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BORHAN BA! ZÜR!H
Seçimlerden sonra SVP Mil-
letvekili (LU) Yvette Ester-
mann’la görü!tük. Seçim
sonras" ya!anacak olan de#i-
!iklerden SVP’nin çe!itli
konularda sergiledi#i tutum-

lara kadar bir çok konuya de#inen
Estemann’a gazetemiz ad"na te!ek-
kür ediyoruz.

Seçimleri de!erlendirecek olursak; SVP,
en büyük parti unvan"n" koruyor fakat oy
kayb" ya#ad". Bu oy kayb"ndan sonra SVP’nin
tutumu nas"l olacak? $zledi!i politikay"
devam ettirecek mi yoksa çizgisini politik
ortaya do!ru kayd"racak m"?

Öyle bir !ey gerçekle!se çok
yaz"k olur. Öncelikle !unu belirt-
mem laz"m. Piyasaya yeni partiler
ç"kt"#"nda mevcut partiler bundan
etkilenir. Her yerde bu böyledir ve
bizim de bu seçimlerde ya!ad"klar"-
m"z bu !ekilde aç"klana bilinir.

Fakat bu gerçek göz ard" edilerek
sizin sordu#unuz soru ortaya at"ld".
Çok yaz"k buluyorum çünkü bizim
siyasetimiz çok geni! bir kitleye
hitap ediyor. Bizim siyasi parti pro-
gram"m"z çok iyi. Program"m"zda
herhangi bir de#i!iklik olaca#"na
inanm"yorum. Zira e#er büyük çapl"
de#i!iklikler yaparsak bize oy veren
vatanda!lara ihanet etmi! oluruz.
Fakat seçimlerden dersimizi ald"k ve
bu sebeple küçük de#i!iklikler yapa-
biliriz. Konularla ilgili nüanslar
de#i!ebilir ama SVP’nin çizgisini
de#i!tirece#ine kesinlikle inanm"yo-
rum. Konular"m"z da de#i!ime u#ra-
maz. Siyasetçi olarak halk"n aras"na
sokaklara çok ç"k"yorum. Vatanda!-
lar"n bana genellikle söyledikleri
!ey, ‘siz do#ru siyaset izliyorsunuz
fakat yanl"! yollarla yay"yorsunuz’.

Eskiden radyolar kanallar"n" bul-
duktan sonra c"z"rt"lar" yok etmek
için ince ayar yapmak gerekiyordu.
Bizim !u an yapmam"z gereken bu
c"z"rt"lar" yok etmek, kanal do#ru
kanal.

Göçmenler SVP’ye neden oy versin?
Argümanlar"n"z" sunar m"s"n"z?

Suç i!lememi! olan veya suç
örgütleriyle ilgisi olmayan tüm göç-
menler SVP’ye oy verir. Ben ken-
dimde göçmenim, ba!ka bir ülkeden
buraya geldikten sonra en önemli
olan hususlardan bir tanesi, $sviçre-
lilerin benim milletimin hangi nite-
liklerini tan"mas"d"r. Kimse istemez
milletinin h"rs"z veya genel anlamda
suçlularla dolu bir toplum olarak
tan"nmas"n". Bu sebeple SVP’nin
tutumu çok do#ru. $sviçre’de ya!a-
maya ba!layan her göçmen bilecek
ki burada ya!amak istiyorsa buran"n
hukukuna riayet etmek zorunda.
Böylelikle kanunlara uygun ya!ayan
insanlar daha güvende olacaklar.
E#er bu kanunlar" kabullenmek
istemeyen veya do#ru bulmayan

varsa ülkeyi terk edebilir, özgür bir
ülkede ya!"yoruz kimseyi burada
zorla tutmuyoruz. $nsanlar"n $sviç-
re’ye göç etmesindeki en büyük
etken, $sviçre’de hakim olan emniyet-
tir. Burada sava! yok, devrim yok ve
insanlar güven içinde ya!ayabiliyor-
lar. Bu emniyetin bozulmamas" için
istikrarla mücadele eden tek siyasi
parti SVP’dir. Suç i!leyen yabanc"lar
s"n"r d"!" edilebilmeli fakat mevcut
kanunlarda bu hayli güç bir durum.
Bu konuda referandumun sonuçlar"
da ortada ve ben eminim bir çok göç-
men o gün bize destek verdi.

Siyasi anlamda SVP’ye destek
vermeyen ki!iler de bize bir konuda
destek veriyor. Biz her konuda net bir
tav"r belirleyip problemlere somut
çözümler sunuyoruz. Di#er partiler
gibi de#i!ken bir tablo çizmiyoruz.
Bizim sayemizde gün yüzüne ç"kma-
m"! olan türlü s"k"nt"lar ortaya konu-
lup çözüldü.

SVP’nin seçim propagandalar" ve her yere
as"lan afi#ler göçmenlerin SVP’ye kar#" tutu-
munu temelden etkiliyor. Referandum içeri!i-
ni ara#t"rmadan fikir yürütmelerine yol aç"yor.
Göçmenleri de kazanabilmek için bu k"#k"rt"c"
tutumu de!i#tirecek mi SVP?

Politikam"z" ve afi!leri kesin ay"r-
mak gerekiyor. Politikam"z kesinlikle
do#ru, lakin bunu yayma !eklimiz
de#i!ebilir. Biraz önce anlatmaya
çal"!t"#"m küçük de#i!ikliklere örnek
olu!turuyor bu afi! meselesi. Afi!ler
dikkat çekicili#ini korumak zorunda,
yoksa asmam"z"n bir anlam" yok.
Ama e#er vatanda! günden güne bu
konuyu daha fazla ele!tiriyorsa, biz
de tarz"m"z" de#i!tiririz. Zannediyo-

rum önümüzdeki dönemlerde bu
konu parti içinde mütalaa edilecektir.

En yak"n projelerinizi anlat"r m"s"n"z?
Bu noktada bunu söylemek çok

zor. Bu hafta parti meclisi seçilecek ve
ilk baharda parti yönetimi seçilecek.
Ara dönemde yeni projeler olu!turul-
maz, yeni ekipler kesinle!ince çal"!-
malar yap"l"r. Bahsetti#im gibi kim
gelirse gelsin bizim parti program"m"z
belli, o çizgide projeler üretilecektir.
Halk"n s"k"nt"lar"n" tespit edip siyasi
anlamda çözüm arayaca#"z. Herkesin
göz ard" etti#i problemleri tart"!maya
açaca#"z.

Suç i#leyen yabanc"lar" s"n"r d"#" etmeyle
ilgili inisiyatifinize gelecek olursak. Parti
program"n"zda aç"k bir dille, ‘a!"r suç i#leyen
yabanc"lar"n s"n"r d"#" edilmesi gerekti!ini’,
yazm"#s"n"z. Propagandan"z" da bu #ekilde
yapt"n"z, tahmin ediyorum ki bu konuda size
destek veren vatanda#lar"n da büyük k"sm"
bu dü#ünceyle SVP’ye destek verdi. Referan-
dum kabul edildi ve hükümet konuyu ele
ald". Tasar"ya en az alt" ay hapis cezas"na
çarpt"r"lan suçlular"n s"n"r d"#" edilece!ine
dair bir kriter konuldu!u için SVP zirvesi iti-
raz etti. $tiraz etmekle kalmay"p ikinci bir
inisiyatif haz"rlad". SVP’nin verdi!i tepki ini-
siyatif tasar"s"na çeli#kili dü#medi mi?

$tirazlar"m"z sadece alt" ayla ilgili
de#il, ba!ka kriterler de bizim
dü!üncelerimizi yans"tm"yor. Hükü-
metin bu tasar"yla ilgili görevlendir-
di#i komisyonun sadece iki üyesi
SVP siyasetçileri, di#er tüm üyeler
zaten bu inisiyatife kar!"yd". Bu
komisyon halk"n talebini nas"l sa#-
l"kl" yollarla hayata geçirebilir ki?
Detaylar"n" veremiyorum maalesef
ezberimde de#il ama bu konuda

daha detayl" bilgi istiyorsan"z
SVP’nin komisyon üyelerine sorabi-
lirsiniz.

‘A!"r suç i#leyen yabanc"lar’ kriterini
SVP hala destekliyor mu yoksa art"k tüm suç
i#leyen yabanc"lar"n s"n"r d"#" edilmesi mi
isteniyor?

$lk inisiyatifi haz"rlarken sahip
oldu#umuz dü!üncelere sahibiz.
Tutumumuzu de#i!tirmek büyük bir
hata olurdu. A#"r suçlular" kastedi-
yoruz, fakat halk"m"z"n karar" tutarl"
yolla uygulamaya konulmas" gereki-
yor. Hükümet bundan kaç"n"yor.
Komisyon, inisiyatif kar!"t" siyasetçi-
lerle dolu. Bu, halk"n isteklerini göz
ard" etmekten ba!ka bir !ey de#il.
Seçmenler kendilerini doland"r"lm"!
hissediyor. Halk tutarl" ve istikrarl"
ad"mlar görmek istiyor bu konuda.

Son olarak eklemek istedi!iniz bir #ey
var m"?

$sviçre’ye destek veren herkese
te!ekkür etmek istiyorum. Milletve-
kili olarak dürüst bir !ekilde çal"!an
tüm vatanda!lara te!ekkürlerimi
sunuyorum. E#er mevcut düzenden
memnun olmayanlar varsa, onlara
ba!ka bir ülkeye göç etmeyi tavsiye
ediyorum.

Bununla birlikte k"saca tan"tmak
istedi#im bir çal"!ma grubum var. ‘-
Neue Heimat Schweiz’ isimli gru-
bun ba!kanl"#"n" yap"yorum. $sviç-
re’ye iyi entegre olmu! göçmenler
yürütüyor bu çal"!ma grubunu,
düzenli programlar ve toplant"lar
düzenliyoruz. E#er bize kat"lmak
isteyenler varsa her zaman bizimle
irtibata geçebilirler.

RÖ
PO

RT
AJ

‘SVP çizgisini de!i"tirmez’


