


Deng Stëmm zielt!

Mir sti virun engem wichtege Wahlgang. Tëscht dem 20. an 31. Mäerz 2015 ginn d’Vertrieder 

fir d’Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics gewielt. Den SEW an de Landesver-

band si bei dëse Wahlen mat enger gemeinsamer Lëscht ugetrueden – der Lëscht 1 ënner 

dem Numm SEW/OGBL a Landesverband.

„OGBL a Landesverband – eng staark Equipe!“ ass de Motto vun dëser Kampagne. Mir mussen 

eis staark maachen fir d’Chargé’en an der Grondschoul. Et gëtt vill gefréckelt wat d‘Organisa-

tioun an de Schoulen ugeet. Dobäi gëtt awer ëmmer vergiess, dass d’Chargé’en ee wichtegt 

Element am ganze Schoulapparat sinn.

Dofir brauchen d’Chargé’en eng staark Stëmm. Bei den ustehende Wahlen ginn déi Leit ge-

wielt, déi an d’Zukunft och d’Chargé’en beim Patron a bei der Regierung vertriede sollen. All 

Stëmm fir d’Lëscht 1 vum SEW/OGBL a Landesverband ass eng Stëmm fir de Beruff vum Chargé.

Fir de Landesverband geet d’Isabelle Bichler an d’Rennen. D’Isa-

belle engagéiert sech zënter Joren fir d’Cause vum Chargé. Hatt ass 

Präsidentin vun der Sektioun „Enseignement“ am Landesverband. 

Den zweete Bildungswee ass eng vun de Prioritéiten, déi mir eis als 

Landesverband gesat hunn. Dofir hu mir an der Woch 11 ee Bréif un 

d’autonome Hochschule der deutschsprachigen Gemeinschaft zu 

Eupen geschéckt fir ee Rendez-vous ze kréien fir iwwer d’Méiglech-

keet vun engem zweete Bildungswee ze diskutéieren. Als Landesver-

band wäerte mer de 25. Mäerz 2015 op der Porte ouverte vun der au-

tonomer Héichschoul zu Eupen präsent sinn fir eis op der Plaz iwwer 

esou ee méiglechen zweete Bildungswee ze informéieren.

D’Zukunft vun de Chargé’en ass eis net egal! Dofir ass et wichteg, dass du onbedéngt 

Gebrauch vun dengem komplette Wahlrecht méchs a bei den ustehende Wahlen deel 

hëlls. Am beschten ass et wann s du de Krees iwwer der Lëscht 1 schwäerz.
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