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İsviçre’de Koronavirüs ile mücadelede alınan 
önlemler Kasım ayı başı itibarı ile yeniden 
sıkılaştırılmaya başlandı. Alınan yeni önlem-
lerden birçok işyeri etkilendi. Kış aylarının 
nasıl geçeceği, alınan yeni önlemlerin ne 
zamana kadar süreceği belirsizliğini koruyor. 
Ekonomi uzmanları bu dönemde bir iflas ve 
işsizlik dalgası beklediklerini ifade ediyorlar. 
Dileriz böylesi bir durum ortaya çıkmaz ve 
herşey yeniden normale döner.

Durumun normale dönmesi tabii ki bizlere 
bağlı. Dünyanın herhangi bir yerinde alınan 
kararlar-önlemler, bulunduğumuz yerde 
hepimizi etkiliyor. Bu süreçte, virüs ile tek 
başımıza baş edemeyeceğimizi, her zaman-
kinden daha fazla dayanışmaya ihtiyacımız 
olduğunu biz kez daha anladık. Virüs ile mü-
cadelede açıklanan kriterlere uymak, virüs ile 
mücadelede önemli bir işleve sahip.

Sağlık uzmanlarının açıklamalarına gö-
re,virüsü kapan kimi insanlarda hastalık be-
lirtileri görülmüyor. Belirti olmadan, virüsü 
kimin bulaştırabileceğini belirlemek test 
yapılmadan olanaksız. Bu nedenle semp-
tom göstermeyenlerin de araklı olarak test 
yaptırmalarında fayda var. Bilindiği gibi, 
hastanelerde, kliniklerde ve test merkezle-
rinde yapılan Korona testleri ücretsiz.

Kış günlerine girdiğimiz bu dönemde 
kapalı ortamlarda daha çok zaman geçire-
ceğiz. Virüsün bulaşmasını ve yayılmasını 
önlemede, maske ve mesafe kurallarına 
uymak oldukça önemli. Ve elbette, test 
sonucu pozitif çıkan “süper bulaştırıcıların“ 
karantina kurallarına uymaları da…
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İsviçre’de 29 Kasım’a kadar, Şirketsel 
sorumluluk (Konzernverantwortung) ve 
"Savaş malzemesi üreticilerinin finansma-
nının yasaklanması“ (Für ein Verbot der 
Finanzierung von Kriegsmaterialprodu-
zenten) isimli iki federal oylama yapılacak.

Konzernverantwortung inisiyatifi ile, İsviçre 
merkezli şirketlerin yurtdışında insan hak-
larına ve çevresel standartlara uymaları ve 
çocuk işçi çalıştırmamaları talep ediliyor.

Public Eye isimli oluşum, Glencore ve 
LafargeHolcim gibi İsviçreli şirketlerin 
yurtdışında, on yıllardır insan haklarını ihlal 
ettikleri, çevreyi tahrip ettikleri ve çocuk 
işçi çalıştırdıkları konusunda sayısız vaka 
belgelediklerini duyurdu. Belgelere göre, 
özellikle de Afrika ve Güney Amerika kıta-
larında aktif olan İsviçreli şirketler nehirleri 
zehirlerken, doğayı da tahrip ettiler. 

İnisiyatif, bu şirketlerin sebep oldukları 
çevresel zararlardan ve insan hakları 
ihlallerinden sorumlu tutulması gerektiğini 
savunuyor.

Savaş malzemesi üreticilerinin finansmanı-
nın yasaklanması isimli inisiyatif ise; İsviçre 
finans kurumlarından gelen paraların silah 
üretimine akmasının engellenmesini ve 
savaş malzemesi üreten firmalara destek 
sunulmamasını talep ediyor.

Federal İstatistik Dairesi’nin açıkladığı 
güncel verilere göre, İsviçre silah ihracatın-
da 2020 yılında rekor kırdı. İsviçre şirketleri 
yılın ilk dokuz ayında, yaklaşık 690 milyon 
frank değerinde savaş malzemesi ihraç 
etti. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 
yaklaşık 500 milyon frank olarak açıklan-
mıştı. 

Görüldüğü gibi, tüm dünya kaotik ve çatış-
malı bir süreçten geçerken, bu durumdan 
karlı çıkanlar ise silah üreticileri oluyor.
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