
La data de 14 martie 2021 are loc alegerea noului 
Consiliu Consultativ al Migranţilor. Iar tu decizi prin 
votul tău asupra compoziţiei şi succesului său în 
viitor!
De aceea: participă la alegerile Consiliului Consul-
tativ al Migranţilor din 14 martie 2021!

Aceste Consilii reprezintă de mulţi ani interesele 
tuturor migranţilor care trăiesc în Landul Hessen. 
Pentru ca acest lucru să ramana aşa - , mergeţi 
la vot. Prin votul tău contribui semnificativ la 
susţinerea activităţii acestor Consilii, astfel ca ele 
să poată funcţiona şi în viitor cu succes.
De aceea: 14 martie 2021 este ziua ta de vot!
Este vorba de interesele tale!

Politică locală – şi pentru persoanele fără 
paşaport german
Consiliul Consultativ al Migranţilor:

 y reprezintă interesele populaţiei străine
 y este implicat în deciziile politice locale
 y formulează recomandări şi exprimă opinii
 y se angajează pentru integrare socială cu păstrarea 
identităţii de origine.

Împotriva discriminării – pentru integrare
Consiliul Consultativ al Migranţilor:

 y promovează politica de antidiscriminare la nivel 
local

 y se implică pentru toleranţă şi curaj civic
 y se angajează împotriva extremismului de dreapta 
şi xenofobiei.

Participă şi tu! 
Votează!
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Mediator între migranţi, asociaţii, administraţia 
locală şi politică
Consiliul Consultativ al Migranţilor:

 y consiliază migranţii în dificultate şi oferă sprijin
 y susţine cu insistenţă promovarea asociaţiilor 
străinilor

 y se angajează în probleme de educaţie şi şcoală
 y organizează festivităţi şi întruniri pe teme politice.
De aceea: o mulţime de argumente convingătoare 
ca să mergi la vot în data de 14 martie 2021!

Este simplu să alegi!
Pot vota toţi străinii (inclusiv cetăţenii din Uniunea 
Europeană sau chiar şi persoanele fără cetăţenie 
- apatrizi), în vîrstă de peste 18 ani, şi care locuiesc 
aici de cel puţin șase săptămâni înregistraţi cu 
domiciliul stabil. 

Câteva săptămâni înainte de alegeri veţi primi o 
carte poştală de înştiinţare asupra alegerilor. Ea cu-
prinde informaţii despre circumscripţia electorală 
la care puteţi vota în data de 14 martie 2021 între 
orele 8-18.

Informaţii despre candidaţii la aceste alegeri 
puteţi obţine de la actualul Consiliu Consultativ 
al Migranţilor din oraşul Dvs., din alte materiale 
informative, din internet sau de pe buletinul de vot 
model care însoţeşte înştiinţarea de votare. 

Informaţii suplimentare despre procedura de vot 
găsiţi în internet, şi în limba română, pe site-ul: 
www.auslaenderbeiratswahl.de.

14 martie 2021:
Votul tău contează! 
Mergi la vot şi spune şi altora să voteze!

Info-Hotline: 0611 / 98 99 5-15
info@auslaenderbeiratswahl.de
www.auslaenderbeiratswahl.de


