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"Burada yaşıyorum, burada seçiyorum!" - Berlin'deki 2021 sembol seçimi  
 
Nedir: Herkes için oy hakkı 
26 Eylül 2021'de, Berlin-Mitte'de üç seçim yapılacaktır: Federal Meclis seçimi, 
Temsilciler Meclisi seçimi ve İlçe Konseyi seçimi. Seçimler ve seçimlere katılım 
demokrasinin en önemli unsurudur. Vatandaşlar oylarıyla fikirlerini  görülebilir hale 
getirirler ve parlamentonun oluşumunu etkileyebilirler. Ancak birçok Berlinli Alman 
vatandaşlığına sahip olmadığı için seçime katılamaz. Mitte ilçesinde bu, Federal 
Meclis ve Temsilciler Meclisi seçimleri için uygun nüfusun üçte birinden fazlasını 
etkiler. Ayrıca birçok oturan Mitte semtindeki Meclis seçimlerinde dışlanır. 
Belediyelerin AB vatandaşları için oy kullanma hakkı 1992 de getirilmiş olsa da, bölge 
sakinlerinin dörtte birinden fazlasının üçüncü ülke vatandaşı oldukları veya vatansız 
oldukları için oy kullanmasına izin verilmemektedir. Etkilenenlerin çoğu için bu, 
hayatlarını doğrudan etkileyen siyasi süreçlerden dışlanmak anlamına gelir.  
Bunun hakkında konuşmak istiyoruz. 
 
Sembolik seçimler nelerdir? 
Bir sembolik seçim çerçevesinde, Berlin in Mitte semtinin insanları oy kullanma hakkı 
olmasa da oy kullanmaya çağırıyoruz. Sembolik seçimi 13.-17. Eylül tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek ve bu süre zarfında ilçe genelinde çeşitli kurum ve 
derneklerde sembolik seçim sandıkları kurulacak. Orada seçmenler, neredeyse 
„gerçek“ bir seçim gibi ,oy verme kabininde oylarını kullanabilirler.Sonuçlar 
yayınlanacak ve bir basin toplantısında sunulaçak. Çeşitli dernek ve kurumlar 
tarafından önceden siyasi görüşler ve bilgilendirme etkinlikleri ile oy hakkı konusunda 
bir destek programı uygulanacaktır. 
 
„Burada yaşıyorum, burada seçiyorum“ mesajı herkese oy verme hakkı sorununa 
işaret etmek ve şimdiye kadar dışlananları siyasi katılım için harekete 
geçirmektir.Böylece Almanya da daha fazla katılım ve demokrasi için ülke çapında  
Seçiyoruz (https://wir-wählen.org/ ) ağına katılıyoruz. 
 
Kim seçebilir? 
18 yaşını doldurmuş ve Alman vatandaşlığına sahip olmayan herkes oy kullanabilir. 
Oy kullanma yerinde kimlik veya ikametgah belgesi istenmez ve kontrol edilmez. 
 
Derneğim / kurumum nasıl Seçim Merkezi olabilir? 
Oy hakkı olmayan kişiler sembolik olarak oylarını kullanabilirler. Hazırlık toplantılarına 
katılıyorsunuz,size oy sandığı ve oy pusularını veriyoruz ve halkla ilişkiler 
çalışmalarımıza dahil ediyoruz.Toplanan oylar ilçe başkanlığı aracılığıyla merkezi 
olarak yayınlanır. Ilgileniyor musunuz? Güzel, o zaman Sybille.Biermann@ba-
mitte.berlin.de 'ye yazın. 
 
 


