
حق رای برای ھمھ کسانی 
!کھ  اینجا زندگی میکنند

(Nationalrat) درخواست از مجلس ملی

ما چھ میخواھیم؟
!ما تقاضای حق رأی برای ھمھ افرادی کھ اینجا زندگی میکنند را، فارق از ملیتشان، داریم

اھمیت این موضوع چیست؟
 بیش از 30٪ از جمعیت در سن رأی گیری وین از انتخابات آینده شھرداری ھا و استانی در وین در ماه اکتبر 

مستثنی ھستند.

 بیش از 30٪ - یعنی 482,000 غیررای دھنده در وین [1]. این تقریباً بھ اندازه کل جمعیت 
گراتس(291,000) و لینز(206,000) با ھم(497,000) است [2]. این شکاف بین رأی دھندگان و غیررأی 

!افزایش است. و بھ سرعت در حال رشددھندگان در پایتخت اتریش در حال

خارجی ھا؟
 ھمزمان، سھ چھارم افراد محروم از حق رای بیش از 5 سال است کھ در وین زندگی می کنند. بسیاری از این 

"خارجی ھا"ی ادعا  شده وینی ھایی ھستند کھ در اینجا متولد شده اند و یا مدت طوالنی است کھ در اینجا زندگی 
!ھستند و بنابراین دیگر متعلق بھ شھر و کشورشان نیستندمی کنند، از گفتمان سیاسی محروم

مشکل در حال رشد

 وین شھری در حال رشد است. سال بھ سال برجمعیت وین افزوده میشود، اما از انتخاباتی بھ انتخابات دیگر تعداد
 رای دھندگان کمتر. در سالھای اخیر، ساالنھ بر میزان افراد فاقد حق رای یک درصد افزایش یافتھ است. دلیل این

 نسبت رو بھ رشد در وین ، قوانین حاکم بر تابعیت اتریش است. اتریش یکی از سخت گیرانھ ترین قوانین
 شھروندی در اروپا را دارد کھ دارای کاتالوگ کاملی از شرایط مستثنی از تابعیت است. این موانع برای بسیاری
 از افراد غیرقابل حل است و کودکان متولد اتریش نیز باید با آنھا دست و پنجھ نرم کنند. اما برخالف بسیاری از

 شھرھای دیگر اروپا ، مانند آمستردام، بروکسل، دوبلین، ھلسینکی، کپنھاگ، استکھلم، براتیسالوا، لیوبلیانا یا تالین
 [3] ، در وین حق رأی نھ تنھا با محل زندگی ارتباط دارد، بلکھ بھ گذرنامھ شما نیز بستگی دارد، و این بر ھمھ ما

تأثیر می گذارد!ی

کار و جوانان
 حق رأی دادن و انتخاب شدن یک امتیاز نیست، بلکھ حداقل معیار دموکراسی است. عدم حق رای بیش از ٪30

جمعیت واجد شرایط سنی حق رای، یک مسئلھ سیاسی گسترده دموکراتیک را نشان می دھند.ی

فارسی



 محرومیت از حق رأی در تمام جمعیت جریان دارد. اما بھ طور مساوی توزیع نمی شود. جوانان، ساکنان کم درآمد
 وین و کارگران بھ ویژه تحت تأثیر قرار می گیرند. ھمھ آنھا بھ وضوح در صحنھ ھای سیاسی کمتر نمایانده می شوند،

 نگرانی ھای آنھا کمتر شنیده می شود، و فرصت کمتری برای فعالیت سیاسی دارند. بنابراین نمی توان گفت کھ در
اتریش حق رای ھمگانی وجود دارد، در حالی کھ بخش قابل توجھی از جمعیت شھری نمی توانند رأی دھند.ی

مطالبھ ما
ما خواستار حل این نقصان دموکراتیک رو بھ رشد ھستیم! بھ وسیلھ : ی

-اصالح قانون شھروندی
یا

-امکان حق رأی برای غیر شھروندان.ی
ما می خواھیم ھمھ افرادی کھ در وین زندگی می کنند در این مورد نظر داشتھ باشند!ی
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