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AHVplus ve 25 eylüldeki diğer referandumlar

Baş yazı

AHVplus a EVET

Sevgili
arkadaşlar
25 eylülde, İsviçre’de üç önemli konuda referandum yapılacak. Bizlerin
yaşantısına önemli etkidi buluncak
olan her üç insiyatif bizleri, İsviçre
pasaportu olmadığı için oy kullanamayanlarda dahil hepimizi ilgilendiriyor. Oy kullanmak, sandık başına
gitmek ve çevremizi oy kullanması
için motive etmek çok önemlidir. Her
oy önemlidir!

AHVplus özellikle önemli.

Emekli haklarını güçlendirmek için birlikte mücadele edelim

Hayatı boyunca çalışmış olan herkes, emekli maaşı ile onurlu bir yaşam sürdürecek durumda olmalıdır. Fakat şu an bu mümkün değil: Pansiyon kasa aylığı düşüyor, emekli maaşı giderleri karşılamaya yetmiyor. Sağcı parti temsilcileri emekli yaşını
67 ye yükseltmek, daha fazla emekli hakkını çalmak istiyorlar. Bu baskılara büyük bir yürüyüşle karşı çıkacağız.
İkinci sütün olarak bilinen pansiyon
kasaya daha fazla pirim ödememize rağmen, emekli olduktan sonra
ödenen maaşlar yüzde 20 düşüyor.
Emekli maaşının üçte biri hastalık
sigorta primine ve ev kirasına ödeniyor. Bu giderler için 40 yıl önce,
emekli maaşının yarısı ödeniyordu.
Yakında, emekli sandığından ve pansiyon kasadan alınan maaş, iyi bir yaşam sürdürmeye yetmeyecektir. Bu
nedenle emekli maaşlarının arttırılması gerekiyor. Burjuva partilerinin
çoğunluğu, emeklilerin sorunlarını
ciddiye alarak çözmek, sağlam emekli
maaş sistemi yaratmak yerine, İşverenler Derneği ile birlikte, meclisde
emekli haklarına saldırıyorlar. Emekli maaşını düşürmek ve emekli yaşını
67 den 70 e yükseltmek istiyorlar.
Pansiyon kasada yapılan kıstlama nedeniyle meydana gelen kayıbı dengelemek için en güvenli ve sağlam
yol, AHV/AVS emekli maaşının yüzde 10 arttırılmasıdır. Zira, AHV/AVS
sistemi finans piyasalarındaki iniş ve
çıkışlara göre belirlenmiyor. AHV/
AVS sigorta şirketlerinin kar çıkarları

için kullanılan bir oyuncak değildir.
Sağlam, ödeme-hizmet sistemine
dayanan, emekli sandığı dayanışma
prensibine göre finanse edilmektedir.

Kısıtlamlara son
Baskılar sadece emekli maaşına yapılmıyor, işyerleri, kamu iş alanları
ve maaşlarda baskı altında. İsviçre
Merkez Bankas’nın belirlediği asgari
Euro-döviz kuru nedeniyle binlerce
işyeri yok edildi, binlerce emekçi işini
kaybetti. Endüstri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Aynı zamanda ücret
dampingi günlük yaşamın bir parçası
oldu. Bu olumsuz gelişmelere rağmen,
işverenler, federal konsey ve burjuva
partilerin çogunluğu maaşların ve çalışma koşullarının daha iyi korunmasına karşı çıkıyorlar. Federal hükümet,
Kantonlar, belediyeler tasarruf programı planlıyorlar. Aynı zamanda, sağcı
partiler sürekli olarak işverenlere, hissedarlara ve zenginlere vergi indirimi
hedeyi ediyorlar. Bunun faturasını ise
bizlere çıkartılıyor: Fazla vergi ödemek
zorunda kalıyoruz ve kamu hizmetlerinde kısıtlama yapılıyor.

AHVplus!AVSplus a EVET

Yeşil ekonomiye EVET

AHVplus insiyatifi emeklilik haklarında yapılmak istenen katliamı
durdurmak için en etkin yöntemdir. Emekli sandığı ödeme ve hizmet
prensibi temelinde en iyi işleyen kurumdur. Buda, emekli sandığını son
derece güvenilir kılmaktadır. İsviçre
Sendikalar Birliği, üye sendikalar ve
«güçlü bir AHV/AVS ittifakı» güçlü
bir kampanya yürüterek, emekli hakları için mücadele ediyorlar. Bu kampanya çerçevesinde 10 eylülde, saat
13.30 da Schützenmatte Bern’de bir
yürüyüş yapılacak. Yürüyüşün sloganı, «emekli haklarının kısıtlanmasına, işyerlerinin kapanmasına, ücret
dampingine, kamu sektöründeki kısıtlamalara karşı ve güçlü bir AHV/
AVS için birlikte mücadele edelim».
Herkesi bu gösteriye katılmaya, haklarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz.
Bu hepimizin mücadelesidir.
25 Eylülde yapılacak diğer referendumlarla ilgili önerilerimiz

Doğada var olan kaynakların kar
amacıyla yok edilmesine karşı çıkan
yeşil ekonomi insiyatifine EVET diyelim. Yeşil ekonomi, var olan kaynakların insanlığın yararına kullanılmasını talep ediyor. Bu insiyatifin kabul
edilmesiyle, var olan kaynaklardan,
toplum, ekonomi ve bir sonraki kuşaklar faydalanacak. Sadece zenginler, firmalar değil.

Yeni İstihbarat yasasına
HAYIR
Yeni İstihbarat yasası ile İsviçre İstihbarat Kurumu’nun yetkileri oldukça
genişletilmek, kişilerin özel haklarını
yok etmek istiyor. Bu yasa kabul edilirse, İstibahrat Kurumu, şüpelendiği
her kişiyi dinleme, kontrol etme yetkisine sahip olacak. Buna karşı çıkyor
ve Yeni İstihbarat Yasasına HAYIR
diyoruz!

AHVplus insiyatifi sendikalar tarafından başlatıldı. İnsiyatif kabul edilirse, emekli maaşına yüzde 10 zam
yapılacak. Düşük ücretle çalışmak
zorunda kalanlar için, Part Time (yarı
zamanlı) çalışanlar ve iş yaşamına
ara vermek zorunda kalanlar için,
özellikle kadınlar için, emekli maaşı,
2. Sütün pansiyon kasadan daha
önemlidir. Düşük maaş alanların
emekli maaşı, pansiyon kasadan aldıkları maaşdan daha fazladır. AHV/
AVS daha sosyal bir sistemdir, çünkü
yüksek maaş alanlar, emekli sandığına aldıkları emekli maaşından
daha fazla ödüyorlar; düşük ücret
alanlar ise emeklilik kasasına ödediklerinden daha fazla emekli maaşı alıyorlar. AHV/AVS sadece sosyal
değil, aynı zamanda daha güvenli ve
daha verimli bir sistemdir. Emeklilerin bir çoğu, pansiyon kasadan az
para alıyor. AHV da ise, emekli maaşı
genellikle maaş ve alım gücündeki
gelişmeler doğrultusunda her iki yılda bir düzenleniyor. Bu düzenleme
sorunsuz olarak yapılabiliyor, çünkü
maaşlar artıyor ve buna bağlı olarakda AHV/AVS nın gelirinde de artış
oluyor. 2. Sütün pansiyon kasada
olan kayıbı dengelemek için AHV da
yüzde 10 artışın yapılması şarttır.
Bunun için AHVplus insiyatifine EVET
diyeceğiz.

Rita Schiavi
Unia Yönetim Kurulu Üyesi
/ Osman Osmani

horizonte

Kısa
haberler
Sağcıların iş
yasasına saldırısı

Kanton Konseyi Ekonomik işler ve
Vergi komisyonu (WAK) çalışanların korunması yasasını zayıflatmak
istiyor. WAK geçen hafta bu konuyu
içeren iki önergeyi onayladı. İş kanununda belirlenen azami haftalık
çalışma süresini, dinlenme süresini
ve pazar çalışmasını, hizmet sektörü
personali için kaldırmak istiyor. Bu iş
yaşamı ile büyük bir çelişki arz ediyor, zira çalışanlar arasında Burnout, stress ve diğer piskolojik sosyal
hastalıklar oldukça artıyor. Unia bu
kararı sert bir biçimde eleştirdi ve
kararın Kanton Konseyinde kabul
edilmemesi için çalışmalara başladı.

İşverenler başkanı
toplu çıkış verdi
İki İsviçre işverenler temsilcisi «sosyal ortaklık» dan işçileri işten çıkarmayı anlıyor: endüstri şirketi Burckhardt Compression nun temsilcisi
ve işverelener derneği başkanı Valentin Vogt kendisi çok para kazanırken, işçilere toplu çıkış veriyor.
Başkan Vogt ve yardımcısı Hans
Hess (aynı zamanda Swissmem
Başkanı), 100 işyerini yok ediyor,
Winterthur’da 100 işçi kısa süreli
çalışmaya zorlandı.

Unia sınırsız
doktorlara
bağış yaptı
Sınırsız doktorlar bu yıl yaz ayında,
AB üyesi ülkelerine maddi yardım
için başvuru yapmama kararı aldılar. Uluslar arası yardım kuruluşu bu
kararı «AB nin, ülkesinden kaçmak
zorunda kalan sığınmacılara karşı
yürüttüğü dışlama politikasından»
dolayı aldıklarını belirtti. Doktorlar
AB izlediği bu yıkıcı politika nedeniyle, her gün sığınmacıların yaşadığı
korkunç olaylarla karşılaşıyorlar.
Unia bu eleştiriyi ve kararı destekliyor ve Sınırsız Doktorlara 20 000
Frank bağışda bulundu.

Manor-pansiyon
kasası oldukça
kötüleştirildi
Manor-pansiyon kasasında, 2017
den itibaren yaşlılık hakları oldukça
kötüleşecek: emekli yaşı artacak,
40 yaşını dolduranlar daha fazla
prim ödeyecekler ve erken emekli
olanlara, normal emekli olana kadar
ödenen «köprü ödeme» kaldırılıyor.
Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler, düşük ücrete yarı zamanlı
çalışmak zorundalar. Unia bu kararı
çok sert bir biçimde eleştiriyor.
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Gastronomi

2017 den itibaren yeni TİS geçerli
İşçi ve işveren temsilcileri yeni toplu iş sözleşmesini (TİS)
kabul edip onayladılar. Yeni sözleşme 1 ocak 2017 tarihinden
itibaren geçerli olacak.
İşçilerin temsilcileri Hotel & Gastro
Union, Syna, Unia ve işverlenlerin
temsilcileri Swiss Catering Association (SCA), GastroSuisse ve hotelleriesuisse iki yıl süren görüşmenin
ardından anlaşmaya vardılar. TİS 1
ocak 2017 yılında yürürlüğe girecek.

Kazanılan yeni haklar:

Kazanılan haklar korundu

Toplu iş sözleşmesi 27 000 işveren
ve gastronomide çalışan 200 000 çalışanı kapsıyor. Yeni sözleşme 2020
yılına kadar geçerli olacak ve gastronomi branşında güven ve istikrarı
sağlayacak.

Yeni TİS inde daha önce kazanılan
haklar savunuldu (asgari ücret, 13.
Maaş, 5 hafta tatil izni, çalışma saatlerinin kontrolü) ve işçilerin çalışma
koşullarını iyileştirecek yeni haklar
elde edildi.

■■ Asgari ücretin arttırılması
■■ Meslek içi eğitimin güçlendirilmesi
■■ Babalık izninin 5 güne çıkartılması
■■ Konturolün dahada iyileştirilmesi

2020 yılına kadar istikrarlı
ilişkiler

/ Osman Osmani

Toplu iş sözleşmesi ile daha iyi haklar sağlandı

Sınır dışı 1 ekimde

Sınır dışı etme yasası 1 Ekim'de yürürlüğe giriyor
Bu yasadan kimler etkilenecek ve hangi suçlardan dolayı? 2016 yılının başında uygulama insiyatifi reddedildi. Fakat buna
rağmen, yabancıların sınır dışı edilmesi gündemden kaldırılmadı. Federal Konsey uygulama insiyatifi referendumundan
birkaç gün sonra, sınır dışı edilme yasasındaki değişikliği 1 ekim 2016 dan itibaren yürürlüğe koyacağını açıkladı.
Yasa değişikli kimleri etkileyecek

Basit suçlarda sınır dışı edilmeye neden olabilir

Aslında her yabancı sınır dışı edilebilir. Kişinin hangi kimliğe (C, B, L,
G, F, N oder S) sahip olduğu önemli
değildir. Aynı zamanda AB üye ülkesi
ve üçün dünya ülkesi vatandaşı olmasınında hiçbir önemi yoktur. Sadece İsviçre pasaportuna sahip olan
kişiler sınır dışı edilemez.

Fakat dikkat edilmesi gereken bir
konu var. Ağır suçların yanısıra, bu
listede olmayan diğer suçlarda sınır
dışı edilmeye neden olabilir. Herhangi bir sosyal sigortalar kurumunu
(AHV/AVS, IV/AI, işsizlik sigortası,
kaza sigortası, sağlık sigortası, pansiyon kasa) basit do-landırmak, vergi
ve diğer dolandırıcılıklar, yasadışı
yollardan devletin sunduğu hizmetlerin kullanılmasına neden olmak
(örn. birine kimlik, oturma müsadesi veremek). Aynı şekilde yasadışı
yollarla sosyal sigorta kurumlarının
ve sosyal yardım kurumunun hizmetinden yarar-lanmak. Eğer bir kişi
yukarda ismi belirten kurumlardan
herhangi birini yanlış bilgilendirerek
para almış isede, sınır dışı edilebilir.

Ağır şuç işlemiş kişiler sınırdışı edilir
Bu şuçlar yabancıların sınır dışı edilmesine neden olur: Kasıtlı adam
öldürme (çinayet, adam öldürme),
ağır vücut yaralama, ağır hırsızlık
(Örn. zorla eve girme, tekrarlanan
çete hırsızlığı), soygun, mesleki dolandırıcılık veya çalıntı mal ticareti,
ağır şantaj, cinsel taciz ve tecavüz
ve kamu düzeni için tehlikeli olan
diğer suçlar

Yabancı haklarının ihlali
Yabancı hakları kapsamında bu suçları işleyen kişilerde sınır dışı edilebilir: İnsan ticareti (bir kişiyi para
karşılığında İsviçre’ye getirmek veya başka bir ülkeye götürmek) veya
çalışma izni olmayan bir kişiyi işe
almak, kurumları kandırarak yabancılar yasası kapsamında izin almak.
Fakat çalışma izni olmayan bir kişiyi
çalıştırmak ve çalışma izni olmadan

bir işyerinde çalışmak yasadışı olmasına rağmen, sınır dışı edilmeye
neden olmuyor. Ne işveren nede işçi sınır dışı edilmiyor. Uyuşturucu
maddeler yasasına karşı gelen, ağır
suçları tekrar işleyen,özellikle büyük
uyuşturucu kaçakçılığı yapan kişilerde sınır dışı edilebilecek. Buna karşın,
trafik yasası kapsamına suç işleyen
kişiler ise sınır dışı edilmeyecekler.

Mağduriyete yol açacak
durumlara farklı uygulama
Yukarda sıralanan suçlardan birini
işleyen bir kişinin sınır dışı edilmesi
esas olarak zorunlu değildir. İşlenen
suçun, yasal cezai sonuçlarının mutlaka gösterilmesi ve mağduriyete yol
açacak hiç bir durumun olmaması şattır. Örnegin, suç işleyen kişi
İsviçre’de doğmuş ise ve kendi ülkesini hiç tanımıyor ise, sınır dışı
edilmez.

Sınır dışı etme yasası 1 Ekim'de
yürürlüğe giriyor

/ David Aeby
Rechstabteilung

Unia olağan kongre

Unia olağan kongre
Dört yılı geride bıraktık. Unia olağan kongresine hazırlanıyor.
Kongrenin, lojistik ve içeriği ile ilgili hazırlıklar son hızıyla
devam ediyor. Unia göçmen çalışma grubuda kongreye hazırlanarak, kongrede göçmenlerin taleplerini dile getirmek
istiyor!
Unia olağan kongresi 27 ekim
2016 da başlayacak. Cenevre’de
Palexpo’da yapılacak kongreye,
İsviçre’nin dört bir yanından değişik kantonlardan, meslek ve yaş
gruplarından 400 delege katılacak.
Bölgelerinde en aktif üye olan delegeler, Unia’nın önümüzdeki dört
yıllık politikasını ve yürüteceği faaliyetlerin yönünü belirleyecek.

Strateji ön planda
Olağan kongre, Unia sendikasının
en yüksek organıdır. Kongre’de sendikanın stratejisi ve izleyeceği taktiklerin belirlenmesinin yanısıra, yönetim kurulu ve merkez komiteside
seçilecek. Bu yılki kongrenin ana
sloganı «toplumda dayanışmacı, iş-

önergeler belirlendi: Göçmenlerin
Unia’nın bünyesinde daha iyi temsil
edilmesi, bölgesel göçmen çalışmalarının güçlendirilmesi, çalışmalara
maddi desteğin arttırılması, göçmenlerin diplomalarının tanınması.

Bu konuların haricinde, kağıtsızlar,
vatandaşlık, sağ Popülizim gibi konularda ele alınacak.

/ Osman Osmani

yerlerinde güçlü bir sendika». Buna
uygun olarak, seçimlerin yanı sıra,
Unia’nın stratejisi, ana gündemi
oluşturulacak. Bu çerçevede kongreye ulusal ve uluslararası konuklar
katılacak.

İyi bir ön hazırlık gerekiyor
Unia’nın diğer organları gibi göçmen çalışma grubu üyeleri ve bölgelerde, işyerlerinde çalışma yürüten
göçmenlerde kongrede yerlerini alacaklar. Göçmenler çalışma grubunun, göçmenlerin taleplerini kongre de en iyi bir şekilde gündeme
getirebilmeleri için iyi bir hazırlık
yapmaları gerekiyor. Göçmenler
kongresinde ve kongreye hazırlık
toplantısında kongerede sunulacak

İşyerlerinde güçlü, toplumda dayanışmacı Unia

horizonte
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Dünya sosyal forumu 2016

Başka bir
dünya üzerine tartışmak

Yeni eş başkanlık

Dünya sosyal forumu 9-14 austos tarihleri arasında Kanada Montreal’da yapıldı. İlk kez bir sanayi
ülkesinde yapılan Foruma Unia bir delegasyonla katıldı. 15 yıl önce Davos’da düzenlenen Dünya
Ekonomik Forumu’na tepki olarak doğan Dünya Sosyal Forumu ilk olarak Porto Alegre, Brezilya’da
başladı. Bu yıl Kanda’da yapılan Forum şarkılı, danslı yürüyüşle başladı. Forumda ele alınan konular:
Göç, iklim, yoksulluk, serbest ticaret anlaşmaları, aynı zamanda bölgesel talepler ve mücadeleler.
Bu yazıda Unia heyeti izlenimlerini Horizon’te okuyucularına anlatıyor.
Kanadalı rejisör Min Sook Lee «göçmenlerin hayalleri» adlı filminde, sezon işçisi göçmenlerin zor yaşam koşullarını anlatıyor. Oturma müsadesi
8 ay olan işçiler, 8 aylık süre bitince 4
yıl uzatılabiliyor. Dört yıllık oturum
süresi biten göçmenler ülkeyi terk
etmek zorundalar ve 4 yıl Kanada’ya
tekrar gelemiyorlar. Hastalanan ve
işini kayıp eden işçilerde Kanadayı terk etmek zorunda kalıyorlar.
Maaşları çok düşük olan göçmenler
genellikle borçlarından dolayı aracı
firmalara bağımlı kalıyorlar.

Tobias Goldmann, Göçmenler komisyonu eş başkanı

Unia göçmenler
komisyonu
yeni başkanlığı

Göçmenler
Biz forum öncesi rejisör ve filimde
gösterilen işçilerle buluştuk. Konuşmada fark ettikki göçmen denince,
geçici çalışma iznine sahip işçiler anlaşılıyor. Çok kötü koşullarda çalışan
bu işçiler, diğer işçilerle aynı haklara
sahip değiller. Dünyanın bir çok ülkesinde yaşanan sorunlarla buradada
karşılaşıyoruz. Bu durumun değişmesi için hem ulusal, hemde uluslararası
düzeyde örgütlü mücadele gerekiyor.

Kanada’da başka bir dünya için yürüdüler

dikacı katılımı vardı. İşçi hakları,
göçmenler, özelleştirmeler, yeni teknoloji ve ekolojik konular hakkında tartışmalar yürütüldü, guruplar
birbirleriyle buluştu. Dünya Sosyal

çünkü bizim sosyal, ekolojik alanda
ve toplu iş sözleşmesi kapsamında
elde ettiğimiz haklar sorgulanıyor.
Dünya Sosyal Forum’unda sendikal
talepler ve diğer sosyal hareketlerin

28 mayısda yapılan Unia-göçmenler konferansında eş başkanlığa, Cenevre ve Biel-Solothurn-Seeland bölgesinden Alexandrina Farinha ve Tobias
Goldmann seçildiler. Bu röpörtajla eş başkan Tobias Goldmann’ı sizlere
tanıtıyoruz.

Tobias kendinden bahsedermisin ?
Ben 46 yaşındayım, Bayernland’da büyüdüm. Okulu bitirdikten sonra,
dünyayı tanımak için 4 yıl gemi yolculuğu yaptım. Sonra, ayaklarımı sağlam bir zemine basmak için marangozluk mesleğine başladım. Daha sonra
bilgisayar destekli tasarım ve çizim mesleğini yaptım ve bu alanda çalışdım.
Ayrıca güney Fransa’da, Romandie’de ve Norveç’de çalıştım. Tekrar okula
gittim, kuzey Almanya’da yönetici okulunu bitirdim ve küçük bir marangoz atölyesini yönettim. 8 yıldır İsviçre’deyim ve böylece sevdiğim eski
mesleğime döndüm.

İsviçre’ye nasıl geldin ?
Mobiletle..şakayı bir yana bırakalım: Montreux’da şubesi bulunan cadwork
SA firmasında çalışmak için geldim. Amacım fransızcamı ilerletmekti.

Nerede ve neden Unia’da faaliyet yürütüyorsun ?
Tabiki Olten’da. Ben artık Olten’a yerleştim. Unia yönetim kurulundayım
ve göçmenler grubunda yer alıyorum. Bunun birçok nedeni var: Sendika
güçlü politik bir hareket olarak bana içinde yaşadığım topluma şekil verme
imkanı sunuyor. İkinci neden, ben bir işçiyim ve işçiler, zaanatkarlar benim
«kulübümde» yer alıyor. Üçüncü neden, etkinliklere katılarak, çevremi
harekete geçirme ve nelerin olduğunu anlama imkanı buluyorum.

Unia migrasyon komisyonu başkanlığı neden ilgini çekti ?
Yurtdışında çalışırken edindiğim tecrübelerden dolayı, göçmen olmanın ne
anlama geldiğini iyi biliyorum: Sıfırdan başlayarak yeni şeyler inşaa etmek,
toplum tarafından kabul görmeyi arzulamak ve direnişi kırmak...Yabancı
ve rakip olarak algılanıyorsun. Aynı zamanda, bize el uzatan bir İsviçre’nin
olduğunuda göstermek istiyorum.

Göçmenler alanında neler yapmak istiyorsun ?
Göçmenlik nasıralı İsa döneminde de vardı (bu arada, o dönem marangozlukda vardı). Göçmenlik heycan verici: Örneğin ben kökeni araplara
dayanan sayılarla çalışıyorum. Göçmenler yeni düşünceler getiriyorlar:
Kim döneri veya spagettiyi severek yemiyor veya tayland yemeğini? Ben
göçmenlerin tehlike değil, kazanım olarak görülmesini istiyorum.
Kanada’da Dünya Sosyal Forumu’na Unia delegasyonu katıldı

Güneyden katılım yoktu
Montreal’da yapılan açılış yürüyüşünde Kanada yerli halkı ve merkez
ve kuzey Kanada’da yaşayan İnuitleri de yer aldılar. Bunların arkasında
sendikalar, sivil toplum kurumları,
öğrenciler yer aldı. Fakat güneyden
katılım olmadı, çünkü ya yolculuk
pahalı idi veya vize alamadılar. Bu
nedenle, maalesef Dünya Sosyal
Formu’na herkes katılamadı.

3 gün tartışma ve
bilgi alışverişi
Her zaman olduğu gibi, proğram çok
yoğundu. Küresel ve bölgesel konular
birlikte ele alındı. Hem Kanada’dan
hemde diğer ülkelerden yoğun sen-

Formu, bilgi alışverişinin yapıldığı,
ve küresel ilişkilerin kurulduğu bir
platform. Aynı zamanda kendi savunduğun düşünceyi onaylama imkanı bulduğunda bir ortam özelliğine
sahiptir.

Serbest ticaret antlaşması
Unia delegasyonu, yapı ve ağaç sendikası ile birlikte dört çalışma atölyesine katıldı. Atölyelerde, işgüçü
göçü, inşaat sektöründe eşitlik, işçi hakları, spor etkinlikleri ve serbest ticaret anlaşmaları konuları ele
alındı. Bu konular Montreal’de çok
günceldi, çünkü direk olarak Kanada’yıda ilgilendiriyordu. Serbest ticaret antlaşması önemli bir konu,

talepleri arasında büyük bir uyumun
olduğu görülüyor.

Birlikte çözüm bulmalıyız
«Bir başka dünya mümkün, istememiz yeterli» sloganını kullanarak toprak sahibi olmayanların, yoksulların
ve sendikaların sesi olma hedefiyle
yola çıkan Dünya Sosyal Forumu
ülkelerde haksızlığa karşı yürütülen
mücadelenin devam ettirilmesi ve
var olan sorunlara ortak çözüm bulunması için çalışmalar yürütülmesi
talebi ile son buldu.

Olten’da itfayiyecilikde yapıyorsun. Neden böyle bir seçim yaptın ?
Ben hertürlü faaliyetde basit bir asker olarak hizmet vermekteyim. Şuan,
İsviçre gençlik itfaiye şampiyonası organizasyon komitesinde yer alıyorum.
İtfaiyenin neden önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat benim için esas
önemli olan, içinde yaşadığım toplumun değerlerine ve yaşamına uygun
olarak sosyal ve bireysel sorumluluklar almaktır.

Gelecek için hangi planların ve hayallerin var ?
Birlikte dünyaya örnek olabilecek bir İsviçre yaratmak istiyorum. Adil,
sorumluluğunun farkında olan, cesur ve idealleri olan, içinde bulunduğu
ayrıcalıklı durumu temel bir hak olarak değilde bir şans olarak gören bir
toplum. Vatandaşlığa geçiş yasasına eleştirel bakıyorum ve önümüzdeki süreçde bu konuyu ele alacağım. Aynı zamanda ben bir afrika projesi üzerine
çalışıyorum. Bu konu ile ilgili diğer sayıda daha fazla şey anlatabilirim...

Okuyucularımıza iletmek istediğin birşey var mı ?
Birlik olursak içinde yaşadığımız toplumu şekillendirebiliriz. Öyleyse hadi
harekete geçelim.

/ Andrea Tognina, area gazetesinin
12 numaralı sayısından alındı, 26. August 2016

/ Marilia Mendes
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İnsan hakları

İnsan hakları
İnsan hakları Düşüncelere ve bilgilere ulaşma, düşüncelerinden ötürü kınanmama ve düşüncelerini açıklama gibi öğelerden oluşan düşünce özgürlüğü temel insan hak ve özgürlükleri
arasında yer almaktadır.
Düşünce çok eski çağlardan beri baskı altına alınmakta, özgürlüğü ihlal
edilmektedir.
Düşüncenin baskı altına alınması,
insanı diğer canlılardan ayıran en
temel özelliği olan gerçekliği soyut
kalıp ve bağlantılarla açıklama ve

vazgeçtiğini söyleyerek aynı sondan
kurtulmuştur.
Halbuki düşünce bir tehdit değil, insanlığın gelişmesi, ilerlemesi, gerçekliğe yaklaşabilmesi için bir ihtiyaçdır.
Ama gerçekliğe ulaşmayı değil, kendi
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Siz Sorun
Unia Cevaplasın

yararlanamaz. Ancak bir beyanın bu
nitelikte sayılabilmesi için «beyanın
yöneldiği topluluk, yapıldığı yer ve
zamanın şartları, beyanı yapanın konumu ve özellikleri, beyanın yapılış
şekli» gibi birçok faktörün hesaba
katılması gerekir.

Demokrasi
Demokrasi Nedir? Bölüm 1
Türkiye de, son dönemde en çok konuşulan konulardan biri demokrasi.
Bizde bu konunun öneminden ve güncelliğinden hareket ederek demokrasi konusunu seri yazı şeklinde Horizonte de işleyeceğiz .
Demokrasinin tanımı nedir?

hep işçilerin

onu kendi yararına dönüştürme yetisinin, yani fikirler üretmesinin, insanın insan olmasının engellenmek
istenmesidir.
Fiziksel varlığı olmayan, soyut bir
olguyu iktidar sahipleri büyük bir
tehdit olarak görmektedirler.
Tıpkı Türkiye’de kitapların toplatılması, hükümetden farklı düşünen
yazarların, gazetecilerin tutuklanması gibi.
İtalyan filozof Bruno evren hakkındaki, kiliseye aykırı görüşlerinden
dolayı yakılmış, Galileo haklı olduğunu bildiği halde görüşlerinden

iktidarlarını sürdürmeyi hedefleyenler farklı fikirleri yasaklamaktadırlar.

AİHM Halbuki Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi düşünce özgürlüğünün
devlete ve toplumun belli bir kesimine aykırı gelen, onları rahatsız eden,
şaşırtıcı ve endişe verici, sert, saldırgan,
hatta düşmanca uslüpla dile getirilen,
devletin mevcut düzenini sorgulayan
düşüncelerin açıklanması açısından
da geçerli olduğunu belirtmiştir.
Mahkemeye göre sadece şiddete veya silahlı ayaklanmaya teşvik edici
nitelikteki beyanlar bu korumadan

ABD Anayasa Mahkemesi de şiddet

Demokraside vatandaşın rolü nedir?

çağrısının açık ve mevcut bir tehlike
oluşturması halinde cezalandırılabileceğini belirtmektedir.
Baskıcı iktidarların bizzat şiddetin
kendisini ve fikrini ürettiği, haksız
savaşlarla yüzbinlerce insanın ölümüne neden olduğu bir çağda direnme hakkı kapsamındaki fikirlerin,
temel bir hak olan direnme hakkının
da ayrıca ele alınması gerekmektedir.

Demokrasi, halk için ve her bir birey için varlık kazanmış bir sistemdir. Vatandaşın
yükümlülüğü, kamusal hayata katılmak, seçtikleri liderleri dikkatlice izlemek ve
seçtikleri liderlerin ellerindeki gücü nasıl kullandığını izlemek, halka ve kamuya hizmet edip etmediklerini tespit etmektir. Her bir vatandaşın vereceği oy, toplumun ne
şekilde ve kimler tarafından, hangi politikalarla yönetileceğinin belirlenmesinde rol
oynar. Bu noktada demokrasinin aynı zamanda bir kültür rejimi olmasının da önemine değinmek gerekir. Vatandaşın kültürel, ekonomik düzeyi arttıkça demokrasi de o
kadar gelişecektir. Her bitkinin her toprakta yetişemediği gibi demokraside alt yapısı
olmadan gelişmez. Demokrasinin alt yapısını geliştirmek içinse kendini, haklarını bilen; seçimlerinin neden ve sonuçlarının farkında olan, üreten, aklını kullanan, eğitimli
bireylerin varlığı şarttır. Bireyler geliştikçe toplum, toplum geliştikçe bir sistem olarak
demokrasi de gelişecektir. Bu anlamda demokrasi fırsatta eşitliğin sağlanmasına
hizmet etmelidir. Fırsatta eşitliğin sağlanması yetenekli insanların yeteneklerinin
ortaya çıkmasına yardımcı olur. Yetenekli ve ne yaptığını bilen insanlar ise toplumu
daha ileriye götürecektir

Ahmet Fazıl, Avukat İnsan Hakları
ve Dayanışma Derneği İsviçre üyesi

Darbesiz bir ülke

Darbeye karşı,
özgürlük ve demokrasi
Türkiye darbelerin çok sık yaşandığı bir ülke. 15 Temmuzda
yapılan darbe girişimi ile, darbelerin nedenleri konusu tekrar
gündeme geldi. İsviçreliler darbe girişimini hayal bile edemediklerini söylerken, neden Türkiye’de darbe girişimleri
sık oluyor?
Türkiye’de tabandan gelen bir demokrasi, temel haklar, düşünce özgürlüğü, din özğürlüğü olmadığı,
azınlıkların haklarına saygı duyulmadığı, çoğunluğun azınlığı ötekileştirdiği, ayrımcılığın bilinçli olarak
körüklendiği bir ortamda darbe girişimlerine olanak yaratılmaktadır.
Demokratik hakların hem devlet,
hemde bireyler tarafından içselleştirilmediği, gücü gücü yetene baskı
uyguladığı bir ortamdan darbeler
beslenmektedir.

Ekonomik nedenler
Ekonomik sorunların arttığı, fakirlerin çocuklarını okutacak, hastalarını
tedavi ettirecek imkanı bulamadığı,
devletin kendi temel görevi olan eğitimi, sağlığı özel kurumlara havale
ettiği, halkın değil, iktidarın çıkarının ön plana çıktığı, dinin politik bir
araca dönüştürüldüğü bir ortamda,
darbecilere çocuklardan katil yaratma imkanı verilmektedir.

sahip olarak yaşamak istiyor. Bizler
İsviçre’de yaşayan Türkiye kökenli göçmenler olarak ülkemizdeki
insanlık barış, demokrasi mücadelesine sahip çıkarak, sendikamız Unia
ile birlikte kendi ortak taleplerimiz
için kimseyi ötekileştirmeden mücadele etmeye devam edeceğiz.

Vedat Türkali

Vedat Türkali

Jeopolitik ortam
Ayrıca, Türkiye’nin jeopolitik durumu, dünyada ki tekrar paylaşım
savaşlarının farklı biçimlerde sürdüğü dönemde emperyalistler Türkiye
üzerinden kendi hedeflerine ulaşmak
için darbeleri desteklemeketedirler.
Ama artık Türkiye hakları darbelerle yönetilmek istemiyor! Barış, kardeşlik, demokrasi istiyor. Türk-kürt,
alevi-sünni ayrımı yapılmadan barış
içinde, nerede hangi bomba patlayacak korkusu olmadan güvenlik
içinde, çocuğunu okutabileceği, hastasını tedavi ettirebileceği imkanlara

Demokrasi halkın kendi kendini idare etmesidir. Ancak demokrasi aynı zamanda
birçok şeydir; ortaklaşa amaçların elde edilmesi yoludur, bir düşünce tarzıdır, toplum
ve olaylara bakış açısıdır, bir yönetim, bir sistemidir. Demokraside amaç, toplumda
yaşayan tüm bireylere, toplum adına verilecek kararlarda eşit biçimde söz hakkı verilmesinin sağlanmasıdır. Bir sistem olarak demokrasi 4 temel üzerine kurulmaktadır.
Seçme ve seçilme hakkının tüm vatandaşlar için eşit olarak sağlanması ve meşru
bir seçim ortamın yaratılması ilk basamağı oluşturur. Sistemin ikinci ayağı, yapılacak
seçimler vasıtasıyla tüm vatandaşların politik hayat ve yönetime dahil edilmesi, yönetimde söz sahibi olabilmesinin sağlanmasıdır. Tüm bunların yanınca demokrasinin
olmazsa olmazı tüm vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin korunmasının sağlanması ve bunun için de «hukukun üstünlüğü» kavramının hayata geçirilmesi, hukuk
kurallarının tüm vatandaşlara hiçbir ayrım gözetilmeksizin eşit olarak uygulanmasıdır.

Austos ayında yitirdiğimiz, değerli
insan Vedat Türkali’yi saygı ile anıyoruz. DİSK Genel Başkanı Kani
Beko’nun Vedat Türkali ile ilgili mesajı; Demokratik ülke mücadelesinde
yol arkadaşımız, Türkiye'deki ilk işçi/
grev filminin senaristi, kavgamızda
söylediğimiz şiirlerin şairi, işçi sınıfını incelikle anlatan romanların yazarı Vedat Türkali'yi kaybettik. Acımız
tarifsiz, kaybımız büyüktür. İlerleyen yaşına ve hastalıklarına rağmen
elinde döviziyle yürüyüşlerde, yanı
başımızda duran Türkali'ye sözümüzdür: Onu kavgamızın şehrinde,
meydanlarında yaşatacağız. Haramilerin saltanatını yıkacağız! İşçi sınıfı,
sanatçısını unutmayacak.

/ Emine Sarıaslan

Demokraside seçim nasıl olmalıdır?
Demokrasinin ilk koşullu «meşru seçim»dir. Ancak demokrasinin gereğinin gerçekleşebilmesi için sadece seçimlerin yapılması değil, seçimlerin ne şekilde yapıldığı da
önem arz eder. Adil ve gerçekçi bir sonuç elde edebilmek için seçimlerin meşru, şeffaf,
tüm adaylara eşit yarışma koşullarının sağlandığı bir ortamda gerçekleştirilmiş olması
demokrasinin sağlanabilmesinin en önemli koşullarından biridir. Bir diğer önemli
husus ise «seçme ve seçilme hakkının» her bir vatandaş için din, dil, ırk, cinsiyet gibi
her türlü farklılıklardan bağımsız olarak temin edilmiş olmasıdır. Halkı temsil etmek
isteyen her vatandaşa temsilci olma hakkının tanınması ve yine her bir vatandaşa,
kendisini temsil etmesini istediği kişiyi seçme hakkının tanınması gerekmektedir.

«Hukukun üstünlüğü» ne anlama gelir?
Hukukun üstünlüğü adalet duygusunun normlarla, hukuk kuralları ile ifadesidir.
Hukukta amaç, hak edene hakkının verilmesi, hak edene cezasının verilmesi ve
bu yolla adaletin sağlanmasıdır. Adaletin sağlanabilmesi içinse en tepeye hukuk
kuralları konulmalı ve bu kuralların hiçbir ırk, din, dil, cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin,
vatandaşlara ve tüm yöneticilere, herkese uygulanması sağlanmalıdır. Sistemin en
tepesine hukuk kurallarını konulduğu ve kuralların tüm vatandaşlara eşit olarak
uygulanması sağlandığı taktirde adalet sağlanabilecek ve toplum vicdanı da rahat
edecektir. Demokraside hukukun üstünlüğü vatandaşların haklarını korunmak,
düzeni sağlamak ve yöneticinin elindeki gücü sınırlandırmak, denetlemek amacına
hizmet eder. Vatandaşlar demokrasiyi, hukukun herkese eşit şekilde uygulanacağını,
yönetim mekanizmasının da denetleneceğini, yargılamaların adil olacağını hukukun
üstünlüğü prensibinin varlığı ve uygulanması ile hissedebileceklerdir.
Avukat Damla Sarıaslan, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans eğitimi, Ankara
Üniversitesi Medeni Hukuk Yüksek lisans eğitimini tamamlamış, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni hukuk Doktora eğitimine devam etmekte, Sarıaslan
Hukuk Bürosu’nda avukat olarak çalışmaktadır.
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