
    In Kooperation mit:  
 

 
  

„Pasaporta nuk ka rëndësi për zgjedhjet“ – Votoni tani! 
 
Dem21 – është një iniciativë në Austrinë e Epërme që bën fushatë për më shumë 
demokraci – e cila fillon me fushatën zgjedhore elektorale "Pasaporta nuk ka rëndësi për 

zgjedhjet", që mund të përkthehet afërsisht "Voto, pa marrë parasysh se çfarë shtetësie 

ke". Ky veprim synon të tërheqë vëmendjen e një pjese të konsiderueshme të popullsisë 
në Austrinë e Epërme nga zgjedhjet e 26 shtatorit. 

 
Në Austrinë e Epërme „Pasaporta nuk ka rëndësi për zgjedhjet“ do të zhvillohet nga data 

23 gusht deri më 17 shtator. Pavarësisht nga pasaporta e Juaj, mund të votojnë të gjithë 

ata që jetojne në Austrinë e Epërme dhe ata që janë në moshën 16 vjeçare e sipër. Në 
fletët e votimit ndodhen partitë që kandidojnë për zgjedhjet rajonale të Austrisë së 

Epërme. 
 

Pasaporta nuk ka rëndësi për zgjedhjet përmes Postës funksionon kështu: 

 
1. Merrni një zarf të vogël (Formati C6, 114mm x 162 mm) dhe një zarf të madh 

(Format C5, 162 mm x 229 mm). 

2. Fletën e votimit si edhe fletën e indentifikimit mund ta shkarkoni Këtu, ta shtypni 
dhe ta presni nga njëra-tjetra. 

3. Përpara plotësoni fletën e votimit dhe e vendosni ne zarfin e vogël. Zarfin e vogël 
e mbyllni. 

4. Zarfin e vogël të mbyllur e vendosni në zarfin bosh të madh /ne zarfin e madh 

dhe te zbrazet. 
5. Pastaj plotësoni fletën e Identifikimit dhe e vendosni në zarfin e madh. 

6. Zarfin e madh e mbyllni dhe e dërgoni në kohë te: 
ZusammenHelfen in OÖ 

Martin-Luther-Platz 3/3 

4020 Linz 
Fjalëkalimi/Kennword: „Pass Egal Wahl“.  

 

Mundesi të tjera për të marrë pjesë në zgjedhje 
 

Dokumentet për votimin postar mund të merren nga partnerë të ndryshëm të 
bashkëpunimit. Detaje të mëtejshme mbi kohën dhe vendet mund të gjenden KETU dhe 

do të aktualizohen  rregullisht (në gjuhën gjermane) 

 
 

Ju gjithashtu mund të zgjidhni edhe nga një prej fushatave të rrugës: 
 

• Pasaporta nuk ka rëndësi për zgjedhjet - Linz: 15.09.2021, 12:00 – 18:00, 

Martin-Luther-Platz, 4020 Linz 
• Pasaporta nuk ka rëndësi për zgjedhjet – Steyr: 15.09.2021, 10.00 – 16:00, 

Mseum Arbeitswelt, 4400 Steyr 
• Pasaporta nuk ka rëndësi për zgjedhjet - Wels: 11.09.2021, 14:00 – 18:00, 

Ringstraße 33, 4600 Wels 

https://migrare.at/wp-content/uploads/2021/08/Stimm-und-Identifikationszettel-Briefwahl_2021.pdf
https://migrare.at/wp-content/uploads/2021/09/Abhol-und-Abgabeorte.pdf

