Yeni hükümetin düşündürdükleri
Hollanda siyasi tarihinin en uzun koalisyon görüşmeleri sonucunda Mark Rutte’nin
başbakanlığında yeni hükümet kuruldu. Yeni hükümetin bir önceki koalisyon hükümetinde
yer alan partilerden oluştuğunu ve iki sol partinin hükümete birlikte katılmasını engellemek
için kapalı kapılar ardında siyasi oyunlar oynandığını unutmadan bir kenara not etmek
istiyoruz.
Yeni hükümetin programını oluşturan koalisyon metni kimi olumlu unsurlar içermekle birlikte
Hollanda’nın önünde duran, aҫık ve gizli yoksulluğa, gelir adaletsizliğine son vermek, modern
ve halka yakın yeni bir yönetim anlayışı oluşturmak, sivil toplumu güçlendirmek gibi temel
sorunları çözmekten uzaktır.
Ama isterseniz önce olumlu gördüğümüz bazı gelişmelerden söz edelim.

En başta bakanlar kurulunda yer alan 28 bakandan 14’unun kadınlardan oluşmasını
alkışlıyoruz. Kadınlardan ikisinin Türkiye kökenli olması da alkışlanacak bir gelişmedir. Ayrıca
Suriname kökenli bir bakanın da hükümette yer almasını bu gelişmelere ekleyebiliriz.
Neden?
Çünkü biz örgüt olarak öteden beri göçmenlerin toplum içerisinde görünebilir yerlere
gelebilmesini önemsiyoruz. Bunun olumlu rol modeli olarak genҫ nesillere yansıyacağına ve
dolayısıyla entegrasyon sürecini olumlu yönde ilerletebileceğine inanıyoruz.
Hükümetin programında yaşanabilir çevre, iklim, eğitim, öğrencilere burslar, asgari ücret,
kreşler, yeni konutların inşası ve benzeri alanlarda iyileştirmeler öngörülüyor. Kağıt üzerinde
hepsi güzel görünüyor ama daha önceki Rutte hükümetlerinde verilen sözlerin tümünün
yerine getirilmemesi nedeniyle ihtiyatlı olmamız gerektiğini de belirtmeden geçmek
istemiyoruz. Ayrıca toplumdan kopuk siyaset ve yönetim anlayışının değişebileceğini
gösteren herhangi yeni bir unsuru hükümet programında göremememiz tam anlamıyla
pozitif düşünmemizi engelliyor. Umarız yanılırız.
Hükümetin programında Türkiyeliler için inburgeringsplicht öngörülmesinin bizde büyük
hayal kırıklığı yarattığını belirtmeden geçemeyiz. Bilindiği gibi daha önceki hükümetler
döneminde bu yönde atılan adımlar örgütümüzün başvurması nedeniyle yargı tarafından
iptal edilmişti. Hükümet şimdi hukukun çevresinden dolanarak aynı programı yine uygulamak
istiyor. Ama unutulmasın ki HTİB hâlâ yaşıyor ve diğer ilgili kuruluşlarla birlikte tekrar yargıya
başvurup bu haksız tutumun engellenmesini sağlamaktan geri durmayacağız. Çünkü bu
uygulama Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ortaklık anlaşmasına aykırıdır ve yargının kararı
kesindir.
Üzerinde asıl durmak istediğimiz konu ise şudur. Hükümet programında toplumun belirli
kesimlerinin ekonomik durumunda yüzde 0.1, yüzde 0.5 veya en fazla yüzde 1.5 oranında
iyileştirmeler olacağı söyleniyor. Bu rakamların komikliği bir yana biz bunlara inanmakta
güçlük çekiyoruz. Çünkü daha önceki hükümetler döneminde bu yönde verilen sözler yerine
getirilmedi ve özellikle toplumun alt gelir grubuna mensup olanların satın alma gücü düştü.
Enflasyonun giderek arttığı, emekli aylıklarının on yıldır net olarak geriye gittiği, sağlık
primlerinin sabit durmadığı, enerji fiyatlarının yükselmesi nedeniyle herkesin yılda 500-600
Euro daha fazla ödemek zorunda olduğu mevcut koşullarda nasıl oluyor da gelirlerin biraz
ileriye gideceği veya en azından sabit kalacağı ileri sürülüyor, anlamak gerçekten zor.
Anlaşılan o ki yeni hükümet corona virüsünün yarattığı faturayı dar gelirlilerin üzerine
yıkmayı düşünüyor ama bunu açıkça söylemekten çekiniyor ve bu nedenle süslü sözler
kullanıyor. Bunun toplumdaki huzursuzluğu giderek artıracağını, siyasi kurumlarla halk
arasındaki uçurumu derinleştireceğini şimdiden görmemek için siyaseten naif olmak gerekir.
Eğer ileride bu hatalı tutum telafi edilip düzeltilmezse korkarız ki kendimizi hiç
beklemediğimiz toplumsal huzursuzluk ortamında bulabiliriz.

Son olarak bir noktayı daha işaret etmeden geçmek istemiyoruz. Bu çağda hükümetlerin
kuruluşlarının kapalı kapılar ardında ve belirli siyasetçilerin dar alanda paslaşmalarıyla
gerçekleşmesinin modası çoktan geçti. Toplumun en geniş kesiminin, özellikle sivil toplum
örgütlerinin katkıda bulunmadığı hükümetlerin başarı şansı zayıftır.
Umarız yeni hükümet toplumun beklentilerine yanıt verir ve corona virüsünün yarattığı
tahribatın faturasını dengeli bir biçimde dağıtır. Aksi halde olabilecekleri düşünmek bile
istemiyoruz. Çünkü toplum zaten corona virüsünün yarattığı moral bozukluğu içerisinde
bulunuyor ve bu nedenle siyasetin üzerine yıkmayı düşündüğü ağır faturaya sert tepki
verebilir. Bizden şimdiden uyarması!
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