SVP' den yeni hamleler
28 Kasım 2010 tarihinde İsviҫre'de yapılan halk oylamasında elde ettiği başarıdan aldığı cesaretle hızını
alamayan faşist İsviҫre Halk Partisi (SVP), kurduğu referandum komisyonuna "hangi konuları halk
oylamasına sunarak başarı elde edebiliriz"i araştırma görevi verdi. Komisyon da yaptığı iki toplantının
ardından hazırladığı raporda, "halkı en ҫok yabancılar temasını işleyerek etkileyebiliriz" sonucuna ulaştı.
Buna göre, "İsviҫre vatandaşlığına geҫmenin zorlaştırılması, vatandaşlığa geҫmiş olan göҫmenlerin 'suҫ'
işlemeleri durumunda bu hakkın elinden alınması” gibi konuların yakın zamanda işleneceği ve halk
oylamasına sunulacağı aҫıklandı. 2011 yılının ulusal meclis iҫin seҫim yılı olması nedeniyle yabancı
düşmanı söylemlerin sadece bu faşist parti tarafından değil, diğer gerici partilerce de seҫim malzemesi
yapılacağı kesin.
28 Kasım seҫimi sonrası bir dizi ülkeden tepkiler dile getirilmişti. Basın da konuya dair çarpıcı
değerlendirmeler yapmıştı. Örneğin Berlin gazetesi Tageszeitung gazetesi, "Avrupa Üst Mahkemesi bu
yasanın yürürlüğe girmemesi iҫin hemen harekete geҫmelidir", Viyana gazetesi Die Presse gazetesi "bu
oylama şizofrenik bir durumu yansıtıyor. İsviҫre'de suҫ işleyenler sınırdışı edilmek istenirken, İsviҫre
dışında suҫ işleyen ama parası olan patronlar, mafya babaları ve diktatörlere kucak aҫmaya devam ediyor.
Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür?" demişti. Bir başka Alman gazetesi; "Birleşmiş Milletler'in birҫok
kurumunun bulunduğu bu ülkenin, bu oylamadan sonra İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargılanması
şaşırtıcı olmayacaktır"derken, Fransız Le Monde gazetesi "kara paraları aklayarak refah düzeyini artıran
İsviçre, suç işleyen yabancıları sınır dışı etme kararı aldı" gibi cümleler kullandı. Avustralya, İspanya,
Sırbistan, Çin, Kanada ve bir dizi başka ülkede de tepkiler aynıydı. Dünya çapında dile getirilen bu
tepkilerin ardından 7 kişiden oluşan hükümet (Bundestrat) kararın yürütmede "yumuşatılması" sözünü
verdi. Ancak geçmişteki ırkçı-faşist uygulamalara yürütmenin sessiz kaldığı hala hafızalarda.
Tüm bunlardan sonra faşist parti SVP yaptığı yeni hamlelerle, 2011 yılında da göçmenleri seçim
malzemesi yapacağını gösterdi.
Waadt Kantonu'nda, kış ortasında eksili derecelerde, bir çimenlikte 85 sayfalık "yeni" programını 55
dakikalık bir tanıtım ve tartışmayla oylamaya sunan faşist partinin programı oybirliğiyle kabul edildi.
Toplam 98 dakika gibi rekorlar kitabına bile girebilecek kadar kısa süren kongrenin bu çabukluğu tek
başına çok şey anlatıyor. “Yeni” diye lanse edilen program esas olarak eski programın bir versiyonu.
Faşist parti kongresini esas olarak Lozan Üniversitesi’nin salonunda yapmayı planlamıştı. Ancak aynı
gün, aynı yerde Unia Sendikası’nın kongresinin yapılması nedeniyle SVP’ye başka yerde kongresini
yapması önerildi. Bunu ve kendisine sunulan 20’den fazla alternatifi geri çeviren ırkçı parti bu durumu da
şova çevirdi. "İsviçre'nin en büyük partisi kongre yapacak yer bulamıyor, kongre yapması engelleniyor”
çığırtkanlığı eşliğinde, kongresini Alp Dağları’nın eteğinde yaptı.
Irkçı parti göçmen sorununu böylesine istismar ederken sormak gerek, İsviçre halkının en acilen
çözülmesi gereken sorunu, göçmen sorunu mu? Elbette ki değil. İsviçre'de işsizlik giderek artıyor, işsizler
iş bulamazken çalışanlar işlerini kaybetmeme adına azgın baskı ve sömürüye katlanıyorlar. Ancak ırkçı
parti bu sorunlar karşısında bunalan emekçilerin tepkisini göçmenlere yöneltiyor. Sorunun nedeni olarak
göçmenleri gösteriyor.
Bu son gelişmeler aslında sermayenin gerici çıkarları uğruna sınır tanımadığı gerçeğini teyit ediyor
sadece. Emekçiler de kendilerine çizilen sınırları yıkmak için ayağa kalkmadıkları sürece, bu kirli ve ırkçı
partiler tarafından yanıltılarak oy potansiyeli olarak kullanılmaya devam edilecekler.

