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‘SVP çizgisini deðiþtirmez’
RÖPORTAJ

BORHAN BAÞ ZÜRÝH
Seçimlerden sonra SVP Milletvekili (LU) Yvette Estermann’la görüþtük. Seçim
sonrasý yaþanacak olan deðiþiklerden SVP’nin çeþitli
konularda sergilediði tutumlara kadar bir çok konuya deðinen
Estemann’a gazetemiz adýna teþekkür ediyoruz.
Seçimleri deðerlendirecek olursak; SVP,
en büyük parti unvanýný koruyor fakat oy
kaybý yaþadý. Bu oy kaybýndan sonra SVP’nin
tutumu nasýl olacak? Ýzlediði politikayý
devam ettirecek mi yoksa çizgisini politik
ortaya doðru kaydýracak mý?
Öyle bir þey gerçekleþse çok
yazýk olur. Öncelikle þunu belirtmem lazým. Piyasaya yeni partiler
çýktýðýnda mevcut partiler bundan
etkilenir. Her yerde bu böyledir ve
bizim de bu seçimlerde yaþadýklarýmýz bu þekilde açýklana bilinir.
Fakat bu gerçek göz ardý edilerek
sizin sorduðunuz soru ortaya atýldý.
Çok yazýk buluyorum çünkü bizim
siyasetimiz çok geniþ bir kitleye
hitap ediyor. Bizim siyasi parti programýmýz çok iyi. Programýmýzda
herhangi bir deðiþiklik olacaðýna
inanmýyorum. Zira eðer büyük çaplý
deðiþiklikler yaparsak bize oy veren
vatandaþlara ihanet etmiþ oluruz.
Fakat seçimlerden dersimizi aldýk ve
bu sebeple küçük deðiþiklikler yapabiliriz. Konularla ilgili nüanslar
deðiþebilir ama SVP’nin çizgisini
deðiþtireceðine kesinlikle inanmýyorum. Konularýmýz da deðiþime uðramaz. Siyasetçi olarak halkýn arasýna
sokaklara çok çýkýyorum. Vatandaþlarýn bana genellikle söyledikleri
þey, ‘siz doðru siyaset izliyorsunuz
fakat yanlýþ yollarla yayýyorsunuz’.
Eskiden radyolar kanallarýný bulduktan sonra cýzýrtýlarý yok etmek
için ince ayar yapmak gerekiyordu.
Bizim þu an yapmamýz gereken bu
cýzýrtýlarý yok etmek, kanal doðru
kanal.
Göçmenler SVP’ye neden oy versin?
Argümanlarýnýzý sunar mýsýnýz?
Suç iþlememiþ olan veya suç
örgütleriyle ilgisi olmayan tüm göçmenler SVP’ye oy verir. Ben kendimde göçmenim, baþka bir ülkeden
buraya geldikten sonra en önemli
olan hususlardan bir tanesi, Ýsviçrelilerin benim milletimin hangi niteliklerini tanýmasýdýr. Kimse istemez
milletinin hýrsýz veya genel anlamda
suçlularla dolu bir toplum olarak
tanýnmasýný. Bu sebeple SVP’nin
tutumu çok doðru. Ýsviçre’de yaþamaya baþlayan her göçmen bilecek
ki burada yaþamak istiyorsa buranýn
hukukuna riayet etmek zorunda.
Böylelikle kanunlara uygun yaþayan
insanlar daha güvende olacaklar.
Eðer bu kanunlarý kabullenmek
istemeyen veya doðru bulmayan

varsa ülkeyi terk edebilir, özgür bir
ülkede yaþýyoruz kimseyi burada
zorla tutmuyoruz. Ýnsanlarýn Ýsviçre’ye göç etmesindeki en büyük
etken, Ýsviçre’de hakim olan emniyettir. Burada savaþ yok, devrim yok ve
insanlar güven içinde yaþayabiliyorlar. Bu emniyetin bozulmamasý için
istikrarla mücadele eden tek siyasi
parti SVP’dir. Suç iþleyen yabancýlar
sýnýr dýþý edilebilmeli fakat mevcut
kanunlarda bu hayli güç bir durum.
Bu konuda referandumun sonuçlarý
da ortada ve ben eminim bir çok göçmen o gün bize destek verdi.
Siyasi anlamda SVP’ye destek
vermeyen kiþiler de bize bir konuda
destek veriyor. Biz her konuda net bir
tavýr belirleyip problemlere somut
çözümler sunuyoruz. Diðer partiler
gibi deðiþken bir tablo çizmiyoruz.
Bizim sayemizde gün yüzüne çýkmamýþ olan türlü sýkýntýlar ortaya konulup çözüldü.
SVP’nin seçim propagandalarý ve her yere
asýlan afiþler göçmenlerin SVP’ye karþý tutumunu temelden etkiliyor. Referandum içeriðini araþtýrmadan fikir yürütmelerine yol açýyor.
Göçmenleri de kazanabilmek için bu kýþkýrtýcý
tutumu deðiþtirecek mi SVP?
Politikamýzý ve afiþleri kesin ayýrmak gerekiyor. Politikamýz kesinlikle
doðru, lakin bunu yayma þeklimiz
deðiþebilir. Biraz önce anlatmaya
çalýþtýðým küçük deðiþikliklere örnek
oluþturuyor bu afiþ meselesi. Afiþler
dikkat çekiciliðini korumak zorunda,
yoksa asmamýzýn bir anlamý yok.
Ama eðer vatandaþ günden güne bu
konuyu daha fazla eleþtiriyorsa, biz
de tarzýmýzý deðiþtiririz. Zannediyo-

rum önümüzdeki dönemlerde bu
konu parti içinde mütalaa edilecektir.
En yakýn projelerinizi anlatýr mýsýnýz?
Bu noktada bunu söylemek çok
zor. Bu hafta parti meclisi seçilecek ve
ilk baharda parti yönetimi seçilecek.
Ara dönemde yeni projeler oluþturulmaz, yeni ekipler kesinleþince çalýþmalar yapýlýr. Bahsettiðim gibi kim
gelirse gelsin bizim parti programýmýz
belli, o çizgide projeler üretilecektir.
Halkýn sýkýntýlarýný tespit edip siyasi
anlamda çözüm arayacaðýz. Herkesin
göz ardý ettiði problemleri tartýþmaya
açacaðýz.
Suç iþleyen yabancýlarý sýnýr dýþý etmeyle
ilgili inisiyatifinize gelecek olursak. Parti
programýnýzda açýk bir dille, ‘aðýr suç iþleyen
yabancýlarýn sýnýr dýþý edilmesi gerektiðini’,
yazmýþsýnýz. Propagandanýzý da bu þekilde
yaptýnýz, tahmin ediyorum ki bu konuda size
destek veren vatandaþlarýn da büyük kýsmý
bu düþünceyle SVP’ye destek verdi. Referandum kabul edildi ve hükümet konuyu ele
aldý. Tasarýya en az altý ay hapis cezasýna
çarptýrýlan suçlularýn sýnýr dýþý edileceðine
dair bir kriter konulduðu için SVP zirvesi itiraz etti. Ýtiraz etmekle kalmayýp ikinci bir
inisiyatif hazýrladý. SVP’nin verdiði tepki inisiyatif tasarýsýna çeliþkili düþmedi mi?
Ýtirazlarýmýz sadece altý ayla ilgili
deðil, baþka kriterler de bizim
düþüncelerimizi yansýtmýyor. Hükümetin bu tasarýyla ilgili görevlendirdiði komisyonun sadece iki üyesi
SVP siyasetçileri, diðer tüm üyeler
zaten bu inisiyatife karþýydý. Bu
komisyon halkýn talebini nasýl saðlýklý yollarla hayata geçirebilir ki?
Detaylarýný veremiyorum maalesef
ezberimde deðil ama bu konuda

daha detaylý bilgi istiyorsanýz
SVP’nin komisyon üyelerine sorabilirsiniz.
‘Aðýr suç iþleyen yabancýlar’ kriterini
SVP hala destekliyor mu yoksa artýk tüm suç
iþleyen yabancýlarýn sýnýr dýþý edilmesi mi
isteniyor?
Ýlk inisiyatifi hazýrlarken sahip
olduðumuz düþüncelere sahibiz.
Tutumumuzu deðiþtirmek büyük bir
hata olurdu. Aðýr suçlularý kastediyoruz, fakat halkýmýzýn kararý tutarlý
yolla uygulamaya konulmasý gerekiyor. Hükümet bundan kaçýnýyor.
Komisyon, inisiyatif karþýtý siyasetçilerle dolu. Bu, halkýn isteklerini göz
ardý etmekten baþka bir þey deðil.
Seçmenler kendilerini dolandýrýlmýþ
hissediyor. Halk tutarlý ve istikrarlý
adýmlar görmek istiyor bu konuda.
Son olarak eklemek istediðiniz bir þey
var mý?
Ýsviçre’ye destek veren herkese
teþekkür etmek istiyorum. Milletvekili olarak dürüst bir þekilde çalýþan
tüm vatandaþlara teþekkürlerimi
sunuyorum. Eðer mevcut düzenden
memnun olmayanlar varsa, onlara
baþka bir ülkeye göç etmeyi tavsiye
ediyorum.
Bununla birlikte kýsaca tanýtmak
istediðim bir çalýþma grubum var. ‘Neue Heimat Schweiz’ isimli grubun baþkanlýðýný yapýyorum. Ýsviçre’ye iyi entegre olmuþ göçmenler
yürütüyor bu çalýþma grubunu,
düzenli programlar ve toplantýlar
düzenliyoruz. Eðer bize katýlmak
isteyenler varsa her zaman bizimle
irtibata geçebilirler.

