REFERANS SERİLERİ

İsviçre: Uluslararası Uyuşmazlık Çözümü İçin Tasarlanmış Bir Ülke
Bütünleşmiş fakat bağımsız: İsviçre’nin federalist yapısı, üç alp topluluğunun oluşturduğu serbest
federasyon dönemine kadar uzanmaktadır. Gün geçCkçe bu yapı, yerini her birinin ayrı tarihsel ve
kültürel kimliği olan ve yüzyıllardır gönüllülük esasına göre iş başında olan kantonlara (eyaletlere)
bırakmışGr. Bu süreç sayesinde güçlü milli kimliğe sahip bağımsız bir ülke haline gelen İsviçre,
Avrupa’nın merkezinde ve Avrupalı komşularıyla yakın ilişkileri olmasına karşın Avrupa Birliği üyesi
değildir.
Kolayca ulaşılabilir: 80in üzerinde ülkeden direkt uçuş sağlanabilen üç uluslararası havaalanıyla (Zürih,
Cenevre ve Basel) İsviçre’ye dünyanın her yerinden kolayca ulaşılabilmektedir. İsviçre’nin gelişmiş
toplu taşıma sistemi ile havaalanlarından şehir merkezlerine araba ve trenle ulaşım oldukça kısa
sürede sağlanabilmektedir. Ülke içerisinde ulaşım ise grevin neredeyse hiç duyulmadığı, güvenilir ve
tüm hava koşulları düşünülerek tasarlanmış ulaşım ağıyla oldukça kolaydır.
Siyasi isCkrar: İsviçre için devamlılık yüksek öneme sahipCr. Bugünün modern federe devlet yapısı
özellikleri 1848 yılında oluşmaya başlayan İsviçre’nin siyasi sisteminin temelleri Orta Çağ’a kadar
uzanmaktadır. İsviçre hükümeCnin kendine has özelliklerinden biri de uzun vadeli ve tüm büyük
parClerin oluşturduğu koalisyona dayalı sistemidir. Siyasi yöneCme kaGlım hükümeCn her
kademesinden sağlanmakta ve bu da kuvvetler ayrılığının da bir geCrisi olarak hem siyasi isCkrarı hem
de öngörülebilirliği teminat alGna almaktadır.
Çok kültürlü ve uluslararası: İsviçre konuşulan diller bakımından Almanca, Fransızca ve İtalyanca
olarak üç ana bölgeye ayrılabilir. Bununla birlikte nüfusunun çeyreğinden fazlası ya yabancıdır ya da
yurtdışında doğmuştur. Bu da İsviçre’nin kimlik anlayışının etnik kökene ya da dile değil, demokrasi ve
çok kültürlülük gibi ortak değerlere bağlı olmasını beraberinde geCrmektedir. İsviçre’de bulunan bir
çok çalışan birden çok dil bilmekte ve ya yurtdışında yaşamış, okumuş ya da başka ülkelerden gelip
İsviçre’ye yerleşmişlerdir. İsviçre aynı zamanda, yabancı Ccarete olan bağlılığı sebebiyle diğer
kültürlere olan ilgisiyle ve bu kültürlere açık olan uzun geçmişiyle de bilinmektedir.
Tarafsız: İsviçre’nin çok uzun bir askeri tarafsızlık geçmişi vardır. 1815 Viyana Kongresi’yle tanınmış
olan bu tarafsızlığı sayesinde İsviçre, Kızıl Haç (ICRC ve IFRC), Birleşmiş Milletler (en büyük ikinci üssü
Cenevre’de bulunmaktadır), WTO, WIPO, IATA, IOC ve FIFA gibi bir çok uluslararası organizasyona ev
sahipliği yapmaktadır.
Bilgili: İsviçre, Avrupa’nın en iyi üniversitelerinin bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. Zürih (ETH) ve
Basel (EPFL) Federal Teknoloji EnsCtüsü isCkrarlı biçimde her yıl dünyanın en iyi üniversiteleri
arasında gösterilmektedir. 8 milyon gibi görece az bir nüfusa sahip olmasına rağmen İsviçre, farklı
sektörlerden dünyanın en bilinen ve büyük şirketlerinin bazılarına ev sahipliği de yapmaktadır: Finans
(UBS, Credit Suisse), ilaç (NovarCs, Roche), mühendislik (ABB), gıda (Nestlé). İsviçre’de bununla birlikte
bio-teknoloji, medikal teknoloji ve saat gibi farklı bir çok endüstriden sayısız şirket faaliyet
göstermektedir.
Diploması ve dünya barışı elçisi: İsviçre dünya barışına katkı sağlama amacına dayalı bir dış poliCka
izlemekte ve yine bu amaca yönelik bir çok sosyal, ekonomik ve insani yardım faaliyetleri
göstermektedir. İsviçre bir çok kez tarafsız arabulucu olarak hareket etmiş ve uluslararası anlaşmalar
için düzenlenen bir çok konferansa ev sahipliği yapmışGr. İsviçre hâlâ uluslararası diplomasi alanında
önemli bir rol üstlenmeye devam etmektedir.
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