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Et gëtt kee Wee zeréck !

Wann
d’Auslännerwalrecht
géif
an
d’Verfassung stoe kommen, da wär dëst en
definitive Schrack, dee Lëtzebuerg
ni méi kéint réckgängeg maachen.
Fir d‘ADR ass et wichteg, datt all
Lëtzebuerger e Sonndeg sech de
Konsequenze vu senge Kräizer fir
d‘Lëtzebuerger Land voll bewosst
ass.

de Statec ausgerechent, kéinten et der awer
schonns bis zu 105.000 sinn.

Lëtzebuergesch,
Nationalitéit,
Walrecht.

Wann d’Verfassung, an der
Fro vum Auslännerwalrecht, géif
am Sënn vum „Jo“ geännert ginn,
da wär de 7. Juni déi leschte
Kéier wou d’Lëtzebuerger eleng
iwwer hier Zukunft entscheeden.
Duerno géifen net nëmme méi
d’Lëtzebuerger ofstëmmen, mä och
déi Auslänner, déi dann d’Walrecht hunn.
Dat sinn haut ronn 35.000 Wieler, dëst sinn
der schonns méi wéi an der ganzer Stad. Bis zu
deenen nächste Parlamentswalen, esou huet

An d‘Zukunft géifen dann niewent
de Lëtzebuerger zéngdausende
vun Auslänner iwwert weider
Verfassungsännerunge
mat
ofstëmmen, och iwwert ons
Staatsform
(Monarchie),
ons
Institutiounen, ons offiziell an
administrativ Sproochen, ons
Abannung an Europa a villes méi.
D‘Auslännerwalrecht ass net
nëmmen e ganz klenge Schrack!
Wann et kee Schrack méi zeréck
gëtt, ass all Schrack risegrouss.

Mam „Nee“ stemmt Dir net
géint d‘Auslänner, déi hei am Land wunnen. Mat
„Nee“ stemmt Dir FIR eist Recht als eegestänneg
Natioun an Europa kënne virun ze bestoen, fir
dat Recht, dat och all aner Natioun fir sech an
Usproch huelen.

Detlef Xhonneux
Gebierteg
an der Belsch
Affekot a
Steierberoder
„1991 sinn ech op Lëtzebuerg
komm
a
konnt
fléissend
Däitsch, Franséisch, Englesch,
Hollännesch
an
Italienesch.
Duerch d‘Aarbecht, besonnesch
mat de Verwaltungen, hunn ech
beschloss,
a
lëtzebuergesch
Owescoursen
ze
goen.
Obschonns ech mech iwwert
d‘Lëtzebuerger
Sprooch
gutt
acceptéiert gefillt hunn, hunn ech
2006 de Schratt gemaach an hunn
d‘Lëtzebuerger Nationalitéit ugeholl.
Zanterhier fillen ech mech nach
besser integréiert. Ech däerf wielen
a gewielt ginn, an engagéiere mech
aktiv an der ADR.“

www.adr.lu

