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2   Saat ücreti ile 
çalışanlar Sayı artıyor 4  20 Ekimde sandık başına 

Federal Meclis-Senato 
Meclisi seçimleri

3  Hilmi Gashi 
Röpörtaj

Unia gençliği tarafından yapılan bir anketin sonuçları, çıraklık eğitimindeki gençlerin ya-
şadıkları endişe verici durumu gözler önüne seriyor : ankete katılanların üçte biri, çıraklık 
eğitim sürecinde, iş yerinde bir kez cinsel tacize uğradını belirtiyor. Ayrıca, mobing, stres 
ve aşırı çalışmada yaygın. Ve yaklaşık üçte ikisi dönem dönem fazla mesai yapmak zorunda 
kalıyor. Çırak eğitimindekilerinin yüzde 70i sık sık stresli olduklarını söylüyor.

Unia basın açıklaması, Bern, 12 Ağustos 2019

Unia gençliğin yaptığı ankete 
800den fazla çırak eğitiminde olan 
genç katıldı. Anket sonuçları çok 
endişe verici : Katılımcıların üçte 
biri çalışırken cinsel tacize uğra-
dığını söyledi. Bu oran kadınlar-
da yüzde 36, erkeklerde yüzde 25. 
Bu durum kadınların daha fazla 
cinsel tacize uğradığını gösteri-
yor. Meslek eğitiminin başında ve 
reşit olmayan bu gençlerin böyle 
bir durumla karşılasması korkunç 
ve korkutucu. Unia ulusal gençlik 
sekreteri Kathrin Ziltener, « çok sa-
yıda genç insanın böyle bir olayla 
karşılaşmış olması korkutucu. Bu 
durum bizlere başta gençler olmak 
üzere tüm çalışanların bu ve ben-
zeri saldırılardan daha iyi korun-
maları gerektiğini gösteriyor » dedi.

Toplumsal bir sorun
Araştırma okulu ve özel yaşamı-
da kapsadığında bu sayı daha da 
artıyor. Ankete katılan kadınların 

yüzde sekseni cinsel tacize uğradı-
ğını belirtiyor. Erkeklerin yaklaşık 
olarak yarısı, yüzde kırk sekizi cin-
sel tacize maruz kaldığını söylüyor.

Farklı taciz türleri – 
genellikle hepsi bir arada
Taciz, değişik biçimde ortaya çı-
kar ; kişinin sınırlarını aşmayı ve 
istismarı içeriyor. Ancak, genellik-
le bunların hepsi birarada ortaya 
çıkıyor : örneğin, « cinsel imalarda 
bulunmak veya aşağılayıcı sözler 
söylemek » tacizin en yaygın biçi-
midir. Gençlerin yalnız yüzde 16sı 
bu tacize maruz kalmış. Bu durum 
bizlere, tacizin genellikle ilk olarak 
kişinin belirlediği sınırı aşma ile 
başlayarak ilerlediğini ve başka bi-
çimlerde devam ettiğini gösteriyor.

Mobing, stres, fazla çalışma
Çıraklık eğitimindekiler birçok 
zorlukla karşı karşıya kalıyorlar. 
Ankete katılanların yüzde otuz biri 

iş yerinde mobinge maruz kaldı-
ğını, yüzde yetmişi sürekli olarak 
stres yaşadığını belirtiyor. Ve yak-
laşık üç kişiden ikisi (yüzde 63) 
bazen fazla mesai yapmak zorunda 
kalıyor. Oysa, yasalar çıraklık eği-
timindeki gençlerin sadece istis-
nai durumlarda mesai yapmasına 
müsade eder. Gençlerin neredeyse 
yarısı (yüzde 46) iş yerinde dönem 
dönem fazla iş yapmak nedeniyle 
bunaldığını belirtiyor.

Yönerge çıkartılmalı ve 
destek sağlanmalı
Çıraklık eğitim koşullarının iyileş-
tirilmesi için, fazla mesai ve gece 
çalışması gibi yasal düzenlemlerin 
uygulanması zorunludur. Cinsel 
tacize karşı mücadele etmek için, 
işverenler cinsel tacize karşı sıfır 
tolerans politikasını temel almalı 
ve kuralların açık olarak yazıldığı 
yönerge çıkarmalıdırlar. İşyerinde 
veya işyeri dışında bir danışma ku-

rumu oluşturmalı ve cinsel tacizde 
bulunan çalışanlara yaptırım uy-
gulmalıdır. Çünkü, işverenler, ça-
lışanlarını Cinsiyet Eşitliği Yasası 
kapsamında korumakla yükümlü-
dürler. Bu, özellikle çıraklık eği-
timindeki gençleri korumak için 
geçerlidir. Unia’nın siyasi taleple-
rinin arasında, cinsel saldırı kanıt-
lama zorunluluğunun tersine çev-
rilmeside yer alıyor, böylece cinsel 
tacize maruz kalan her kişi polise 
şikayet etme cesareti gösterebilir.

Sevgili arkadaşlar
Yabancılar ve Entegrasyon Yasası’nın 

(AIG) koyun kılığına girmiş bir kurt olduğu 

ortaya çıkıyor. Yasanın entegrasyon için 

büyük faydaları olduğundan söz edildi. 

Ancak bunun böyle olmadığını zaman 

gösterdi. Entegre etme yerinde, göçmen-

ler yurtdışı edilmek isteniyor, yurtdışı edi-

liyor. Sosyal yardım alanlar, İsviçre’de C 

kimliği hakkını kaybediyor. C kimliği elin-

den alınanlara B kimliği veriliyor. Ve kim 

hala öngörülen kısıtlayıcı gereklilikleri 

yerine getirmiyorsa, İsviçre’yi terk etmek 

zorunda kalıyor. Bu duruma maruz kalan-

lar, hangi nedenle olursa olsun, sosyal 

yardım almak zorunda olan, çalışması-

na rağmen yeterince kazanamayan veya 

sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan-

lar. Bern’de malulen emekli (IV/AI) olan 

ve malulen emeklilik maaşı yetmediği 

için tamamlayıcı yardım alan göçmende 

bu duruma maruz kaldı. Bern Kantonu 

Göçmenler Bürosu, bu göçmenin eşine 

İsviçre’yi terk etme emri verdi. Bu göç-

men, İsviçre’yi terk kararını kabul etmedi 

ve avukat tutarak karara itiraz etti.

28 Eylül 2019da büyük iklim 
gösterisi
Bizlerin B gezegeni yok ve yaşam kaynak-

larımızın yok olmasına karşı hemen şimdi 

harekete geçmeliyiz. İklim ve doğa için 

mücadele eden gençler haklı : onikiye beş 

kaldı ! Gençliğin mücadelesi, İsviçre so-

lunun ve dünyanın tümünün mücadelesi 

haline gelmelidir. Bu nedenle, Unia genel 

olarak iklim hareketi ile dayanışma için-

dedir ve 28 Eylül 2019da yapılan büyük 

iklim gösterisini de desteklemektedir.

Ekimde seçimler
Seçim günü yaklaşıyor ! 20 Ekim’de yeni 

parlamento için seçimler yapılacak. Aday-

lar arasında, birçok sendikacı ve göçmen 

kökenli gençlerde var. Oy kullanma hakkı 

olanların bu hakkı kullanması gerekir. 

Çalışanların hakları, insan hakları ve kap-

sayıcı, dayanışmacı bir toplum için mü-

cadele eden adayları, partileri seçelim.

Hilmi Gashi

Başyazı

Unia Gençlik Araştırması

Alarm: Cinsel taciz, çıraklık 
eğitiminde yaşamın bir parçası !!

500 bini aşkın kadın toplumu değiştirmek için greve gitti, taleplerini sokağa taşıdı

Araştırma

Unia anketine 812 kişi katıldı (514 kişi 

online ve 298 yazılı olarak ankette ka-

tıldı). Katılımcıların % 61i kadın, % 30u 

erkek ve % 9u cinsiyetini belirtmedi 

veya « diğeri » kategorisini seçti. Katı-

lımcıların % 28i çıraklık eğitiminin ilk 

yılında, % 22 si ikinci yılında ve % 30 

u üçüncü yılın da olduğunu belirtti. 

Katılımcıların % 20si bu soruya cevap 

vermedi veya soruyu anlamadı yada 

çıraklık eğitimini bitirdi.

Çıraklık eğitim koşullarının iyileştirilmesi için, yasal düzenlemlerin hayata geçirilmesi zorunludur.
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Ücretlere saldırıya karşı mücadele
Saat ücreti ile çalışmalarda  
büyük artış
Çalışma saatinin belirlendiği iş sözleşmelerinin sayısı aza-
lıyor. Giderek daha fazla sayıda işveren, çalışanlarını saat 
ücreti işe işe alıyorlar. Böylece haftalık veya aylık asgari 
çalışma süresini garanti etmiyorlar. Bundan dolayı çalışanlar 
her zaman ayın sonunda, aynı maaşı alamıyorlar.

Esnek çalışma saatleri tüm sektörleri 
etkiliyor. Çalışma saatlerinin esnek-
liğinin çalışanlar için olumlu yönleri 
olabilir (örneğin zaman özgürlüğü). 
Ancak bu model birçok çalışanı olum-
suz etkilemektedir, çünkü genellikle bu 
esneklik tek taraflı bir esnekliktir ve esas 
olarak çalışma süresi işveren tarafın-
dan belirleniyor. Sonuç olarak, bu tür 
durumlardan da işveren faydalanıyor. 
Çalışanlar ise, yaşamlarını çok uzun 
süre planlayamıyorlar. İş ve özel hayatı 
birleştirmek, planlamak dengelemek 
zorlaşıyor.
Saat ücreti ile çalışıyor olsanız bile, ça-
lışma koşullarını düzenleme hakkınız 
vardır.

 
İşyerinde stres ve psikososyal stres 
artıyor
İşyerinde stres, ağrılı ve yorucu duruş, işini kayıpetme kor-
kusu ve duygusal stres artmaktadır. Unia'nın bu bulguları 
Ağustos ayının sonunda Federal İstatistik Bürosu  tarafın-
dan da doğrulandı. Unia, özellikle tipik kadın sektörlerinde 
sağlık korumasını talep ediyor ve iş yasasında sağlığın ko-
runmasına yönelik devam eden saldırılara karşı mücadele 
ediyor. Çalışma süresi kaydı olmadan daha fazla çalıştığı 
kanıtlanmıştır ve iş ve yaşam dengesini kurmak zorlaşıyor. 
Dinlenme ve rahatlama süresi gittikçe azalıyor. Unia, var 
olan bütün olanaklarını kullanarak sağlığa zararlı bu geliş-
melere karşı mücadele ediyor ve edecektir. 

Basın Konseyi, Unia ile aynı fikirde
Mayıs 2018de, La Côte ve Arcinfo gazeteleri, Unia'ya karşı 
haksız suçlamalar içeren bir makale yayınladılar. Unia bu ga-
zeteleri İsviçre Basın Konseyi’ne şikayet etti. İsviçre Basın 
Konseyi, sendikanın şikayetini büyük ölçüde onayladı. Unia, 
Basın Konseyi'nin kararını memnuniyetle karşılıyor. Bu, 
temeli olmayan « sahte haberler » e basında yer verilmesi 
doğru değildir. Unia, basın özgürlüğünü savunmaya devam 
edecektir, ancak basındaki çıkar odaklı ve kötü niyetli ger-
çek bir temele dayanmayan saldırılarada karşı çıkacaktır.

Geleceği olan yeşil bir branş için 
bahçıvanların eylemi
İsviçre'nin çeşitli bölgelerinden gelen bahçıvanlar, Bern'de 
Weisenhaus Meydanı’nı sembolik olarak yeşertme eylemi 
ile çalışma koşullarına ve taleplerine dikkat çektiler : Zor 
koşullarda yapılan çalışmaya değer verilmelidir. Bahçecilik-
te adil ücret, beş haftalık tatil ve erken emeklilik de kabul 
edilmelidir ! Bahçıvanlar, ücretlerinin ve çalışma koşullarının 
korunmasını istiyorlar. Bu taleplerin kabul edilmesi, hem 
çalışanlara hem de şirketlere fayda sağlayacaktır. Yeşil 
sektördeki en büyük sendika olan Unia, işveren sendikası 
JardinSuisse'yi müzakere masasına, çözüm bulmak için 
birlikte çalışmaya çağırıyor.

Kısa haberler

İsviçre vatandaşı olan Türkiye kökenli 
göçmenler 20 Ekimde yapılacak olan 
seçimlerde oy kullanarak, İsviçre Fede-
ral Meclisi’ne ve Kantonlar Meclisine 
kimlerin gireceğinin belirlenmesinde 

önemli bir rol oynayacaklar. Bu seçim-
lere, eğitim, sağlık, işçi hakları, kadın 
ve erkek eşitliği ve iklim politikaları 
damgasını vuracak. 

Federal Meclis, Kantonlar Meclisi seçimleri 
Sandık başına, oylarınızı kullanmayı 
unutmayın

54

Immer seltener ist die Arbeitszeit im Arbeitsver-
trag klar geregelt. Immer öfter stellen Arbeitgeber 
ihre Angestellten im Stundenlohn an. Sie garan-
tieren somit keine wöchentliche oder monatliche 
Mindestarbeitszeit, weshalb Ende Monat nicht  
immer derselbe Betrag auf dem Lohnkonto ein-
trifft. Das Einkommen hängt von der Anzahl  
geleisteter Stunden ab und kann von Monat zu 
Monat stark schwanken. Der Lohn hängt somit 
weitgehend von den wirtschaftlichen Bedürfnissen 
des Arbeitgebers ab. Wie sollen Arbeitnehmende 
so ihre fixen Lebenshaltungskosten wie Miete 
oder Krankenkasse bezahlen?
Die Flexibilisierung der Arbeitszeit betrifft alle 
Branchen. Flexibilität kann für Arbeitnehmende 
positive Aspekte haben (z.B. Gleitarbeitszeit 
oder Zeitautonomie). Für viele Arbeitnehmende 
bringt sie jedoch negative Auswirkungen mit sich, 
denn es handelt sich oft um einseitige Flexibili-
tät. Hauptsächlich bestimmt der Arbeitgeber die 
Arbeitszeit. Folglich profitiert auch vor allem er  
von solchen Situationen. Die Arbeitnehmenden 
dagegen können ihr Leben auf die Länge kaum 
mehr planen. Berufs- und Privatleben unter einen 
Hut zu bringen wird zum Balanceakt.

EINLEITUNG

Arbeit im Stunden-
lohn nimmt massiv 
zu, die Zeche  
zahlen die Arbeit-
nehmenden!

Oftmals höhlen diese  
flexiblen Arbeitsformen die 
Rechte der Arbeitnehmenden 
aus. Die Unia setzt sich 
als Vertreterin der Arbeit- 
nehmenden dagegen ein.

Oy pusulasının 
icinde bulunduğu 
zarfı açın. 

Oy pusulalarının 
icindeki, oy vermek 
istediğiniz partinin 
milletvekili listesini 
koparın. Sadece bir 
tane liste 
kullanabilirsiniz. 

Oy pusulalarının 
icindeki, oy vermek 
istediğiniz partinin 
senatör listesini 
koparın veya boş bir 
listeye adayın ismini 
yazın. 

Snatör ve milletvekili 
listesini size gelen 
zarfın icine koyup 
kapatın. 

Oy pusulasını 
imzalayın. 

Oy zarfını ve oy 
pusulasını size 
gönderilen zarfın icine 
koyun. Adresi zarfın 
üzerine yazarken, 
adresin okunaklı 
olmasına dikkat edin. 

Bu zarfı en geç 15 
Ekim’e kadar postaya  
verin. 

İS BULABİLME HAKKI 
Herkes ayrımcılığa 
uğramadan eşit bir şekilde iş 
ve eğitim hakkına sahip 
olabilmelidir. Bu bağlamda 
göcmenlerin geldikleri 
ülkelerde edindikleri okul 
diplomalarının ve mesleki 
sertifi- kalarının tanınması 
şarttır. 

VATANDAŞLIK HAKKI VE 
POLİTİK SÜRECE AKTİF 
KATILIM HAKKI
Is viçre’de yaşayan insanların 
dörtte biri seçme ve seçilme 
hakkına sahip değildir. 
Demokrasideki bu ekskilik 
kabul edilemez. Vatandaşlık 
hakkı ve göçmenlerin politik 
yaşama katılımı ivedilikle 
kolaylaştırılmalıdır. 

KADIN GÖÇMENLERE EŞİT SANS 
VERİLMELİ
Kadın göçmenler genelde çift 
ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Kadın 
göçmenlerin çalışma hayatına, 
eğitime ve politik süreçlere katılımı 
acilen kolaylaştırılmalıdır. Bu şekilde, 
göçmen kadınların sahip olduğu 
büyük potansiyelden yararlanma 
şansımızda olacaktır. 

FARKLI OLANLARI,
 FARKLILIKLARI TANIMAK
Is viçre halkı çok renkli bir 
mozaikten oluşuyor. 
Politikacılarımız bu durumu 
kabullenmeli, ayrım 
yapmaksızın her insanın eşit 
olması için çaba 
sarfedilmelidir.

Nationalrats-
Liste SP

Wahlzettel
Ständerat SP

Stimrechtsausweis
Nationalrats-

Liste SP

OYUNUZU NASIL KULLANACAKSINIZ? 
Oy kullanma tekniği kanton’dan kantona degişmesine rağmen, genel olarak oyunuzu aşağıdaki resimde 
gösterildiği gibi kullanabilirsiniz. 

İSVİÇRE’DE YAŞAYAN HERKESE EŞİT FIRSATLAR VE HAKLAR  

Bahçıvanlar ücretlerinin ve çalışma koşullarının korunmasını 
istiyorlar.  

Unia bunun için mücadele ediyor, Unia’nın talepleri :

 �  Her sözleşmede haftalık veya en 
azından aylık çalışma saatleri be-
lirlenmelidir.

 �  Saat ücreti karşılığında çalışanla-
ra, tatil ücreti olarak saatte % 2,27 
ek ücret ödenmelidir.

 �  Kararlaştırılan çalışma süresinden 
fazla çalışanlara, fazla çalışma sü-
resi için ya % 25 oranında ek ücret 
ödenmeli yada bu süre tatil olarak 
kullanmalıdır.

 �  Tüm çalışanlar için zorunlu kazanç 
sigortası yaptırılmalıdır. Böylece 
hastalık nedeniyle çalışamayanla-
ra bu sigorta ödeme yapar.

 �  İş planları üç hafta öncede bildi-
rilmelidir.

 �  Çalışma planları kısa sürede de-
ğiştirilen çalışanlara ek ücret 
ödenmelidir.

 �  İşveren belirlenen saatlerden vaz-

geçse bile, çalışan kişiye belirle-
nen çalışma saatleri ödenmelidir.

 �  Çalışanlar, elinde olmayan neden-
lerden dolayı iş sözleşmesinde 
belirlenen saatlerden daha az ça-
lışmak zorunda kalmışlarsa, eksik 
olan çalışma saatleri, en az yılda 
bir kez olmak üzere periyodik ola-
rak iptal edilmelidir.

 �  Saat ücretinde belirlenen tatil pa-
rası, çalışan kişinin tatilde olduğu 
sürede ödenmelidir.

Unia’nın « saat ücreti ile çalışma » 
broşüründen alındı, (uyarlayan Os-
man Osmani)
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Mayıs ayında, Unia merkezinde Göçmenler bö-
lümü ve çalışma grubu müdürü olarak göreve 
başlayan Hilmi Gashi’ye Unia’nın hedef ve stra-
tejilerini sorduk.

Hilmi, kendini yeni görevinde nasıl hissediyorsun ?
Çok iyi, teşekkür ederim. Bir bölgedeki görevimi bitirdikten son-
ra, 10 yıl sonra « sendikal köklerime » geri döndüm. İş heyecan 
verici ve göç alanındaki zorluklar hala çok büyük. Sağcı muha-
fazakar ve yabancı düşmanı politikacılar sosyal ve demokratik 
kazanımları yok etmeye çalışıyorlar. SVP' nin yabancı düşmanı 
söylemleri maalesef burjuva ve orta partiler tarafından da kabul 
görüyor. Bunun sonuçlarını, yabancılar karşı çıkartılan daha ka-
tı ve baskıcı yasalarda görmekteyiz. Ayrıca vatandaşlığa geçişte 
de engeller büyük ölçüde arttırıldı. İsviçre'de, nüfusun % 20den 
fazlası, demokratik ve politik kararların dışında tutuluyor. Oysa 
göçmenler ekonomik, kültürel ve sosyal yaşama çok önemli 
katkıda bulunuyor, bir kısmı burada doğmuş, büyümüş.

Unia Göçmenler bölümünün amaçları nelerdir ?
Unia sendikasının yarısını oluşturan göçmen kökenli üyeler, 
sendikal mücadelede ve göçmen politikasında çok önemli bir 
rol oynamaktadır. Kendi bölgelerinde, çalıştıkları sektörlerde 
ve çeşitli göçmen derneklerinde politik çalışmalara aktif olarak 
katılmaktadırlar. Unia olarak bu güç ve dayanışmaya daha fazla 
önem vermeliyiz, bölgelerde bu güce uygun çalışmalar yürütme-
liyiz, hizmetler sunmalıyız. Bu konuda bölgelere içerik ve metho-
dik olarak yardımcı olacağız. SVP/UDC partisi serbest dolaşım 
anlaşmasına saldırıyor. Buna karşı kararlı bir şekilde mücadele 
etmeliyiz. Biz ücretleri ve çalışma koşullarını korumak istiyoruz, 
İsviçre'nin etrafına duvarlar inşa edilmesini istemiyoruz.

Önümüzdeki 2 yıl içinde hangi politik konular ele alınacak
Unia göçmenler komisyonu yabancı diplomaların tanınması 
için kampanya başlatılması kararı aldı. Bunun üzerinde çalı-
şıyoruz. Sendika olarak bizim için önemli bir konuda, SVP’nin 
serbest dolaşım anlaşmasını sonlandırma girişimine karşı 
mücadeledir.

Ayrıca, yeni Göçmenlik ve Entegrasyon Yasası'nın uygulanması 
ve buna karşı neler yapılabileceği konusunda bilgilendirme 
toplantıları düzenliyoruz. İyi ücret, güvenceli emekli maaş, in-
san hakları ve kararlara katılım hakkı için verdiğimiz sendikal 
mücadele uzun vadeli ve süreklidir.

Göçmenlerin hakları yavaş yavaş budanıyor. Unia buna 
karşı ne yapabilir ?
Bu saldırıları önlemek için, göçmen hakları için yürüttüğümüz 
mücadele uzun vadeli. Burjuva temsilcilerinin eğemen olduğu 
parlamentoda, göçmen haklarını yok etmek için adeta bir yarış 
var, göçmenlere saldırıları içeren bir önerge diğerini takip edi-
yor. Bu nedenle, ekim seçimlerinde sendikacılara oy vermemiz 
önemlidir. Elbette açık ve demokratik bir toplum için yürüttü-
ğümüz çalışmalarda günlük çalışmamızın bir parçası olacak.

Genel olarak işçi sınıfı göçmen hakları için nasıl harekete 
geçirilebilir ?
Göçmenler olarak, tartışmalara bilinçli ve aktif bir biçimde 
katılmalıyız. İşyerindeki meslektaşlarımıza göçmenleri günah 
keçisi olarak gösteren sağcı burjuva parti politikalarının her-
kese nasıl zarar verdiğini göstermeliyiz. Dayanışmayı günlük 
olarak yaşayarak ve daha iyi ücret, iyi çalışma koşulları ve insan 
hakları için sendikada örgütlenerek, işverenlerin bizleri bölme 
politikasını boşa çıkartartabiliriz.

Emine Sariaslan

Unia göçmenler politikası Hilmi 
Gashi ile röpörtaj, göçmenler ve 
çalışma grupları müdürü 

Tehlikeli insiyatif
Serbest dolaşımı sonlandırma 
insiyatifi büyük bir tehlike

« Ekoloji ve iyi çalışma koşulları birbirini tamamlıyor ». Haziran ayında yapı-
lan Unia delegeler toplantısında mücadele etme kararı alındı. 28 Eylül’de 
Bern'de yapılacak olan ulusal iklim gösterisini destekliyoruz.

Unia Sendikası, Emine Sarıaslan

Toplumumuzun üretme, inşa etme ve 
transport biçimi iklim değişikliğinde 
önemli bir rol oynamaktadır. Sınırsız 
büyüme ve insanların ihtiyaçlarından 
daha fazlasını üretme, sadece gezegeni-
mize değil, aynı zamanda tüm çalışan-
lara, tüm öğrenicilere kısacası insanlığa 
zarar vermektedir.

Emekçiler gezegenimizin 
imhasına karşı çıkıyorlar
İklim değişikliğine karşı ve geçim kay-
nağımızın korunması için mücadele 
edilmesi şarttır. Bu nedenle çalışanlar 
iklim protestolarına katılarak dayanış-
maktadırlar. Sendikaların görevi, geze-
genimizin yok olmasına karşı okullarda 
ve sokaklarda verilen mücadeleyi işyer-
lerine taşımaktır.

Saat Onikiye beş kaldı
Gençlerin oluşturduğu iklim ittifakı ta-
leplerinde haklı : Saat onikiye beş kaldı ! 
Gençliğin mücadelesi, İsviçre solunun 
ve dünyanın mücadelesi haline gelme-
lidir. Bu nedenle, Unia genel olarak ik-
lim hareketi ile dayanışma içindedir ve 
ayrıca 28 Eylül de yapılacak olan büyük 
iklim gösterisini de desteklemektedir.

SVP/CDU 31 Ağustos 2018de, Federal Halk İnsiyatifi « ılımlı göçmenlik » (sınırlama girişimi veya son-
landırma girişimi) topladığı imzaları teslim etti. Kabul edilen kitlesel göçmenlik inisiyatifinde birçok 
şey açık formule edilmişti. Ancak, çok açık olmayan, bir konu vardı, ki buda yeni insiyatif ile formüle 
edildi. İnsiyatif, Federal Konseyi, Avrupa Birliği ile imzalanan Serbest Dolaşım Anlaşmasını fesh etmekle 
yükümlendiriyor. İnsiyatif, İsviçre'de göçü eski kota düzenine göre yeniden düzenlemek ve ücretler 
üzerindeki kontrolü kaldırmak istiyor.

Marek Wieruszewski

Federal Konsey’de insiyatifi 
reddediyor
Federal Konsey 7 Haziran 2019da yap-
tığı açıklamada girişimi red önerisinde 
bulundu. Girişimin sayısız olumsuz so-
nuçlarını anlattı. Açıklamada en çok 
öne çıkan konu, girişimin kabul edil-
mesi durumunda İsviçre ekonomisinin 
ve iş alanlarının tehlikeye girmesi oldu.

AB'ülkelerinden gelen göç yarı 
yarıya düştü
İnsiyatif mevcut gelişmeyi görmezden 
geliyor. Göç, işgücü piyasasının ihti-
yaçlarına göre şekilleniyor. 2013ten 
itibaren, AB'den gelen işçilerin sayısı 
60 000den 30 000e düştü. İsviçre'ye, 
İsviçre’nin ihtiyacı olduğu kadar işçi 
geliyor. Serbest dolaşım anlaşması sa-
yesinde, yasal olarak çalışabiliyorlar ve 
onurlu koşullarda yaşayabiliyorlar.

Ek önlemlerle ücretlerin 
korunması
Serbest dolaşma özgürlüğünün önemli 
bir parçasıda ek önlemlerdir. Ek ön-
lemler ücret baskısına karşı etkili ola-
biliyor. Bu sayede işverenlerin kendi 
karları için, çalışanların ücretlerini dü-
şürmesi engelleniyor. Ek önlemlerin 
kaldırıldığı durumda, ücretlerin kont-
rolü ortadan kalkacak ve kaçak çalış-
manın kapısı sonuna kadar açılacaktır.

İsviçre’nin Brexit’i
Ek önlemlerin kaldırılmasıyla birlikte, 
otamatik olarak İki Taraflı Anlaşma 
Paketi I de sona erecek, ve buda başka 
olumsuz gelişmelere neden olacaktır. 
AB ile yapılan başarılı ikili işbirliği 
kaldırılacak ve İsviçre tecrit edilmeye 
zorlanacaktır. Federal Konsey Üyesi 
Karin Keller-Sutter « İsviçre Brexit » 
inden bahsediyor.
İsviçre'deki işgücü piyasasını korumak 
için serbest dolaşıma ve ücretleri koru-
mak için ek önlemlere ihtiyaç vardır.

İklim değişikliğine karşı ve geçim kaynağımızın korunması için mücadele ediliyor

Toplanma yeri: Saat 13.30 da, 
Schützenmatte, Bern

İsviçre İklim İttifakı 

İttifak 2004 yılında, iklimi koruma mücadelesi veren sivil toplum 
kuruluşlarının biraraya gelmesi ile oluşturuldu. 80'den fazla üyesi olan 
ittifak, adil ve sürdürülebilir bir iklim için mücadele ediyor.

İsviçre İklim İttifakı
28 Eylül de Büyük İklim yürüyüşü
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Federal Meclis ve Senato Meclisi seçimleri 20 Ekim de yapılacak

Emine Sarıaslan

İsviçre’de 20 Ekim Pazar günü Federal Meclis ve Kantonlar
Meclisi seçimleri yapılacak. Her 4 yılda bir yapılan seçimler 
sonucu 200 milletvekili Federal Meclise ve 46 milletvekili 
Kantonlar Meclisi’ne girecek. Unia sendikası, göçmenlerin 
ve çalışanların haklarını savunan milletvekillerinin meclise 

girmesi için her bölgede seçim çalışmalarına destek sunuyor. 
Bu sayfamızda, Bern bölgesinden Senato Meclis adayı Regula 
Rytz ve Federal Parlamento adayı, Haşim Sancar, Nathalie 
Imboden ve Tamara Funiciello’yu sizlere tanıtacağız. Çalı-
şanların, göçmenlerin ve kadınların hakları için mücadele 

eden dört adaya ; hangi amaçla milletvekili adayı olduklarını, 
hangi plan ve projeleri gerçekleştirmek istediklerini ve göç-
menlerin neden kendilerini seçmeleri gerektiğini sorduk.

Haşim Sancar sosyal ve ekolojik bir İsviçre için mücadele edecek
Hasim Sancar, Bern Kanton’nunda Yeşil Birlik partisinden 
Federal Meclis milletvekilliği için aday. Haşim 2013 yılından 
beri Bern Kanton Parlamentosu milletvekili olarak görev 
yapmakta. Sosyal Danışman olarak Pro İnfirmis’ de müdür 
olarak çalışan Haşim evli ve iki çocuk babası.
Cevap 1 : Ben milletvekili olarak seçilirsem, sosyal ve ekolojik 
bir isviçre için çalışmalar yürüteceğim ve temel hakların uy-
gulanması için mücadele edeceğim. Sosyal güvenlik alanında, 
gelirlerin düşürülmemesi için önlemler alınmalıdır. Göç 
yasası tekrar tekrar sertleştiriliyor (örneğin, C kimliği almak 
çok zorlaştırıldı). Bu durum kabul edilemez. Yıllardır burada 
yaşayan, çalışan, çocukları okula giden göçmenler üzerinde 
büyük bir baskı var. Burada doğan çocukların otomatik 
vatandaşlığa geçmesi talebi tekrar gündeme getirilmelidir. 
Doğanın, iklimimizin kesinlikle korunması gerekiyor. Buna 
yönelik somut önlemler alınmalıdır, örneğin ; yurtdışına gi-

den gece trenlerinin çoğaltılması, geliştirilmesi gibi önemli 
tedbirlere ihtiyacımız var. Seçilirsem, bu tür önlemleri par-
lamentonun gündemine getireceğim.
Cevap 2 : Göçmen biri olarak, göçmen alanında birçok 
tecrübe edindim. Sosyal alananda yaptığım eğitim ve politik 
çalışmalarımla bu tecrübemi geliştirdim. Hem teorik, hemde 
pratik olarak göçmen politikasına hakimim. Bu nedenle göç-
menlerin taleplerini gündeme getirmede başarılı olacağıma 
inanıyorum. İsviçre demokrasisi göçmenlere verdiği haklarla 
ölçülmelidir ve bu konuda hala yapılacak çok şey vardır : Ya-
bancıların seçme ve seçilme hakkı, kolaylaştırılmış vatandaş-
lık hakkı gibi. Sosyal ve ekolojik alanda herkesin eşit haklara 
sahip olduğu bir İsviçre’ye ihtiyacımız var. Genellikle birçok 
alanda dezavantaja sahip göçmenlerin gelirleri çok düşük, 
bunun değişmesi gerekiyor. Göçmenlerle, onların oyları ile 
bunu değiştirip, eşit haları sağlamamız gerekiyor.

Nathalie Imboden kadın ve kiracı hakları için mücadele edecek
25 yıldır politik alanda çalışmalar yürüten Nathalie Imboden 
2010 yılından beri Bern Kanton Parlamento’sunda yer alıyor. 
Evli ve bir çocuk annesi Nathali, 20 yıldır aktif olarak sendikal 
çalışma yürütüyor ve Yeşiller Partisi eşbaşkanı.
Cevap 1 : Ben sendikacı biri olarak emekçilerin hakları için 
mücadele ediyorum ve kiracı hakları içinde çalışmalar yürü-
tüyorum. Benim için kadın ve erkeğin eşit olması, özellikle 
kadınlara « adil ücret » ödenmesi ve « adil kira » uygulaması 
çok önemli. Ulusal Konsey şu anda kiracılık yasasını, kiracı-
ların aleyhine değiştirmek, sertleştirmek istiyor. Emlak lobisi 
daha yüksek kar peşinde. Bu kiraların arttırılması anlamına 
geliyor. Ben, kiracılara yönelik bu ve benzeri saldırıları engel-
lemek istiyorum. Daha uygun fiyata, daha fazla dairelere ihti-

yacımız var. Aynı zamanda sosyal iklim politikası 
yaşamımız için büyük bir önem arz ediyor. Yeşil 
ekonomi, iyi çalışma koşulları ve sosyal bir iklim, 
doğa politikası için mücadele edeceğim. İklim 
politikası adil ve sosyal olarak düzenlenmelidir.
Cevap 2 : Geniş bir politik deneyimim var ve 
hiç bir ayrım yapmadan insanlar için politika 
yapıyorum. Ben sosyal ve çevresel bir yaşam iste-
yenlerin güçlü bir sesiyim. Yabancılar ve Yabancı 
Sorunları İçin Danışma (ISA) Bürosu’nun yöne-
tim kurulunda yer alıyorum. Bu sayede İsviçre 
pasaportu olmayanların hakları için ve ırkçılğa 
karşıda mücadele ediyorum.

Tamara Funiciello sömürenlere karşı mücadele edecek
Fabrika işçisi bir babanın ve kasiyer bir annenin çocuğu 
olarak dünyaya gelen Tamara Funiciello, İtalya’da büyüdü. 
İsviçre’ye geldikten sonra, Bern Üniversite’sinde tarih ve sos-
yal bilimler okudu. 2016dan beri Genç Sosyalistler’in (JUSO) 
başkanı ve SP İsviçre'nin başkan yardımcısı. 2018den beri 
Bern Kanton Parlamentosu milletvekili. Tamara kendisini 
böyle tanımlıyor : Çok yoğun çalışmalar yürüten bir akti-
vistim, tepeden tırnağa feministim ve bedenim ve ruhumla 
sosyalistim. Kesinlikle milliyetçiliğe karşı olan anti-milliyetçi 
biriyim. Ben mantıklı nedenlerden ötürü anti-kapitalistim, 
gerçek bir solcu ve günlük politika içinde tutkulu ütopik 
biriyim.
Cevap 1 : Tutarlı bir feminist olarak politika yapacağım. 
Politikayı yüzde dokzan dokuz, insanlar için yapacağım. Her 
zaman yukardaki sömürenlere karşı, her zaman adaletsizliğe 
karşı, her zaman birkaç kişi yerine hepimiz için, çoğunluk 

için politika yapacağım. Somut olarak belirtmem gerekirse : 
Zenginlerin daha fazla vergi ödemesi gerekiyor ki kamu hiz-
meti, kadınlar, aileler ve sosyal ödemeler için yeterli paraya 
sahip olabilelim. İnsanlar birbirine karşı düşman edilmeden, 
insanların hangi pasaporta, hangi renge sahip olduğuna ba-
kılmaksızın dayanışma içinde kendi haklarımız için birlikte 
mücadele edeceğiz. Biz yarın için değil, önümüzdeki 10, 50, 
100 yıl için mücadele edeceğiz. Bunun için politikayı sadece 
İsviçre Parlamento’sunda yapmayacağız, politikayı sokaklara 
taşıyacağız. Ve bu, İsviçre’deki sol politikanın yalnızca par-
lamentoda yapılamayacağı, sokak hareketinin desteğine ve 
baskısına ihtiyaç olduğu anlamına geliyor.
Cevap 2 : Ben söylediklerinin arkasında duran, söylemlerini 
hayata geçiren biriyim. Feministim. Politikayı yüzde dokzan 
dokuz, insanlar için yapıyorum.

Regula Rytz kadın ve erkek arasında eşitliğin sağlanması için mücadele edecek
Kantonlar Meclisi adayı Regula Rytz, şuan Federal Parlamen-
to milletvekili ve İsviçre Yeşiller Partisi başkanı. Politikayı 
kendisinin tutkusu olarak tanımlayan Regula, öğrenci iken 
eğitimde eşit haklar ve kadın hakları için mücadele etti. 2005 
– 2012 yılları arası, Bern şehir belediyesi yürütme kurulun-
da yer aldı, inşaat mühendisliği direktörlüğünü yaptı. 2011 
yılından beri Federal Parlamento üyesi olarak politik çalış-
malarını yürütüyor. Çok geniş ve enternasyonal bir arkadaş 
çevresi olduğunu söyleyen Regula Rytz, çeşitlilik her zaman 
bir zenginliktir diyor.
Cevap 1 : Ulusal Konsey’de, iklimin, doğanın korunması, ye-
nilenebilir enerji, sosyal güvenlik, vergi adaleti, zayıf olanlarla 
dayanışma, adil ücret, iyi ve ödenebilir bir sağlık sistemi ve 
eğitim, araştırma ve kültürün gelişimini teşfik için mücadele 
ediyorum. Eğer ben, 20 ekimde Kantonlar Meclisi’ne seçilir-
sem, Kantonlar Meclisi’nde klima ve doğa konularının daha 

fazla ele alınması ve kadınlar ve erkekler arasında eşitliğin 
sağlanması için mücadele etmek istiyorum.
Cevap 2 : Adil bir iltica politikası, göçmenlerin diplomala-
rının tanınması ve yabancılara seçme ve seçilme hakkının 
verilmesi için çalışmalar yürütüyorum. Ayrıca benim için 
uluslararası dayanışmayı güçlendirmekte çok önemli. Dış 
politika ve ekonomik politika her zaman insan haklarına ve 
çevre haklarına dayanmalıdır.
Her oyun önemli olduğu 20 ekim seçimlerinde oy kullanarak, 
Federal Meclis ve Kantonlar Meclisi’nde kimlerin ve hangi 
partinin yer alacağını belirleyebilirsiniz. Göçmen hakla-
rına, emekçi haklarına, kadın haklarına yönelik saldırıları 
durdurmak için, bu saldırılara karşı mücadele edecek olan 
parti adaylarına ve partilere oylarınızı vermeyi unutmayın. 
Oy kullanma konusunda daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa 
bölgenizdeki Unia sendikasına başvurabilirsiniz.

20 Ekim’de seçimler


