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„Pass Egal Wahl“ - Votează acum! 
 
DEM21 – o inițiativă din Austria Superioară care se angajează pentru mai multă 

democrație va începe cu programul „Pass Egal Wahl”, în traducere liberă: 
„participare la vot, indiferent de cetățenie“. Scopul acestui program este să atragă 
atenția asupra faptului că o mare parte a populației este exclusă de la participarea 

la alegerile organizate la 26 septembrie în Austria Superioară. 
 

Programul din Austria Superioară „Pass Egal Wahl” se desfășoară între 13 august 
și 17 septembrie. Indiferent de pașaport, oricine locuiește în Austria Superioară 

și are 16 ani sau peste poate participa la vot! Partidele care pot fi votate sunt 
aceleași care candidează pentru alegerile de stat din Austria Superioară. 

 
Votul poștal „Pass Egal Wahl” funcționează în felul următor: 

1. Va fi nevoie să procurați un plic mic (format C6, 114 mm x 162 mm), precum 
și un plic mare (format C5, 162 mm x 229 mm). 

2. Descărcați buletinul de vot și de identificare AICI. Apoi va fi nevoie sa îl 
scoateți la imprimantă și să îl decupați. 

3. Mai întâi completați buletinul de vot și puneți-l în plicul mic. Sigilați plicul. 
4. Puneți plicul mic sigilat în plicul mare. 

5. Apoi completați fișa de identificare și puneți-o în plicul mare. 
6. Sigilați plicul mare și trimiteți-l din timp către:  

ZusammenHelfen in OÖ 
Martin-Luther-Platz 3/3 
4020 Linz 

Pe plic va fi nevoie să scrieți parola: „Pass Egal Wahl”.  
 

Alte opțiuni de participare  la vot 
 

Documentele pentru depunerea votului prin poștă le puteți ridica de la diferite 
organizații partenere de cooperare. Mai multe detalii actualizate regulat cu privire 

la ora și locul desfășurării sunt disponibile AICI (în limba germană).  
 

De asemenea, se poate vota și în cadrul evenimentului stradal public:  
• Pass Egal Wahl Linz: 15.09.2021, 12:00 – 18:00, Martin-Luther-Platz, 4020 

Linz 
• Pass Egal Wahl Steyr: 15.09.2021, 10:00 – 16:00, Museum Arbeitswelt, 

4400 Steyr 
• Pass Egal Wahl 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

