
“Uluslararasi Insan haklarini 
ortadan kaldirilmasina HAYIR 
diyorum. Bu insiyatif, diktatör 
rejimlerin yaptığı gibi, Isvicrè -
nin de uluslararasi insan 
hakları sözlesmelerini ihmal 
etmesini öngörüyor. Bunu 
tamamiyla red ediyorum.”
Mustafa Atici, Basel Kanton 
Milletvekili

“Insan haklari anlasmalarinin ihlal 
edilmesine HAYIR diyorum. Ancak 
uluslararasi anlasmalar ve insan 
haklari sözlesmeleri isvicre gibi 
kücük ülkeleri büyük dünya 
güclerine karsi koruyabilir. Bu 
anlasmalar ve sözlesmeler olmadigi 
zaman yalniz Trump, Putin ve 
Erdogan gibi l̀er dünyà da neler 
olabilece gini belirliyecekler.”
Claudia Friedl, St. Gallen kantonu federal 
parlemento Milletvekili

“Bireylerin devletlerin keyfi 
uygulamalari karsisinda 
savunmasiz kilinilmasina HAYIR 
diyorum. Uluslararasi anlasma-
lar hepimizin özgürlüklerini 
devletlerin keyfi hak kisitlama-
larina ve hak ihlallerine karsi 
koruyor. Bu milliyetci insiyatif 
bu hakkimizi tehlikeye atiyor.”
Cem Bitnel, İsviçre Alevi Dernekleri 
Federasyonu başkanı, Arbon
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HAYIR INSAN HAKLARINI KORUYAN YASALARA DIREK SALDIRIYA
SVP`nin bu Milliyetci Insiyatifi insan haklarini koruyan uluslararasi yasalara karsi direk bir sal-
diriyi iceriyor. Aslinda bir cok ülkedeki despot yönetimler, svp`nin isvicre icinde istedigi, insan 
haklari ihlalarini su anda uyguluyorlar. O bakimdan aslinda Isvicre`nin insan haklari ihlalerine 
daha fazla duyarli olmasi gerektigi bir dönemde yasiyoruz. Onun icin isvicre`nin bir cok dikta-
törün ihlal ettigi insan haklarini anlasmalarina kendisinin`de katki sunmasina izin vermemeliyiz.

HAYIR ULUSLARARASI INSAN HAKLARININ ANLASMALARININ IHLALINE
Uluslararasi insan haklari anlasmalari isvicre gibi kücük ülkeleri`de büyük güc odaklarinin poli-
tikalarina karsi koruyor. Maalesef bazi büyük devletler gittikce milliyetci bir cizgi izliyorlar. Böyle 
bir zamanda isvicre`nin uluslararasi insan haklari sözlesmelerini savunmasi daha da cok önem 
kazaniyor. Ancak uluslararasi güclü bir hukuk sistemi, keyfi devlet uygulamalarini durdurabilir. 
Uluslararasi kurallarin olmadigi bir sistemde Trump, Putin ve Erdogan gibi diktatörler, dünya`-
daki gelismelere yön vereceklerdir. Onun icin SVP`nin bu tehlikeli insiyatifine hayir diyoruz.
 
HAYIR BIREYSEL HAKLARIN DEVLETLERIN KEYFI UYGULAMALARINA KARSI  
SAVUNMASIZ KILINMASINA
Uluslararasi Insan haklari anlasmalari bireyleri devletlerin keyfi hak kisitlamalarina karsi koru-
yor. Insan haklari sözlesmeler ve özellikle`de Avrupa Insan haklari anlasmalari bireylerin otu-
rum hakki, cocuk haklari, ailenin ve cocuklarinin beraber olma haklarini koruyor ve bireyleri 
keyfi geri gönderilmelere ve tutuklamalara karsi koruyor. Bu insiyatif kazanilmis bütün bu hak-
larin ihlal edilmesini öngörüyor. Onun icin HAYIR diyoruz.

NASIL OY KULLANIRIM?

GÖÇMENLER ETKILI OLABILIRLER
İsviçre son yıllarda 1 milyonun üzerinde kişiyi vatandaşlığa aldı. 15-yaş üzeri yaklaşık 880 000 
İsviçreli aynı zamanda ikinci bir vatandaşlığa sahip. Bu göçmenlerin oylarını alabilirsek çoğun-
luğu elde etmiş oluruz. Böylelikle bu tehlikeli inisiyatife karşı durarak HAYIR diyebiliriz.
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