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Burada doğan, büyüyen, eğitim alan 
insanların toplumda yer edinme 
çabalarının önünde engellerin olması 
üzücü. 

Hem Ezgi Akyol hem de Sibel Arslan 
mülteci olarak İsviçre’ye gelen 
anne-babaların çocukları. Kendilerini 
daha çok buraya ait hisseden, Türkiye 
ile pek bağları ve aidiyet duyguları 
olmayan böylesi insanların burada da 
yer edinememeleri ve dışlanmaları 
kabul edilemez.

Daha önce olduğu gibi, bundan son-
raki süreçte de ayrımcılığa ve ırkçılığa 
karşı tavır almak önemli. Barış içinde 
yaşamak isteyen bir toplum istiyorsak 
eğer, burada doğan-büyüyen gençle-
rin İsviçre politik yaşamında daha çok 
yer edinmeleri gerekiyor.

........

İçeriğimizde yer verdiğimiz bir başka 
konu ise İsviçre’de kadın cinayetleri 
oldu. 

Küresel boyutta olduğu gibi, ne yazık 
ki İsviçre’de de kadın cinayetleri 
konusu güncel. Verilere göre, 2009- 
2018 yılları arasındaki dönemde 
yaşanan kadın cinayeti sayısı 135. 

Konu ile değerlendirmeleri ve verileri 
içerikte okuyabilirsiniz.
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Bu ayki sayımızda İsviçre’de ayrımcı-
lık ve ırkçılık konusuna eğildik ve bazı 
araştırma sonuçlarına yer verdik. 

Bu araştırma sonuçlarına göre, 
İsviçre’de yaşayan her üç göçmenden 
biri ayrımcılığa uğradığını belirtirken, 
göçmenlerin %28'i ırkçılıkla karşılaştı-
ğını ifade ediyor. 

İsviçre pasaportuna sahip olmak da, 
ayrımcılığa uğramanın önünde bir 
engel değil.

Tam da bu dönemde, SVP’li Federal 
Meclis üyesi Andreas Glarner’in, klima 
eylemleri sırasında Yeşiller Partisi 
milletvekili Sibel Arslan'a yönelik 
ırkçı saldırısı, konunun İsviçre politik 
yaşamı boyutu ile de tartışılmasına 
vesile oldu. 

Andreas Glarner’in kameralar önünde 
Sibel Arslan'a yönelik kullandığı 
ayrımcı ve ırkçı söylemlerle, İsviç-
re’de uygulanan ayrımcılığın sadece 
gündelik yaşamda değil, Federal 
Meclis’te de yaşandığına tanıklık 
etmiş olduk.

Öte yandan Alternatif Liste’den 
Zürich meclisi üyesi olarak görev 
yapan Ezgi Akyol görevinden istifa 
ettiğini duyurdu. Ezgi Akyol, istifa 
gerekçesini “Göçmen kökenli biri 
olarak uğradığı ayrımcılıklar ve 
temsil ettiği kesimlerin sorunlarının 
dikkate alınmaması“ olarak açıkladı 
ve şehir meclisindeki tek amacının, 
“duyulamayan sesleri duyulabilir hale 
getirmek“ olduğunu ifade etti.
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