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NE ISTIYORUZ?
Bizler vatandaşlığı ne olursa olsun, burada yaşayan herkes için secme ve secilme hakkı talep 
ediyoruz!

PEKI BU NEDEN ÖNEMLI?
Viyana nüfusunun seçme yaşına erişmiş kesiminin %30`dan fazlası Ekim ayında Viyana`da ger-
çekleşecek olan yerel yönetim ve genel seçimlerin dışında kalacak. Viyana nüfusunun %30`dan 
fazlası, yani 482.000[1] Viyanalı oy hakkına sahip değil. Bu sayı neredeyse Linz (206.600) ve 
Graz`ın (291.000)toplamını (497.600)[2] ifade etmekte. Avusturya`nın başkentinde seçme ve se-
çilme hakkına sahip olan ve olmayanlar arasındaki bu boşluk her geçen gün artıyor. Hem de hızla!

Viyana`da seçme ve seçilme hakkına sahip olmayanların dörtte üçü 5 yıldan uzun bir süredir Vi-
yana`da yaşıyor. Sözde yabancı kabul edilen, siyasi katılım hakları reddedilen ve dolayısıyla ülke 
ve şehirlerine aidiyetleri de reddedilmiş olan bu kesimin büyük bir çoğunluğu ya burada doğmuş 
ya da uzun yıllardır Viyana`da yaşamakta.  

Viyana büyüyen bir şehir. Hemen her yıl Viyana nüfusu artıyor. Ancak bir seçimden diğerine oy ve-
rebilenlerin sayısı düşüyor. Geride kalan yıllara bakıldığında oy verme hakkından yoksun bırakılan 
kişi sayısının her yıl bir önceki yıla oranla yüzde bir oranında arttığı görülüyor. Seçme ve seçilme 
hakkından yoksun kalanlara ilişkin bu artan oranın asli nedeni Avusturya vatandaşlığını belirleyen 
yasal düzenlemeler. Avusturya, vatandaşlığa kabul koşulları kataloğundaki katı şartlar göz önüne 
alındığında, Avrupa’daki en kısıtlayıcı vatandaşlık kanunlarından birine sahip. Birçokları için bu 
düzenlemeler aşılması imkansız engelleri ifade ediyor ve Avusturya`da doğan çocukların dahi 
bu şartları karşılaması bekleniyor. Amsterdam, Brüksel, Dublin, Helsinki, Kopenhag, Stockholm, 
Bratislava, Ljubljana veya Tallinn[3] gibi Avrupa’daki diğer birçok şehrin aksine, Viyana’da oy kul-
lanma hakkı yalnızca ikametle değil, ancak aynı zamanda pasaportla da bağlantılıdır.

Bu durum hepimizi etkiliyor!

Burada yasayan herkes 
icin seçme ve seçilme 
hakkı!

TÜRKÇE



Seçme ve seçilme hakkı bir ayrıcalık değildir. Aksine bu hak demokrasinin asgari koşullarından 
birini ifade eder. Bir nüfusun %30`undan fazlasının seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakıl-
ması demokrasiye dair derin bir sorun olduğuna işaret etmektedir.

Seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakılma durumu tüm nüfusu kapsıyor ancak eşit bir da-
ğılımı ifade etmiyor. Bu tablodan özellikle gençler, düşük gelirli Viyanalılar ve mavi yakalı işçiler 
etkilenmektedir. Bu kesimler çok açık ki politik yaşam içerisinde temsil edilemiyor, onların kay-
gıları daha az duyuluyor ve yine onların politik anlamda aktif olabilme olanakları da herkesten 
daha kısıtlı. O halde artık bir genel oy hakkından da söz edilmesi mümkün değildir! Zira kent 
nüfusunun dikkate değer bir kesimi siyasi katılım hakkından yoksun bırakılmaktadır.

Bizler, her geçen gün derinleşen bu demokrasi açığına bir çözüm bulunmasını talep ediyoruz! 
Vatandaşlık yasalarında bir reforma gidilmeli yahut vatandaş olmayanların seçme ve seçilme 
haklarına ilişkin bir düzenleme yapılmalı! Bizler Viyana`da yaşayan herkesin Viyana`ya ilişkin 
söz hakkı olmasını istiyoruz!
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