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Αγαπητοί πολίτες,
Στις 6 Μαρτίου, 2016 εκλέγεται ένα νέο Δημοτικό Συμβούλιο.
Πολλοί από εσάς έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν ως πολίτες της Ευρωπαϊκή
Ένωσης ή με πολιτογράφηση.

Gerd Schulmeyer

Σας παρακαλούμε:
Πηγαίνετε στην επιλογή, ή εγγραφείτε για απόντων ψηφίζουμε.Το εκλογικό
σύστημα με "Συσσώρευση" και "διασταυρούμενη ψήφος" δεν είναι εύκολο.
Ρωτήστε μας πώς λειτουργεί, έτσι ώστε να μπορείτε να ασκήσετε το εκλογικό
σας δικαίωμά.

Gelincik Tuzcu

Nομίζετε ότι:
- Στο Δημαρχείο συχνά η πολιτική γίνεται πάνω από τα κεφάλια μας;
- Πρέπει να δημιουργηθούν πιο προσιτής στέγης;
- Η απλήρωτη πρακτική άσκηση και βραχυπρόθεσμες θέσεις εργασίας
είναι ανάξια;
- Πρέπει να υπάρχουν σχολεία πραγματικά όλη την ημέρα και για τη φροντίδα
των παιδιών για όλους με μηδενικό κόστος;
- Κάθε άτομο αξίζει να ζή σε έναν ειρηνικό κόσμο; Σε έναν κόσμο στον οποίο
κανείς δεν πρέπει να φύγει από τον πόλεμο, η να πρέπει να φοβάται πείνα
ή πολιτική δίωξη;

Dietmar Treber

Simona Sergi

Αυτοί είναι λόγοι για να επιλέξετε DKP / LL (Αριστερά Λίστα)
Στη DKP / Αριστερά Λίστα συνεργάζονται κομμουνιστές, μέλη του Κόμματος
της Αριστεράς και μη-κόμμα Αριστερά. Υποστηρίζουμε τους ανθρώπους να
αναλάβουν τα συμφέροντά τους στα χέρια τους - ιδιαίτερα στο δημοτικό
συμβούλιο.
Παίρνουμε στα σοβαρά τα προβλήματα σας. Αγωνιζόμαστε μαζί σας για την
ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα συνθηκών διαβίωσης και
εργασίας. Ανεξάρτητα από την πολιτιστική ή εθνική καταγωγή, για ενα MorfeldenWalldorf που αξίζει μια ζωή.
Και αν θέλετε να κάνετε περισσότερο, όχι μόνο να επιλέξετε, αν θέλετε να
συμμετάσχετε, παρά μόνο να ανησυχείτε, παρακαλούμε να εγγραφείτε μαζί μας.
Ανυπομονούμε να τις προτάσεις σας και τις κριτικές σας.
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