
ال لتنفيذ هذه املبادرة الخطرة.

هذا القرار االرتجايل الال انسانی تهديد لحق
 مليوين شخص يف االقامه 

“مبادرة التنفیذ” تهدد بشكل مبارشحق البقاء ألكرث 
من ملیوين شخص  يعيشون و یعملون يف سويرسا ممن 
لیست لدیهم  الجنسیة السويرسية، حيث سيتم تلقائيا 

طرد كل من يقرتف جرميه ولو كانت طفيفه خارج 
سويرسا, خارج اطار القانون ودون اي مراعاة لالعتبارات 

القانونيه والشخصيه. وهذا سيطبق حتى عىل االطفال 
املولودون يف سيويرسا, فمجرد ان يقرتف احد الوالدين 

جرم ما, فسيطرد االطفال ايضا مع والديهم خارج سويرسا. 
بعدما اقر الربملان السويرسي مبادرة الطرد, ومبادرة 

التنفيذ هو لوضع القرار موضع التطبيق.

التسمیة الخاطئة واملخادعة 
تعترب “مبادرة التنفيذ” مبثابة “كلمة حق يراد بها باطل”, 

انها خدعه تختفي خلف دعوى تنفيذ قانون “مبادرة 
الطرد” التي وافق عليها الربملان حينها باغلبيه ضئيله, 
حيث يحاولون من خالل “مبادرة التنفيذ” ليس فقط 

تفعيل القانون ولكن تشديده بشكل حاد ومؤمل.

ان تطبيق مبادرة التنفيذ ستسبب كارثه 

عىل شكل تسونامي, يكسح معه اناس 

يحتاجون للحاميه. وهذا اليشء ال ميكن 

القبول به يف بلد يسود فيه القانون 

كسويرسا. 

مانو خليل, مخرج سيناميئ سويرسي ولد يف كردستان
سوريا, يعيش يف برين.

عند تطبیق مبادرة  الطرد من قبل 

الربمان ، فان حزب الشعب السویرسی 

)صاحب املبادرة ( لن یقف ضدها 

، حیث یرغب يف فرض هذا املوقف 

املتطرف عرب هذه املبادرة التي  تعد 

مخالفة واضحة لنظامنا الدیمقراطي . 

فرناند میلگار، مخرج و منتج الفیلم، السویرسی من
اصل اسبانی یعیش فی لوزان.

بسبب هذه املبادرة سیترضر بشدة اناس 

ولدوا او نشئوا يف سیورسا   بدون ان 

یکون لهم جنسیة سویرسیة : ومبعنی 

اخر ایضا هم یطردون  تلقائيا دون 

مراعاة ظروفهم !

سسال امارل ، عضو فی مجلس الوطنی، االستاد فی
جامعه نوشاتیل، ایفردن لبا.

خطرعلی سیادة القانون
“مبادرة التنفیذ” تنتهك الحقوق االساسیة املنصوص علیها 

يف الدستور ومعاهدات حقوق االنسان و حریة حرکة 
االشخاص. ان نص املبادرة يحل محل السلطات الترشیعیة 

والقضائیة . کام انه یترصف بحریة اخذ القرار. و هذا 
یضعف مبدأ الفصل بني السلطات. ان القبول ب”مبادرة 
التنفیذ” ستكون لها عواقب وخیمة ال یمکن التنبؤ بها يف 

النظام القانوين ويف النظام السیايس السویرسي.

هدم العالقات مع االتحاد األورويب
عند تطبيق “مبادرة التنفيذ” سيتوجب عىل املجلس 

االتحادي السويرسي ان يقوم بطرد حوايل ١٠ االف شخص 
تلقائيا من البالد. دون النظر يف التداعيات السلبيه التي 
تنجم عن عملية الطرد خارج الحدود. ان هذا سيكون 

انتهاك سافر لحقوق االنسان يف سويرسا. واقرار “مبادرة 
التنفيذ” سيدق اسفني اخر يف العالقات بني سويرسا 

واالتحاد االورويب مام سيؤدي اىل هدمها.



نقول ال لـ “مبادرة التنفیذ”
ان احزاب ومنظامت الجاليات األملانية، الفرنسية،

اإليطالية، االلبانية، العلوية، العربية، الكردية، 
الربتغالية، السلوفينية، الكرواتية، الرصبية، االسبانية،

 التاملیة والجالية الرتكية يف سويرسا، اتفقوا عىل توحيد 
كلمتهم ملحاربة “مبادرة التنفيذ” الالانسانيه والخطرة،

السيئة الصيت. هذا املنشور متوفر باحدى عرش لغه.
 لطلب نسخ منه، يرجى االتصا بالحزب االشرتايك 

السويرسي.
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ارسال الظرف عن طریق الربید حتى 

٢٠ شباط الی عنوان برید البلدیة 

)كامینده(، او وضعها يف صندوق بريد 

البلدیة ) كامینده ( حتی ٢٤ شباط

 

وضع ظرف االقرتاع و بطاقة

التصویت يف نفس الظرف املرسل

 

التوقیع علی بطاقة التصویت 

 

وضع بطاقة التصويت يف الظرف

 الصغري بدون کتابة االسم والعنوان

 علی الظرف

 

امالء قامئة التصویت

 

فتح ظرف التصويت

کیفیة التصویت ؟

املهاجرون واملهاجرات ميكنهم التأثري 
يف السنوات االخیرة  قامت سويرسا بتجنيس حوايل
املليون انسان. ما يقارب ٨٨٠ الف مواطن سويرسي

ممن اعامرهم فوق ١٥سنه يحملون جنسية دوله ثانيه
سيكون ألصوات املواطنني من خلفيه مهاجرة ثقل يف
االنتخابات ليس فقط بقول كلمة ال “ملبادرة التنفيذ”

ولكن عند االدالء باصواتهم فعليا يف االنتخابات. 

نحن بحاجة إىل دعمكمر 
ان اعضاء الحزب االشرتاکي السویرسی من املهاجرين
يناضلون معا من اجل املساواة بین جمیع االجانب 

املقيمني يف سويرسا يف املجاالت السياسية واالقتصادية 
واالجتامعية والثقافية. نحن نطالب باملشاركة السياسية 
العادله لالجانب و مکافحة التميیز ضدهم، ونعمل عن 

كثب مع األحزاب واملنظامت التي لها صله باملهاجرين يف 
سويرسا ساندوا الحزب االشرتايك السويرسي وادعموا هذه 

الحمله. لالتصال:

www.spschweiz/migranten (deutsch)
www.pssuisse/migrants (en français)

Contact : PS Migrant-e-s, case postale 7876, 3001 Berne, téléphone 031 329 69 69; info@pssuisse.ch; www.pssuisse.ch/migrants
Kontakt: SP MigrantInnen, Postfach 7876, 3001 Bern, Telefon 031 329 69 69, info@spschweiz.ch, www.spschweiz.ch/migranten
Les dons sont priés à : PS Suisse, 3001 Berne, PC 30-28039-3, IBAN CH45 0900 0000 3002 8039 3, avec la mention
« PS Migrant-e-s, campagne mise en œuvre »  
Spenden bitte an: SP Schweiz, 3001 Bern, PC 30-28039-3, IBAN CH45 0900 0000 3002 8039 3, Vermerk: «SP MigrantInnen,
Kampagne Durchsetzungsinitiative»


