
Rumänisch 
 
"Aici locuiesc, aici votez!" - Alegeri simbolice în Berlin Mitte 2021 
 
Despre ce este vorba: Drept de vot pentru toți 
Pe 26 septembrie 2021, în Berlin-Mitte vor avea loc trei alegeri: Alegerea Bundestagului, 
alegerea Camerei Reprezentanților și alegerea Adunării districtuale. Într-o democrație, 
alegerile sunt cel mai important element de codeterminare și participare. Cetățenii își pot 
face vizibilă opinia prin votul lor și pot influența componența parlamentelor. Dar mulți 
berlinezi nu au dreptul de a vota pentru că nu au cetățenie germană. În districtul Mitte, 
acest lucru afectează mai mult de o treime din populația eligibilă pentru alegerile pentru 
Bundestag și Camera Reprezentanților. Și la alegerile pentru consiliul districtual din Mitte, 
mulți locuitori sunt încă excluși. Deși dreptul de vot la alegerile municipale a fost introdus 
pentru cetățenii UE în 1992, mai mult de un sfert dintre locuitorii districtului nu au dreptul 
să voteze deoarece sunt cetățeni ai țărilor terțe sau apatrizi. Pentru mulți dintre ei, acest 
lucru înseamnă că sunt excluși din procesele politice care le afectează direct viața. Despre 
asta vrem să vorbim.  
 
Ce sunt alegerile simbolice? 
În cadrul unor alegeri simbolice, districtul Mitte dorește să facă apel la berlinezii fără drept 
de vot să voteze. Alegerile simbolice vor avea loc între 13 și 18 septembrie. În această 
perioadă, secții de votare simbolice vor fi amenajate în diferite instituții și asociații din 
raion. Acolo, alegătorii își pot face alegerea la fața locului într-o cabină de vot - aproape ca 
la alegerile "reale". Rezultatele vor fi publicate și prezentate în cadrul unei conferințe de 
presă.  
În perioada premergătoare alegerilor, diverse asociații și instituții vor organiza un program 
de sprijin pe tema dreptului de vot, cu discuții politice interesante și evenimente de 
informare.  
 
"Aici locuiesc, aici votez!" este mesajul pentru a atrage atenția asupra problemei dreptului 
de vot pentru toți și pentru a-i determina pe cei care au fost excluși până acum să participe 
la viața politică. Prin aceasta ne alăturăm rețelei naționale Wir wählen! (https://wir-
wählen.org/ ) pentru mai multă participare și democrație în Germania.  
 
Cine poate vota ? 
Pot vota toți cei care au peste 18 ani și nu au cetățenie germană. La secția de votare nu 
se solicită sau nu se verifică nici măcar actele de identitate sau de ședere.   
 
Cum poate clubul/organizația mea să devină o secție de votare? 
Persoanele fără drept de vot din Mitte pot vota simbolic la secția dumneavoastră de 
votare! Luați parte la întâlnirile pregătitoare și vă punem la dispoziție o urnă de vot, 
buletine de vot și vă includem în activitatea noastră de relații publice ca secție de votare. 
Voturile colectate vor fi publicate la nivel central prin intermediul biroului districtual. Sunteți 
interesat? Minunat, atunci scrieți la sybille.biermann@ba-mitte.berlin.de 
 


