
Por favor, vote dia 13/6/2021.
Provavelmente, a votação mais im-
portante deste século ocorrerá na 
Suíça no dia 13 de junho. O eleitorado 
decidirá se a Suíça continua sendo um 
estado constitucional ou se degenera 
em um estado arbitrário imprevisível.
Duas leis, extremamente perigosas, 
serão colocadas à votação. Leis que o 
Conselho Federal e o Parlamento apro-
varam ou instalaram apressadamen-
te à sombra da crise da Corona. Infe-
lizmente, a propaganda do Estado é 
muito unilateral. Além da SRF, grupos 
de mídia privados também recebem 
milhões em pagamentos do governo 
federal e, geralmente, também infor-
mam de uma forma muito parcial. O 
governo diz que as novas leis são ne-
cessárias para a segurança (PMT) e a 
saúde (lei Covid-19). O fato é que, am-

bas as leis, dão muito poder ao Estado. 
Eles violam de forma flagrante nossos 
direitos básicos e pessoais. Elas le-
vam à arbitrariedade estatal, discri-
minação e opressão. O que acontece 
quando o Estado tem muito poder é 
o que estamos vendo atualmente em 
nossos países vizinhos. Não deixe de 
votar no dia 13 de junho e informe to-
dos ao seu redor. Não „acredite“ ape-
nas em uma campanha. Informe-se! 
Leia as leis relevantes e pense sobre 
o que elas significam. Leia também 
seus direitos básicos nos Art. 7 - 36 
da Constituição Federal. É extrema-
mente importante que estas duas 
leis sejam rejeitadas. Para que as ge-
rações futuras ainda possam viver em 
um estado constitucional humano.

Prezados eleitores

Sim, ao Estado de Direito

Lei  
Covid-19 Não
PMT Não



NãoNão

1.) A PMT (Lei de Medidas Policiais contra o 
Terrorismo)
Esta lei é uma farsa perigosa e não tem lugar em 
um estado constitucional. O título „luta contra o 
terrorismo“ é enganoso. De repente, não só os cri-
minosos violentos seriam considerados terroris-
tas. De acordo com a definição do PMT, a polícia 
poderia classificar, arbitrariamente, escritores 
de carta ao editor, jornalistas, patriotas, ativistas 
do clima, ativistas dos direitos humanos; de fato, 
qualquer pessoa que expressasse uma opinião 
crítica como uma „ameaça terrorista“. A lei prevê 
declarar crianças, a partir dos 12 anos de idade, 
como terroristas e tratá-las como tal (art. 24f do 
PMT). A polícia pode interrogar regularmente as 
crianças, sem o acompanhamento de seus pais 
(PMT Art. 23k). Dispositivos eletrônicos de moni-
toramento podem ser permanentemente insta-
lados ao corpo de uma pessoa (PMT Art. 23q). A 
polícia seria autorizada a impor prisão domiciliar, 
interdição distrital ou de contato. De acordo com 
o art. 23e do PMT, não seria necessária nenhu-
ma prova nem uma sentença judicial. Mesmo um 
delito criminal não seria necessário. Uma mera 
suspeita seria suficiente. Os afetados ficariam à 
mercê das autoridades sem proteção. Até agora, 
tais leis só foram conhecidas em Estados tota-
litários com uma situação precária de direitos 
humanos. A arbitrariedade e a repressão policial 
seriam possíveis por lei. As ações do Estado, que 
são contrárias aos direitos humanos, causariam 
tensões e terrorismo ao invés de combatê-los. 
O PMT viola nossa Constituição e a Convenção 
Européia sobre Direitos Humanos. O fato de que 
o Conselho Federal quis  introduzí-lo, sem ser 
notado em setembro de 2020, e que até o parla-
mento o aprovou é uma vergonha e um fracasso 
total de nossa política. Dificilmente valeu uma 
manchete na tal imprensa de qualidade. Ainda 
podemos confiar num governo assim? A mídia 
ainda está cumprindo seu mandato de fornecer 
informações equilibradas e críticas? O referen-
do contra a lei PMT só foi realizado, graças aos 
grandes esforços de pessoas comprometidas de 
todos os campos políticos. Portanto, use sua voz 
e diga NÃO à lei do terror desumano! Devemos 
isso às gerações futuras.

2.) A Lei Covid 19 
Também aqui, uma lei extremamente perigosa 
foi introduzida com pressa, o que atropela nos-
so Estado de direito. Além das intermináveis 
invasões de nossos direitos fundamentais, a lei 
permite, até oficialmente, a discriminação cont-
ra pessoas que não podem ou não querem vaci-
nar a si mesmas ou seus filhos com substâncias 
mal conhecidas. Assim, a lei Covid 19 viola o arti-
go 8 da Constituição Federal (igualdade de direi-
tos e proibição de discriminação). A lei Covid 19 
também prevê um monitoramento geral, através 
do rastreamento de contatos. Mas a lei também 
regulamenta os pagamentos de milhões a grupos 
de mídia. Assim, já em 2020, os grupos de mídia 
TX-Group, Ringer, NZZ e CH-Media receberam 
dezenas de milhões do governo federal, embora 
eles mesmos já estivessem ganhando milhões 
(K-Tipp 15.4.21). Chamar tudo isso de „estímulo 
para uma comunicação independente na crise“ 
é um absurdo! As empresas de mídia patrocina-
das pelo governo são o contrário de empresas 
independentes. A SRF também é financiada pelo 
governo federal, o que significa que praticamen-
te todos os principais meios de comunicação da 
Suíça dependem do governo. O jornalismo crítico 
do governo está se extinguindo. Perfidamente, a 
mesma lei também regulamenta a compensação 
estatal às vítimas das medidas. O Conselho Fe-
deral e a mídia dizem que estes fundos estão em 
perigo, no caso de um voto negativo. Isto é puro 
alarmismo. Porque ninguém é contra a compen-
sação. E o governo não tem nada com que nos 
ameaçar. Ele é nomeado e pago pelo povo. Após 
o NÃO à Lei Covid 19, a compensação será nova-
mente regulamentada pelo Parlamento. Uma so-
lução adequada e com vários apoiadores já está 
em cima da mesa. Ao invés de exigir ainda mais 
poder, o governo deveria provar que é capaz de 
proteger os grupos de risco sem causar danos 
sociais e econômicos devastadores. Sem abolir 
nossos direitos fundamentais.

Mais informações:  
covidgesetz-nein.ch

Tipp:
Leia seus direitos básicos
na Constituição Federal (Art. 7 – 36) 

Mais informações: 
willkuerparagraph.ch


