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Bu girişim komitesine göre, İsviçre'deki en 
zengin 300 kişi, servetlerini son yedi yılda iki-
ye katlayarak, 352 milyar franktan 707 milyar 
franka çıkardılar. Ülkedeki toplam varlıkların 
%42'sinden fazlasına sahip olan bu zengin 
kesimin servetleri, kira gelirlerinden veya faiz-
lerden kaynaklı olarak sürekli artıyor.

İnisiyatif ile zenginlere daha fazla vergi ödeme 
yükümlülüğü getirilmesi savunulurken, elde 
edilecek olan ek vergi gelirlerinin adil bir şekil-
de halka dağıtılması hedefleniyor.

Bir diğer oylama konusu ise ve İsviçre Medeni 
Kanunu‘nda değişiklik -Herkes için evlilik. 
(Änderung des Schweizerischen Zivilgesetz-
buches - Ehe für alle)

Federal Parlamento 2020 yılının Haziran ayın-
da gerçekleştirdiği bir oturumunda, eşcinsel 
çiftlere evlilik hakkı tanıyan düzenlemeyi kabul 
etmişti. “Herkes için evlilik" yasası ile temel ay-
rımcılığın ortadan kaldırılması ve tüm çiftlere 
eşit davranılması hedefleniyordu.

Ancak sağ ve muhafazakâr çevreler bu yasa-
dan rahatsız olurlarken, yapılan bu değişikliğe 
karşı 61 bin 027 imza toplayıp referandumu 
gündeme getirdiler.

Federal Hükümet, Federal Parlamento ve 
halkın büyük bir çoğunluğu daha önce kabul 
edilen “Herkes için evlilik" yasasını destekliyor.

Bu oylama konularına dair detayları içeriğimiz-
de okuyabilirsiniz.

Tatil döneminde ara verdiğimiz dergi çalış-
malarımıza yeniden başladık. Tatil nedeniyle 
sakin geçen bu dönemde, İsviçre’deki güncel 
gelişmeleri sizlere haber portalımızdan aktar-
maya çalıştık.

Bu yaz dönemi felaket haberleri ile geçti. 
Avrupa’nın birçok ülkesinde görülen ve normal 
mevsimsel seyrin üzerinde yaşanan seller, 
dünya genelinde görülen aşırı sıcaklıklar nede-
niyle yaşanan orman yangınları yaz döneminin 
ana gündem maddeleri oldu.

Değişen sıcaklık değerleri ile birlikte doğasal 
dengeler de değişmeye başladı.

Bu dönem İsviçre’de yüksek miktarda yağışla-
rın neden olduğu yıkıcı sel felaketleri genellikle 
tarım alanlarını etkilerken, ortaya milyarlarca 
franklık zararlar çıktı. İlerleyen zamanlarda, 
besin maddesi eksikliği nedeniyle tarım ürün-
lerinin fiyatlarının artacağı tahmin ediliyor.

İçeriğimizde, tüm bu olumsuz gelişmelerin 
iklim değişikliği ile ilgili olup olmadığına ve 
insanların gidişattaki etkilerine değindik. 

Ek olarak; önceki yılın yaz döneminde Koro-
navirüs’ten kaynaklı olarak tatillerini İsviçre 
dışında yapamayanların, bu yaz döneminde 
görülen fırtına ve soğuk hava dolayısı ile 
İsviçre’yi terk etme isteklerinde artışlar olduğu 
da göze çarptı.

.....

26 Eylül 2021'de federal düzeyde iki konu 
hakkında oylama yapılacak.

Bunlardan biri “Ücretleri azaltın, sermayeyi 
adil bir şekilde vergilendirin” (Volksinitiative 
«Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern) 
başlıklı oylama.
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