"Участие без бюлетина" - Проект за пробни избори на LAMSA
e.V.
На 06.06.2021 в Заксен-Анхалт ще се проведат избори за нов ландтаг. Както
при всички други избори на ниво Бунд и Ланд за съответната провинция в
Германия, право да участват и в тези избори имат само само хора с немско
гражданство. Това изключва от изборния процес над 75000 души, които живеят
постоянно в Заксен-Анхалт, но не притежават немски паспорт.
Затова с "Probewahlen am 28.05.2021" LAMSA e.V. би искала да сигнализира за
това, че и хората без немско гражданство биха искали да се ангажират
политически и би трябвало да бъдат чути. Да участват могат всички хора, които
пребивават по-дълго от три месеца постоянно в Заксен-Анхалт и са изключени
от изборите за Ландтаг заради своето гражданство. Ще можете да гласувате за
същите партии, които стоят и на официалните избирателни бюлетини. Ще
преброим гласовете, след което ще оповестим резултатите от гласуването Ви
на пробните избори. Засиленият обществен интерес може да сигнализира
за желанието на гражданите без ненсмко гражданство за по-засилено
участие в политическия живот на Германия.
Ще се радваме на Вашето участие!
Изборите ще се проведат на място в Десау-Рослау, Хале, Магдебург,
Зангерхаусен и Щендал. На място можете да дадете своя глас в местните
секции от 10 до 18ч. Моля, носете със себе си и документ за самоличност.
Освен това ще имате възможност да гласувате онлайн. За тази цел можете да
се регистрирате на посочения адрес https://www.lamsa.de/partizipation-ohnewahlzettel-kontakt/, след което ще получите от нас данни за достъп. Освен това
можете да гласувате по пощата. За тази цел Ви молим да ни пишете Имейл на
andreas.schmidt@lamsa.de или да се свържете с нас на телефон 034521389395.
Ние ще Ви изпратим бюлетината за гласуане с франкиран пощенски плик за
обратна връзка така, че да можете за по-удобно да попълните бюлетината у
дома.
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