
“Bu inisiyatif bireylerin serbest 
dolaşım hakkına saldırarak, bütün 
çalışanların serbest dolaşım 
hakkını, özellikle de ücretler ve 
çalışma şartlarının korunmasını 
sınırlamak istiyor. Bu yüzden  
UDC/SVP’nin bu girişimine HAYIR 
diyorum.„
Céline Zeynep Sönmez, SP Göçmenler 
seksiyonu aktivisti, Ticari büro elemanı, 
Fribourg 

“Bu tehlikeli kısıtlama inisiyatifine 
HAYIR diyorum. Sahte vaatlerde 
bulunuyor ve sorunlara çözüm 
getirmiyor. İsviçre’nin ve Avrupa’nın 
bugünkü refahı, bireylerin  
serbest dolaşım ve serbestçe 
yerleşim hakkına sahip olmalarına 
dayanıyor.„ 
Mustafa Atici, SP Göçmenler  
seksiyonu, İsviçre genel başkanı ve 
Federal parlemento milletvekili, Basel

“Serbset dolaşım hakkı hepimiz 
için en geniş özgürlük. Bu hak 
eğitim, bilimsel araştırma ve 
Avrupa ile iyi bir işbirliği için 
gereklidir. Bu hakkın benden 
alınmasını istemiyorum. Bundan 
dolayı 27 Eylül’de HAYIR oyu 
kullanacağım.„
Nazan Belinda Walpoth, SP Bern 
kantonu Göçmenler seksiyonu eş başkanı. 
Bern kanton parlementosu milletvekili 

HAYIR! 
Maaşların korunması sisteminin 

   yıkılması ve serbest dolaşım 

 hakkının ortadan kaldırılmasına  

Mevsimlik işçi statüsüne dönüşe HAYIR! 

Avrupa’dan ayrılmaya  HAYIR!

27 Eylül  2020 referandumu



Nasıl oy kullanırım?

OYUNUZ ÖNEMLİDİR! GÖÇMENLERİN SİYASETTE ETKİSİ ÇOK ÖNEMLİDİR 
İsviçre son yıllarda 1 milyonun üzerinde kişiyi vatandaşlığa kabul etti. 15 yaş üzeri, yaklaşık 970 000 İsviçreli aynı zamanda ikinci bir 
vatandaşlığa sahip. Bütün göçmen kökenli kişiler oylarını kullanırlarsa, çoğunluğun elde edilmesini sağlayabilirler. O halde herkesin 
oylarını kullanması durumunda, SVP/UDC’nin ‘Sınırlandırma inisiyatifinin’ HAYIR’la sonuçlanması mümkündür! 

Stimmrechtsausweis
Carte de légitimation
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Non
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Oy zarfını açınız Oy pusulasını  
doldurunuz (HAYIR)

Oy pusulasını küçük,  
isimsiz (anonim) zarfın  
içine koyup kapatınız

Seçmen kartını doldurup, 
imzalayınız ve oy zarfına 
koyunuz

Kapalı isimsiz (anonim) zarf 
ve imzaladığınız seçmen 
kartını gri ana zarfa koyunuz. 
Göndereceğiniz resmi seçim 
bürosunun zarfın penceresine 
denk gelmesine dikkat ediniz

Oy zarfını postayla 21 Eylül 
2020’ye dek, belediyenizdeki 
seçim bürosuna yollayınız veya 
25 Eylül’e kadar, belediyedeki 
oy sandığına elden atınız
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Sözde ‘Sınırlandırma inisiyatifine’ HAYIR, zira  
SERBEST DOLAŞIM VE EK TEDBİRLER BİRBİRİNE DENKTİR. Serbest dolaşım hakkına saldıranlar, ücretlerin korunmasına ve iyi 
çalışma şartlarının korunmasına da karşı çıkıyorlar.

BU İNİSİYATİF, BÜTÜN AVRUPA’DA İŞİNİ ÖZGÜRCE SEÇEBİLME HAKKINA DOĞRUDAN BİR SALDIRIDIR. Ve İsviçre ile AB 
arasında yapılmış olan önemli anlaşmaların iptalini zorunlu kılıyor. 

BU İNİSİYATİF TEK BİR SORUNU DAHİ ÇÖZMÜYOR. Aksine İsviçre’yi işçilerin barakalarda kaldığı, mevsimlik statüsündeki insanlık 
dışı, ‘yabancı işçilerin’ ailelerini getiremedikleri döneme geri götürmek istiyor. 


