
Patjetër të votoni 13.06.21
Ndoshta votimi më i rëndësishëm i 
këtij shekulli do të zhvillohet në Zvicër 
më 13 Qershor. Zgjedhësit vendosin 
nëse Zvicra mbetet një shtet kush-
tetues apo degjeneron në një shtet 
arbitrar të paparashikueshëm. Dy lig-
je jashtëzakonisht të rrezikshme, të 
cilat Këshilli Federal dhe Parlamenti 
shpejt i miratuan ose instaluan nën 
hijen e krizës së koronës, vijnë në vo-
tim. Fatkeqësisht, propaganda shte-
tërore është shumë e njëanshme. 
Përveç SRF, grupet e mediave private 
gjithashtu marrin pagesa në miliona 
nga qeveria federale dhe zakonisht 
raportojnë gjithashtu në mënyrë të 
njëanshme. Qeveria thotë se ligjet e 
reja janë të nevojshme për sigurinë 
(PMT) dhe shëndetin (ligji Covid-19). 
Fakti është, që të dy ligjet i japin një 

fuqi të madhe shtetit në veçanti. Ato 
shkelin të drejtat tona themelore 
dhe të njeriut në një mënyrë të qartë. 
Ato çojnë drejt arbitraritetit kombë-
tar, diskriminimit dhe shtypjes. Tani 
po shohim në vendet fqinje se çfarë 
ndodh kur shteti ka shumë pushtet. 
Ju lutemi sigurohuni që të jepni vo-
tën tuaj në 13 Qershor dhe të informo-
ni të gjithë rreth jush. Mos «besoni»  
thjesht një fushate, zbulojeni vetë! 
Lexoni ligjet përkatëse dhe mendoni 
se çfarë nënkuptojnë ato. Lexoni për 
të drejtat tuaja themelore në nenet 
7 - 36 të Kushtetutës Federale. Me 
rëndësi të madhe është që këto dy 
ligje të refuzohen. Kështu që gjenera-
tat e ardhshme mund të jetojnë ako-
ma në një shtet kushtetues njerëzor.

Të dashura votuese, të dashur votues

Po për shtetin e së drejtës

Ligji- 
Covid 19 JO
PMT JO



JOJO

1.) PMT (Ligji për Masat Policore për Luft-
imin e Terrorizmit) 
Ky ligj është një mashtrim shumë i rrezikshëm 
dhe nuk ka vend në një shtet kushtetues. Titul-
li „Lufta kundër Terrorizmit“ është mashtrues. 
Krejt papritur, terroristët nuk do të konsidero-
heshin më vetëm kriminelë të dhunshëm. Sipas 
përkufizimit të PMT, policia mund të klasifikojë 
në mënyrë arbitrare letrat drejtuar redaktorit, 
gazetarëve, patriotëve, aktivistëve të klimës, ak-
tivistëve të të drejtave të njeriut, dhe madje edhe 
kujtdo që shpreh një mendim kritik si „kërcënim 
terrorist“. Ligji parashikon që fëmijët nga mosha 
12 vjeç të shpallen terroristë dhe të trajtohen si 
të tillë (PMT Art. 24f). Policia lejohet të marrë në 
pyetje rregullisht fëmijët pa u shoqëruar prindë-
rit e tyre (PMT Art. 23k). Pajisjet e mbikëqyrjes 
elektronike duhet të jenë të lidhura fort me tru-
pin e një personi (PMT Art. 23q). Policia duhet të 
lëshojë arrest shtëpie, ndalim afrimi në zonat e 
caktuara ose ndalime kontakti, sipas PMT Art. 
23e nuk do të kishte nevojë për prova ose gjykim 
të gjykatës. Një krim gjithashtu nuk do të ishte i 
nevojshëm. Do të  mjaftonte vetëm një dyshim. 
Të prekurit do të ishin në mëshirën e autorite-
teve pa mbrojtje. Deri më tani, vetëm shtetet 
totalitare me një situatë të pasigurt të të drejta-
ve të njeriut kanë njohur ligje të tilla. Arbitrazhi 
dhe shtypja policore do të ishin të mundshme 
me ligj. Veprimet e shtetit që shkelin të drejtat 
e njeriut priren të promovojnë më shumë sesa 
të luftojnë tensionet dhe terrorizmin. PMT shkel 
kushtetutën tonë dhe konventën evropiane të të 
drejtave të njeriut. Fakti që Këshilli Federal don-
te ta prezantonte atë pa u vërejtur në Shtator 
2020 dhe madje edhe parlamenti miratoi është 
një turp dhe një dështim total i politikës sonë. 
Të ashtuquajturat media cilësore vështirë se ia 
vlejnë një titull i tillë. A mund t’i besohet ende një 
qeverie të tillë? A po e përmbush media akoma 
mandatin e saj për të siguruar një informacion 
të ekuilibruar dhe kritik? Referendumi kundër 
ligjit të PMT-së erdhi falë përpjekjeve të mëdha 
të njerëzve të përkushtuar nga të gjitha kampet 
politike. Sigurohuni që përdorni zërin tuaj dhe i 
thoni JO ligjit të terrorit çnjerëzor! Ne ua kemi 
borxh këtë brezave të ardhshëm.

2.) Ligji Covid 19 
Edhe këtu u fut shpejt një ligj jashtëzakonisht i 
rrezikshëm, i cili shkel shtetin tonë kushtetues 
me këmbë. Përveç shkeljeve të pafundme të të 
drejtave tona themelore, ligji madje zyrtarisht 
mundëson diskriminim ndaj njerëzve që nuk 
mund ose nuk duan të vaksinojnë veten e tyre 
ose fëmijët e tyre me substanca të diskutuesh-
me. Akti Covid 19 shkel kështu nenin 8 të Kush-
tetutës Federale, (barazia ligjore dhe ndalimi i 
diskriminimit). Ligji Covid 19 parashikon gjit-
hashtu një monitorim gjithëpërfshirës përmes 
gjurmimit të kontakteve. Por miliona pagesa 
për grupet e medias rregullohen gjithashtu në 
ligj. Në vitin 2020, grupet mediatike TX-Group, 
Ringier, NZZ dhe CH-Media morën dhjetë-
ra miliona nga qeveria federale, edhe pse ata 
vetë tashmë kishin bërë miliona fitime (K-Tipp 
15.4.21). Të quhet e tëra gjë „promovimi i rapor-
timit të pavarur në kohë krize“ është absurde! 
Korporatat mediale të sponsorizuara nga qe-
veria janë e kundërta e pavarur. SRF financo-
het gjithashtu nga qeveria federale, që do të 
thotë se praktikisht të gjitha mediat kryesore 
në Zvicër janë të varura nga qeveria. Gazeta-
ria kritike ndaj qeverisë po shuhet. Në mëny-
rë tinëzare, i njëjti ligj rregullon kompensimin 
shtetëror për viktimat e masave shtrënguese. 
Këshilli Federal dhe media thonë që nëse thoni 
JO, këto fonde janë në rrezik. Kjo është vetëm 
taktika e trembjes. Sepse askush nuk është 
kundër dëmshpërblimit. Dhe qeveria nuk ka 
pse të na kërcënojë, ajo është porositur dhe 
paguhet nga njerëzit. Sipas JO të Aktit Covid 
19, kompensimi do të riorganizohet nga parla-
menti. Një zgjidhje përkatëse, e aftë për shu-
micë, është tashmë e disponueshme. Në vend 
që të kërkojë edhe më shumë pushtet, qeveria 
duhet të provojë se është e aftë të mbrojë gru-
pet e rrezikut pa shkaktuar dëme shkatërruese 
shoqërore dhe ekonomike. Pa hequr të drejtat 
tona themelore.

Informata tjera:  
covidgesetz-nein.ch

Këshillë:
Lexoni të drejtat  tuaja themelore
në Kushtetutën Federale (Art. 7 - 36) 

Informata tjera:
willkuerparagraph.ch


