Abstimmung vom 28. Februar 2016
Tehlikeli Yaptırım İnisiyatif`e HAYIR
İnisyatif «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 almışlardırç.
Gayri insani yaptırım Inisiyatifi 2 milyon
insanın oturum hakkını tehdit ediyor
Yaptırım Inisiyatifi: Isvicre`de yaşayan, İsviçre
pasaportu olmayan 2 milyon kişinin oturumunu tehdit ediyor. Öyleki, en ufak bir suçta dahi otomatik olarak
herhangi bir araştırma ve incelemeye gerek kalmaksızın insanlar sınır dışı edilebilecek. Ayrıca ikinci nesil
yabancılar da bu yasanın kapsamına 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 aldatmacası
Yaptırım Inisiyatifi adı altında, çok önceden karar 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 içeriğindeki kabul suçlar kataloğunu genişleterek, insanların derhal yurtdışı edilmesini
öngörüyor.
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 mahkemenin yerine geçmiş
oluyor. Tüm karar ve takdir araçlarını elinden alıyor. Bunun yaninda güçler ayrılığı prensiplerini de ihlal ediyor.
Bu girişim hukuk düzeni, hukuk varlığının ve siyasi sistem açısından öngörülemez sistem sorunlarına yol açmış
olacak.
AB ye olan ilişkilerin bozulması
Federal hükümete göre, bu girişimin kabul görmesi halinde herhangi bir araştırma yapılmaksızın, 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 kişiyi vatandaşlığa aldı. 15-yaş üzeri yaklaşık 880 000 İsviçreli aynı
zamanda ikinci bir vatandaşlığa sahip. Bu göçmenlerin oylarını alabilirsek çoğunluğu elde etmiş oluruz.
Böylelikle bu gayri hukuki inisiyatife karşı durarak HAYIR diyebiliriz.
Sizin desteğinize ihtiyacımız var
SP-Göçmenleri, tüm göçmenlerin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda eşit hak ve imkanlara sahip
olması için mücadele veriyor. Ayni zamanda göçmenlerin eşit şartlarda siyaset yapabilmeleri ve ayrımcılığın
ortadan kaldırılması için de çalışıyor. Bu temelde bütün göçmen asıllı kuruluşları ve organizasyonları ile yakın
bir çalışma ve dayanışma içersindedir. SP-Göçmen partisine sizde katılın ve bu kampanyamızı bir bağış ile
destekleyin.

