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Wat ass eigentlech genee e Referendum? 

Bei engem Referendum stëmme Bierger a Biergerinnen iwwert eng oder méi bestëmmte Froen of. Et 

handelt sech ëm e Mëttel vun der direkter Demokratie. Dat bedeit, dass déi wahlberechtegt Bierger a 

Biergerinnen direkt iwwer en Thema ofstëmmen.  

Bei engem Referendum stëmmt een oft iwwer e Virschlag of, dee vun engem Organ vun der 

representativer Demokratie proposéiert gëtt. Meeschtens handelt et sech deemno ëm Gesetzer, bei 

deenen d’Parlament en direkte Feedback vun de Wieler a Wielerinnen wëll héieren. D’Resultat, 

d’Meenung vun de Wieler a Wielerinnen, soll dann de Politiker hir Entscheedung am Parlament 

beaflossen. Am Prinzip kënnen och d’Wieler a Wielerinne selwer e Referendum froen. 

Referende kënnen op kommunaler, nationaler oder souguer internationaler Ebene stattfannen. 

Zu Lëtzebuerg muss d’Parlament d’Entscheedung vun de Wielerinnen a Wieler net an all Fall 

iwwerhuelen, mee kann dës deemno wéi nëmme consultéieren. An deem Fall schwätzt ee vun engem 

konsultative Referendum. 

Bei enger Révision constitutionnelle ersetzt de Referendum allerdéngs den zweete Vott an der Chamber 

an ass deemno net méi nëmme konsultativ.  

De Vott beim Referendum ass obligatoresch. Ob Gemengenniveau ass de Referendum consultativ, sou 

z.B. wann et ëm d’Fusioune geet. Bei engem Referendum dierfen nëmmen déi Mënsche wielen, déi laut 

der Lëtzebuerger Verfassung och wahlberechtegt sinn. Zu Lëtzebuerg bedeit dat, dass nëmme 

Mënsche mat Lëtzebuerger Pass wielen dierfen. Ongeféier d’Halschent vun den Awunner an 

Awunnerinnen hunn dësen net an dierfen dofir och net mat un der Zukunftsgestaltung vum Land 

deelhuelen. 

Oft si Referendumsfroe mat Jo oder Nee ze beäntweren. Komplex Themen op  sou eng einfach binär 

Froestellung rofzebriechen, ass allerdéngs oft schwéier. D’Formulatioun kann nämlech och e gewëssen 

Afloss op d’Resultat vun engem Referendum hunn.  

Du hues wahrscheinlech schonn oft vu Referenden héieren, villäicht ouni ze mierken, dass et der sinn. 

2014 gouf et eng Ofstëmmung iwwer déi schottesch Onofhängegkeet vun dem Vereenegte Kinnekräich. 

2015 gouf et eng Ofstëmmung iwwer d’Wahlrecht fir Awunner an Awunnerinnen zu Lëtzebuerg. 

2016 gouf et eng Ofstëmmung iwwer den Austrëtt vum Vereenegte Kinnekräich aus der Europäescher 

Unioun – de sougenannte Brexit. 


