
Mutlaka oyunuzu verin! 13.6.21

13 Haziran‘da İsviçre‘nin muhte-
melen bu yüzyıldaki en önemli oyu 
gerçekleşiyor. Seçmen, İsviçre‘nin ana-
yasal bir devlet olmaya devam etmesi-
ne veya öngörülemeyen keyfi bir devlet 
durumuna dönüşmesine karar veriyor. 
Federal Konsey (Bundesrat) ve Par-
lamentonun korona krizinin gölge-
si altında ve koşuşturmacası anında 
hızlıca son derece tehlikeli iki yasayı 
çıkarmış ve kararlaştırmıştır. Maalesef 
günümüzde devlet propagandası tek 
taraflı haber vermekte. SRF (İsviçrenin 
en büyük medya yayın organı) ve bunun 
yanında özel medya şirketleri federal 
hükümetten milyonlarca yardım alma 
avantajından yararlanıp genellikle tek 
taraflı olarak haber vermekte. İsviçre 
hükümeti, bu iki yeni yasanın (PMT) 
güvenlik ve sağlık (Kovid-19 yasası) 
için gerekli olduğunu anlatıyor. Ger-
çek şu ki, her iki yasa da özellikle dev-

lete büyük bir güç sağlamak amacıyla 
hazırlanmış. Ve her iki yasa da temel ve 
insan haklarımızı bariz bir şekilde ihlal 
ediyor, devletin keyfiliğine, ayrımcılığa 
ve baskıya yol açıyor. Bir devletin 
fazla güce sahip olduğunda neler 
olabileceğini günümüzde komşu ülke-
lerimizde görebiliyoruz. Lütfen 13 Ha-
ziran‘da mutlaka oyunuzu verin ve çev-
renizdeki herkesi bilgilendirdiğinizden 
emin olun. Bir kampanyaya sade-
ce «inanmak»la kalmayın, kendiniz 
araştırın! Alakalı yasaları okuyun ve ne 
anlama geldiğini düşünün. Ayrıca Fe-
deral Anayasa‘nın (Bundesverfassung) 
7-36. maddelerindeki temel haklarımız 
hakkında bilgi edinin. Bu iki yasanın 
reddedilmesi son derece önemlidir. Ge-
lecek nesillerin de insani bir hukuk dev-
lette yaşayabilmeleri için bu iki yasanın 
reddedilmesi son derece önemlidir.
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1.) PMT (Polisin terörle mücadelesi için 
önlemler yasası) 
Bu yasa, son derece tehlikeli, hilelidir ve bir 
hukuk devlette hiçbir yeri yoktur. „Terörle Mü-
cadele“ başlığı yanıltıcıdır. „Terörist“ olarak eti-
ketlendirilmek, aniden artık sadece şiddetli 
suçlular için geçerli olmadığı anlamına gelir. 
PMT‘nin tanımına göre, polis, keyfi olarak örneğin 
yorumcuları, gazetecileri, iklim aktivistlerini 
mektup yazarları, insan hakları aktivistleri, va-
tanseverleri, evet görüşünü ifade eden her bir 
insanı „teröristik tehdit“ olarak sınıflandırma 
yetkisine sahip oluyor. PMT yasası, 12 yaşından 
büyük çocukların terörist ilan edilmesini ve bu 
şekilde muamele görmesini şart koşuyor (PMT 
mad. 24f). Polisin düzenli olarak çocukları ebe-
veynleri olmadan sorgulamasına izin veriyor 
(PMT mad. 23k). Elektronik izleme cihazları bir 
kişiye sıkıca bağlanabiliyor (PMT mad. 23q). 
Polis, ev hapsi, rayon yasağı veya temas yasağı 
ilan edebiliyor. PMT 23 makalesine göre, polisin 
ne kanıta ne de mahkeme kararına ihtiyacı oluy-
or. Artık suçun işlenmiş olması da şart olmuyor. 
Bir polisin sadece şüphe etmesi yeterli oluyor. 
Kişisel olarak etkilenenler, koruma olmaksızın 
yetkililerin insafına kalıyor. Bu tür yasaları 
şimdiye kadar, yalnızca insan hakları istikrarsız 
bir duruma sahip olan totaliter devletler tanırdı. 
Polis keyfi ve baskı artık yasal oluyor. Devlet, in-
san haklarını ihlal eden eylemleri ile gerginlikleri 
ve terörizmi yenmeye çalışması gerekirken yeri-
ne daha çok destekleyecektir. PMT, anayasamızı 
ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini çiğniyor. 
Federal Konseyin (Bundesrat) PMT‘yi 2020 Ey-
lül‘ünde halk tarafından fark edilmeden kanun 
olarak yerleştirme istemesi ve hatta parlament-
onun PMT‘yi onaylamış olduğu gerçeği utanç ver-
ici ve politikamızın tamamen başarısız olduğunu 
gösterir. Bu vaka, sözde kaliteli medyada pek 
manşete değmedi. Böyle bir hükümete hala gü-
venilebilir mi? Medya hala dengeli ve eleştirel 
bilgi sağlama görevini yerine getiriyor mu? PMT 
yasasına karşı yapılan referandum, tüm siyasi 
partilerin sadık insanların büyük çabaları saye-
sinde gerçekleşti. Lütfen oy hakkınızı kullanın ve 
insanlık dışı terör yasasına HAYIR diyerek gele-
cek nesillere borcunuzu ödeyin!

2.) Covid-19 yasası 
Covid-19 yasası ile aşırı bir hızla hukuk devleti-
mizi ayaklar altına alan tehlikeli bir yasa getirildi. 
Temel haklarımıza yapılan bitmek bilmeyen te-
cavüzlere ek olarak, Covid-19 yasası, tartışmalı 
maddeler aracılığıyla kendilerini veya çocuklarını 
aşılayamayan veya aşılanmayı istemeyen kişilere 
karşı ayrımcılığa bile resmen izin vermektedir. 
Dolayısıyla Covid-19 yasası, Federal anayasa‘nın 
(Bundesverfassung) 8. maddesine (yasal eşitlik 
ve ayrımcılık yasağına) aykırıdır. Covid-19 yasası 
ayrıca temas takibi yoluyla insanların kapsamlı 
bir şekilde izlenmesini öngörmekte. Ama aynı za-
manda medya gruplarına yapılan milyonlarca öde-
meler de bu Covid-19 yasası içerisinde düzenlene-
rek sağlanmakta. Ancak böylece 2020 gibi erken 
bir tarihte TX-Group, Ringier, NZZ ve CH-Medya 
medya grupları zaten milyonlar kazanmış olsa da 
(K-Tipp 15.4.21) federal hükümetten düzinelerce 
milyonlarca yardım paraları da almıştır. Her şeye 
“kriz zamanlarında bağımsız haberciliği teşvik 
etmek” demek absürd ve saçma! Çünkü devlet 
destekli medya kuruluşları, bağımsız olmanın 
tam tersidir. SRF aynı zamanda federal hüküme-
ti tarafından finanse edilmektedir, bu da pratik 
olarak İsviçre‘nin büyük medya organlarının tama-
men hükümete bağımlı olduğunu açıkça gösterir. 
Hükümet karşıtı gazetecilik tükeniyor. Sinsice, 
aynı yasa (Covid-19 yasası), zorlayıcı önlemlerden 
dolayı muzdarip edilenler için devlet tazminatları 
düzenler. Federal Konsey ve medya, HAYIR oyu 
kullanıldığında devletin mali yardım paraları teh-
likede olacağını anlatıyor. Belli ki bu sırf bir kor-
kutma taktiği. Çünkü kimse devletin tazminat 
ödemelerine karşı değil. Ayrıca hükümet halk 
olarak bizi tehdit edemez, devlet halk tarafından 
görevlendirilir ve öder. Covid-19 yasasına HAYIR 
yapılanmasının ardından ödenecek tazminatlar 
parlamento tarafından yeniden düzenlenecektir. 
Karşılık gelen bir çoğunluk çözümü zaten mevcut-
tur. Daha fazla güç talep etmek yerine, hükümet, 
yıkıcı sosyal ve ekonomik hasara neden olmadan 
ve temel haklarımızı kaldırmadan risk grupları 
koruyabileceğini göstermelidir.
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