
ETS UN CIUTADÀ DE LA 
UE RESIDENT A BERLÍN? 
TENS DRET A VOTAR AQUÍ A LES 
ELECCIONS DE LA UE
(Instruccions al darrera)

Aquest  pamflet l´hem escrit europeus no alemanys que vivim a Berlín. Creiem que tota Europa 

necessita l´èxit electoral de DIE LINKE, i volem fer la nostra contribució. Junts amb d´altres europeus 

volem mobilitzar per a les eleccions, incloent-hi les nostres comunitats, i prendre part també en 

accions futures. Invitem a tots els europeus de Berlín a unir-se´ns.

El Grup DIE LINKE ‘Europeus a Berlín’ es reuneix cada segon dilluns del mes a les 19h a la Karl-

Liebknecht Haus, Kleine Alexander Straße 28 (U-Bahn Rosa Luxemburg Platz). Tothom és benvingut 

a participar en les nostres reunions.

DIE LINKE      EUROPEUS A BERLÍN



El Parlament Europeu serà elegit de nou 
entre el 22 i el 25 de maig de 2014 en els 
diferents països membres. Els ciutadans de la 
UE tenen dret a votar - o (1) a on viuen o (2) 
als seu país d´origen. Si vols votar a Berlín 
per algun dels partits alemanys has de: 

1. Be an EU citizen over 18 years old.

2. Have a registered residence 
(Anmeldung) in Berlin.

3. Be registered at your district council 
voter registration office (Bezirksamt).

Has de registrar-te abans del 5 de maig de 
2014. Trobaràs la teva oficina de registre 
electoral (Bezirkswahlamt) a una de les 
adreces següents:
Mitte: Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin 
Telefon: 9018 – 44510
Friedrichshain-Kreuzberg: Frankfurter 
Allee 35/37, 10247 Berlin Telefon: 90298 - 
3020

Pankow (inc. Prenzlauer Berg): Breite 
Straße 24a-26, 13187 Berlin, Telefon: 90295 – 
2400
Charlottenburg-Wilmersdorf: Otto-Suhr-
Allee 100, 10585 Berlin, Telefon: 9029 – 12303
Spandau: Carl-Schurz-Straße 2/6, 13597 
Berlin Telefon: 90279 - 2316 
Steglitz-Zehlendorf: Kirchstr. 1/3, 14163 
Berlin Telefon: 90299 – 2190
Tempelhof-Schöneberg: John-F.-Kennedy-
Platz, 10820 Berlin Telefon: 90277 – 3040
Neukölln: Karl-Marx-Str. 83, 12040 Berlin 
Telefon: 6809 - 2448
Treptow-Köpenick: Alt-Köpenick 21, 12555 
Berlin Telefon: 90297 - 2013
Marzahn-Hellersdorf: Riesaer Str. 94, 12627 
Berlin Telefon: 90293 – 4071
Lichtenberg: Egon-Erwin-Kisch-Str. 106, 
13059 Berlin Telefon: 90296 – 4617
Reinickendorf: Teichstr. 65, Haus 1, 13407 
Berlin Telefon: 90294 - 2148

A qui hauria de votar?

En aquestes eleccions cal que es facin sentir totes les veus europees, especialment les que han 
hagut d´emigrar per raó de  la crisi econòmica i dels programes d´austeritat imposats als seus 
països per la Troica.

Les institucions europees estan implemetant una agenda neoliberal de retallades de la despesa 
pública a tots els països de la UE. El govern Merkel és en bona mesura responsable d´aquestes 
polítiques. El resultat és una depressió econòmica i un sofriment real per a la gent més pobra a 
tots els països de la UE.

Un vot d´esquerres fort per a aquestes eleccions seria un vot de càstig per a la  Merkel i pot aju-
dar a canviar la direcció política dins d´Europa. A Alemanya, només DIE LINKE ofereix una visió 
alternativa creïble per a Europa enfront del neoliberalisme i el conseqüent augment del deute, la 
inseguretat i l´atur.

Més informació: in-europa@die-linke-berlin.de · web: in-europa.die-linke-berlin.de

Facebook: http://goo.gl/33J6Tv · DIE LINKE forma part del Partit de l´Esquerra Europea - www.european-left.org 
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