mekanlarda verilmektedir.
Proje kapsamında saptadığımız bilgilendirme toplantılarının konuları şunlardır;
Siddetin tomlumsal boyutu ve aile ici şiddet
İsviçre vatandaslığına nasıl geçebilirim, benden beklenenler nelerdir
İş hakkı, hukuku ve sendikalar
Kiracı olarak haklarım ve yükümlülüklerim nelerdir
Küresel ısınma ve sonuçları
Integration Basel , Integration Baselland, Bundesamt für Migration, Büro Halt Gewalt BaselBaselland ve Christopf Merian Stiftung’ un desteği ile yapılan proje en geç Subat 2012 da
sonlandırılacaktır.
Bunlara ek olarak derneğimiz bağɪmlɪlɪk ile ilgili (madde bağɪmlɪlɪğɪ, alkol bağɪmlɪlɪğɪ, kumar
bağɪmlɪlɪğɪ) vb. konulara ilişkin yeni bir ҫalɪşmanɪn eşiğindedir.
Değerli okurlar, etkinliklerimizin ilan ve afişlerini görmüş ya da göreceksiniz.. Bu
etkinliklerimize sizlerin de katılmanızı, düşünce ve önerilerinizle bizi desteklemenizi talep
ediyor ve bekliyoruz.
Dernek adına
Memet Sahin, Proje yöneticisi

Interventionsstelle
gegen häusliche
Gewalt
Baselstadt und
Baselland

Konu başlɪklarɪnɪn almancasɪ:
Gewalt in der Familie Auswirkung auf den Kindern
Arbeitsrecht, was für Rechte und Pflichte habe ich
Mietrecht, was für Rechte und Pflichte habe ich
Einbürgerung, wie kann ich mich einbürgernlassen, was wird von mir erwartet
Klimaerwärmung (Ursachen und Präventive Massnahmen)

