
TEHLIKELI YAPTIRIM INISIYTIFÌ NE 
HAYIR
GAYRI INSANI YAPTIRIM INISIYATIFI 
2 MILYON INSANIN OTURUM HAKKINI 
TEHDIT EDIYOR
Yaptirim Inisiyatifi: Isvicrè de yaşayan, İsviçre pa-
saportu olmayan 2 milyon kişinin oturumunu teh-
dit ediyor. Öyleki, en ufak bir suçta dahi otomatik 
olarak herhangi bir araştırma ve incelemeye ge-
rek kalmaksızın insanlar sınır dışı edilebilecek. 
Ayrıca ikinci nesil yabancılar da bu yasanın kap-
samına girecek. Önceden parlamentoda karar 
alınan sınır dışı yasası, en azından bu durumlarda 
özel hükümler getiriyordu. Ancak bu yeni girişimle 
istisnai durumlar da ortadan kalkacak.  

ETIKET ALDATMACASI
Yaptırım Inisiyatifi adı altında, çok önceden ka-
rar verilmiş bir yasanın yürürlüğe girme çabasını 
yansitmaya çalişiyor. Bu bir etiket aldatmacasıdır. 
Yaptırım Inisiyatifi: Bundan beş sene önce çok az 
oy farkı ile kabul edilen sinirdişi inisiyatifinin içe-
riğindeki kabul suçlar kataloğunu genişleterek, 
insanların derhal yurtdışı edilmesini öngörüyor.

«Gayri insani ve tehlikeli 
yaptırım Inisiyatifi sınır dışı 
kararini daha da güçlendirmiş 
olacak. Hukuk devletin ìn 
içeriği boşaltılıp, Isviçre de 
yaşayan binlerce insanın 
oturum hakkını doğrudan 
tehdit edecek.»
Mustafa Atici, SP İsviçre Göçmenler
Kurumu Başkanı, Basel Kanton 
Milletvekili

 

«Parlamento sınır dışı Inisiyati-
finin isteklerini gerçekleştir-
di; Fakat SVP, buna karşın 
Referandum à gitmedi. Aşırı 
pozisyonunu şimdi bu Inisyatif 
ile gerçekleştirmeye çalışı-
yor, bu durum demokratik 
sistemin kötüye kullanılması 
ve sistemin daha da bozulma-
sina neden olacak.»
Ada Marra, Membro del Consiglio
nazionale svizzero, lic. ès sc. pol., 
Lausanne  

«Inisiyatif, Isviçre vatandaşı 
olmayan burda doğmuş 
ve büyümüş insanları sert 
bir şekilde hedef alıyor: Bu 
 insanlar en basit suçlarda 
dahi, otomatikmen ve duru-
muna bakılmaksızın sınır dışı 
edilebilecek.» 
Cem Bitnel, İsviçre Alevi Dernekleri
Federasyonu başkanı, Arbon

HUKUKUN TEHLIKELI IPTAL EDILIŞI
Yaptirim Inisiyatifi anayasadaki temel hakları, 
 Genel İnsan Hakları Sözleşmelerini ve Serbest 
dolaşım hakkı antlaşmasını doğrudan ihlal ediyor. 
Bu insiyatif içerik olarak yasama organın ve mah-
kemenin yerine geçmiş oluyor. Tüm karar ve tak-
dir araçlarını elinden alıyor. Bunun yaninda güçler 
 ayrılığı prensiplerini de ihlal ediyor. Bu girişim hu-
kuk düzeni, hukuk varlığının ve siyasi sistem açı-
sından öngörülemez sistem sorunlarına yol açmış 
olacak. 

AB YE OLAN ILIŞKILERIN BOZULMASI
Federal hükümete göre, bu girişimin kabul gör-
mesi halinde herhangi bir araştırma yapılmak sızın, 
her yil 10.000’i aşkın kişi sınırdışı edilebilecek. 
 Bununla birlikte Isviçre her yil binlerce kez AB ile 
bu antlaşmayı ihlal etmiş olacak. Söz konusu olan 
inisiyatif aynı zamanda başka bir maddeyi  Isviçre 
anayasasına koymuş olacak ki bununla  da AB ile 
varılan antlaşmalar ihlal edilmiş anlamına gelecek.  



GÖÇMENLER ETKILI 
OLABILIRLER
İsviçre son yıllarda 1 milyonun üzerinde ki-
şiyi vatandaşlığa aldı. 15-yaş üzeri yaklaşık 
880 000 İsviçreli  aynı zamanda ikinci bir 
vatandaşlığa sahip. Bu göçmenlerin oylarını 
kullanabilirlerse çoğunluğu elde etmiş 
oluruz. Böylelikle bu gayri hukuki inisiyatife 
karşı durarak HAYIR diyebiliriz. 

INISYATIF «GIRISIMINE» 
HAYIR DIYORUZ
Türk, Alevi, Alman, Aranavut, Arap, Fransız, 
İtalyan, İspanyol, Kürt, Portekiz, Sloven- 
Hirvat-Sırp, Tamil toplumlarının siyasi parti 
ve sivil toplum kuruluşları bu gayri insani ve 
tehlikeli İnisyatif «girişimine» karşı birlikte 
mücadele etme kararı almışlardır.
Bu Flyer 11 dilde mevcut. Siparişleri lütfen 
 Isviçre SP-Göçmenler seksiyonundan 
isteyiniz!
   

SIZIN DESTEĞINIZE 
IHTIYACIMIZ VAR
SP-Göçmenleri: tüm göçmenlerin siyasi, 
ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda eşit 
hak ve imkanlara sahip olması için mücade-
le veriyor. Ayni zamanda göçmenlerin eşit 
şartlarda siyaset yapabilmeleri ve ayrım-
cılığın ortadan kaldırılması için de çalışıyor. 
Bu temelde bütün göçmen asıllı kuruluşları 
ve organizasyonları ile yakın bir çalışma ve 
dayanışma içersindedir. SP-Göçmen par-
tisine sizde katılın ve bu kampanyamızı bir 
bağış ile destekleyin. Iliski adresi: 
www.spschweiz.ch/migranten (Almanca)
www.pssuisse.ch/migrants (Fransızca) 
  
  

Stimmrechtsausweis
Carte de légitimation

Durchsetzungs-
initiative
Initiative mise 
en œuvre

Nein
Non

NASIL OY KULLANIRIM?  

Oy Zarfını açın Oy pusulasını doldurun Oy pusulasını küçük 
ve anonim olan seçmen 
zarfına koyup yapıştırın

Seçmen kağıdını 
imzalayın

Secmen Zarfını ve
Seçmen kağıdını Oy 
zarfına koyun

Oy Zarfını 20. Şubata kadar 
posta yolu ile yerel meclise 
gönderin veya 24. Şubat 
da yerel meclisin posta 
kutusuna atın

Iliski adresi: SP MigrantInnen, Postfach 7876, 3001 Bern, Telefon 031 329 69 69, info@spschweiz.ch, www.spschweiz.ch/migranten 
PS Migrant-e-s, case postale 7876, 3001 Berne; teléfono: 031 329 69 69; info@pssuisse.ch; www.pssuisse.ch/migrants
Bağışlar buraya rica olunur: 
– SP Schweiz, 3001 Bern, PC 30-28039-3, IBAN CH45 0900 0000 3002 8039 3, anma ile «SP MigrantInnen, Kampagne Durchsetzungsinitiative»
– PS Suisse, 3001 Berne, PC 30-28039-3, IBAN CH45 0900 0000 3002 8039 3, anma ile «PS Migrant-e-s, campagne mise en œuvre»


