Pour pouvoir voter l‘octobre 2017 aux élections communales comme Non-Luxembourgeois,
vous devez déjà vivre au moins 5 années au Luxembourg et vous devez vous inscrire au
plus tard le 13e juillet 2017 à votre commune! C’est vous qui pouvez être les acteurs de votre
commune en choisissant à qui vous déléguez la représentation de vos intérêts. Profitez s.v.p.
de cette opportunité! Nous vous conseillons d‘aller à votre commune le plus tôt possible
pour que vous ne l‘oubliiez pas. Vous trouvez toutes les informations nécessaires concernant
l‘inscription sur la liste électorale sur jepeuxvoter.lu.

Du wëlls dech fir e méi progressivt a partizipativt Lëtzebuerg asetzen? Fir eng Politik déi
vun de Bierger ausgeet an net vun e puer
Beruffspolitiker?
Da gëff haut nach Member bei der Piratepartei a setz dech mat eis zesummen dofir an,
datt jiddereen gläich Chance kritt!

www.piraten.lu
ahoi@piratepartei.lu
facebook.com/Piratepartei
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Ech wëll keen Newsletter
Kréien:
Ech wëll invitatiounen
nëmme per email kréien:

Jiddwer Interesséierten ass
häerzlech invitéiert un
eisen Treffen deelzehuelen.
Bei eis ass jiddweree
wëllkomm!
Weider Informatiounen zu
eisen Treffen fënns de op
eiser Websäit!

Bei de Gemengewalen wielen déi walberechtegt Bierger aus der Gemeng all
6 Joer hir Vertrieder an de Gemengerot, wou dës iwwert d'Entwécklung vun
der Gemeng an de kommende Joeren décidéieren.
Si sinn esou z.B verantwortlech fir d'Infrastrukturen an den Uertschaften
ewéi Stroossen, d'Drénkwaasserversuergung, d'Grondschoulen oder och
kulturell Gebaier ewéi Centre Culturelen, Muséksschoulen etc.
Och den Office social souwéi déi ënnerscheedlech Subsiden awer och
d'Erhiewe vu verschidde Steieren faalen an den Aufgabegebitt vun der
Gemeng, déi de Gemengebudget speise sollen.
Dëst sinn alles Beräicher, déi dech an dengem Alldag betreffen.
A mir all zesummen hunn d'Méiglechkeet, duerch eis Stëmm, d'Zukunft vun
eise Gemengen aktiv matzegestalten. Notz deng Stëmm an decidéier mat!

Guer kee Problem! Oder opmannst "bal" keen!
Als Net-Lëtzebuerger kann's de dech an d'Wielerverzeechnes vun denger
Gemeng androë loossen! Dofir muss de nëmmen mat enger Pièce d'identité
an engem Wunnnoweis op deng Gemeng goen.
Hei sinn d'Konditiounen:
•
•
•

•

Als Staatsbierger vun engem EU-Memberstaat oder engem Drëttstaat e
valabele Pass oder eng aner Identiéitsbescheinegung hunn,
um Dag vun der Androung an d'Wielerverzeechnis noweise kënnen,
datts de zënter min. 5 Joer zu Lëtzebuerg geliewt hues,
um Dag vun de Gemengewale mindestens 18 Joer hunn!

13. Juli 2017
Leschten Délais fir sech
an d'Wielerverzeechnis an
denger Gemeng anzedroen
• 8. Oktober 2017
Gemengewalen

Opgepasst! Wanns de dech och an
d'Wielerverzeechnis fir d'Walen vum EuropaParlament wëlls androen, dann muss de dat
separat ufroen!

PIRATEG IDDIEN
FIR DENG GEMENG!
Mir begräifen d'Gemeng als eng Gemeinschaft, an där
d'Diversitéit gefördert soll ginn a wou awer jiddwereen
d'Méiglechkeet op Participatioun um Gemengeliewe
soll hunn. D'Sprooch ass den elementarsten
Integratiounsfaktor. Ouni d'lëtzebuergesch Sprooch ass
et schwéier, sech um politeschen Diskurs ze bedeelegen.
Mir setzen ons dofir fir e gratis Accès zu LëtzebuergeschKueren an.

D'Gemengenadministratiounen musse méi
transparent ginn. Mir wëllen an eise Gemengen méi
Informatiounsversammlungen an méi e konsequente
Gebrauch vun Tools ewéi der Gemenge-Websäit,
Newsletter a Livestreams vu
Gemengerotssëtzungen etc.

Vill ze dack erliewe mer, datt mer e Gemengerot wielen an dësen da fir déi nächst
6 Joer d'Geschäfter vun der Gemeng just verwalt, ouni tëschenduerch de Bols vun
de Bierger ze fillen. Mir wëllen reegelméisseg Biergertreffen, fir datt och tëscht de
Walen méi konsequent op d'Besoinen vun de Bierger kann agaange ginn. Donierft
wëlle mer e fräit Untragsrecht bei de Gemengerotssëtzungen fir all Bierger. Beim
Gemengebudget soll 10% vum jährleche Budget fir Projeten reservéiert sinn, déi vun
de Bierger selwer bestëmmt kënne ginn.

Informéier dech elo op:
Wëlls de dës a weider Iddien aus eisem
Walprogramm och an denger Gemeng
ëmgesat gesinn? Dann ënnerstëtz
eis! Mir präparéieren eis grad op
d'Gemengewalen a freeën eis als
Matmaachpartei iwwer all Hëllef!
Schreif eis: ahoi@piratepartei.lu

