
«Duke ndaluar lëvizjen e lirë të 
njerëzve, kjo inisiativë vë në 
pikëpyetje të drejtat themelore të 
të gjithë punëtorëve, në veçanti 
mbrotjen e pagës dhe kushteve në 
punë. Për këtë arsye unë i them JO 
inisiativës së SVP/UDC-së!»
Osman Osmani, Nënkryetar i migratëve 
socialdemokrat të PSd të Zvicrës, 
Sindikalist, Schaffhausen

«Unë i them JO inisiativës dhe 
rrezikut të shfuqizimit. Ky është një 
premtim i pavërtetë që nuk sjell 
zgjidhen e asnjë problemi. Prosperi-
teti në Zvicër dhe në të gjithë Evropën
bazohet në faktin se të gjithë njerëzit  
janë të lirë të zgjedhin vendin e 
punës dhe vendbanimin e tyre.» 
Arber Bullakaj, Zëvendës- President i PS 
kantonale në St-Gallen, Sipërmarrës, Wil

«Lëvizja e lirë e njerëzve është një 
e drejtë themelore për lirinë e të 
gjithëve ne. Është një e drejtë 
themelore për arsimin, kërkimin 
dhe për një bashkëpunim të mirë 
me Europën. Unë nuk dua që kjo e 
drejtë të më kufizohet. Për këtë 
arsye unë votoj JO në 27 Shtator.»
Juliana Cici, Juriste, Sekretare e 
Përgjithshme e Shoqatës «Women Alb 
World»

JO
për heqjen e mbrojtjes 

së pagave dhe lëvizjen 

e lirë të njerëzve! 

JO rikthimit të statusit sezonal! 

JO për ndarjen e Europës!

Votimi në 27 Shtator 2020



Si mund të votoni nëpërmjet postës?

ZËRI JUAJ ËSHTË I RËNDËSISHËM! TË GJITHË MIGRANTET / MIGRANTËT KANË NJË INFLUENCË TË JASHTËZAKONSHME 
Zvicra ka natyralizuar më shumë se një milion qytetarë vitet e fundit. Rreth 970 000 qytetarë zviceranë mbi moshën 15 vjeç kanë një 
nënshtetëssi të dytë. Nëse të gjithë ne, njerëzit me sfond migracioni do të marrin pjesë në votime, ne do të mund të përbënim shumicën. 
Një JO të ashtuquajturës «iniciativë të kufizimit» të SVP/UDC është e mundur, mirëpo vetëm nëse të gjithë ne do 
të votojnë efektivisht!

Stimmrechtsausweis
Carte de légitimation

Begrenzungs-
initiative
L’initiative de
limitation

Nein
Non

ALBANISCH

Hapni zarfin me fletën  
e votimit

Shkruaj JO në fletën  
e votimi 

Vendosni fletën e votimin  
në zarfin e vogël anonim  
dhe mbyllni ate

Nënshkruani kartën  
e votimit

Vendoseni dhe zarfin em-
byllur dhe kartën e votimit në 
zarfin e votimit që keni marrë 
përmes postës të. Kontrolloni 
që adresa e pranuesit të 
shfaqet në dritaren e zarfit

Dërgoni zarfin e votimit me 
postë deri në 21 Shtator 2020 
në komunë ose hidhni atë në 
kutinë e postës së komunës 
tuaj deri më 25 Shtator

Kontaktoni: SP MigrantInnen, Postfach 7876, 3001 Bern, Telefon 031 329 69 69, migranten@spschweiz.ch / www.spmigrantinnen.ch 
PS Migrant-e-s, case postale 7876, 3001 Bern, tel. 031 329 69 69, migrantes@pssuisse.ch / www.psmigrants.ch 

JO të ashtëquajturës «nisëm kufizuese», sepse:  
LËVIZJA E LIRË DHE MASAT SHOQËRUESE MBROJTËSE ECIN DORA-DORËS. Ata që luftojnë kundër lëvizjes së lirë të qytetarëve, 
janë kundër mbrotjes së pagave dhe kushteve në punë.

INISIATIVA ATAKON TË DREJTË PËR T’U PUNËSUAR NË ÇDO VEND TË EUROPËS. Kjo çon në prishjen e marrëveshjeve të 
rëndësishme mes Zvicrës dhe Bashkimit Europian. 

INISIATIVA NUK ZGJIDH NJË PROBLEM TË VETËM. Kjo e kthen Zvicrën në një «barrakë» dhe është kundër kthimit të statusit sezonalë, 
në situatat kur «punëtorët mysafir» nuk guxonin të merrnin me veti familjet e tyre. 


