Çeşitlilik, fırsat eşitliği ve katılım için ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı!

BONN

Bonn, yaklaşık 180 farklı ülkeden insanların birlikte yaşamayı sevdiği
uluslararası, kozmopolit bir şehir olmalıdır. Bu çeşitliliği aktif olarak
şekillendirmek istiyoruz. SPD her zaman dayanışma, katılım ve fırsat
eşitliğini savunmuştur. Şehrimizdeki göçmenlerin ve göçmen kökenli
insanların sosyal sesiyiz. Bonn Şehri Entegrasyon Konseyi‘nde, göçmenleri ve göçmenlik geçmişi olan kişileri eğitimde, barınma konusunda ve
işgücü piyasasında desteklemeye ve ayrımcı engelleri ortadan kaldırmaya
kararlıyız. Bonn semtlerinde, mahallede, dernekler içinde ve derneklerle
sosyal birlikteliği ve kültürlerarası bir arada yaşamayı teşvik etmek ve uyumu güçlendirmek istiyoruz. Bonn‘da, savaştan ve sefaletten kaçan insanlar
için başarılı entegrasyon için iyi koşullar yaratmak istiyoruz. SPD olarak her
türlü ayrımcılık ve ırkçılığa karşı her zaman net bir duruş sergiliyor, demokrasi, çeşitlilik ve dayanışmanın yanındayız.
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Entegrasyon Konseyi için ekibiniz
13 Eylül‘de yerel seçimler

Bonn için entegrasyon politikamız talep
ediyor: İstiyoruz ki ...
■

... göçmenler ve göçmenlik geçmişi olan insanlar için - eğitimde, işte ve konut
piyasasında - eşit fırsatlar ve adil katılımı teşvik etmek. Her türlü ayrımcılığı
ortadan kaldıracağız.

■

... aktif bir kentsel karşılama kültürü oluşturun. Bunun anlamı: Yeterli dil
kursları ve ileri eğitim önlemleri, iş piyasasına yerleştirmede destek ve spor,
kültür ve mahalle kulüpleriyle daha kolay iletişim.

■

… okuldan eğitime veya üniversiteye geçişte göçmenlik geçmişi olan gençleri
desteklemek ve onlara bakış açıları sağlamak.

■

Federal Bonn Şehri Entegrasyon Konseyi, göçmenlerin ve siyasete, idareye ve halka göç geçmişi olan kişilerin siyasi temsilidir. Yerel seçimler günü olan 13 Eylül
2020‘de seçilecek.

... sosyal projeler, karşılaşmalar ve değişimler yoluyla şehir bölgelerinde
kaynaşmayı ve kültürlerarası bir arada yaşamı aktif olarak teşvik edin.

■

… demokrasiyi, kadın-erkek eşitliğini ve gençlerin gelişimini savunan, destekleyen ve teşvik eden göçmen öz örgütleri ve girişimleri.

Entegrasyon konseyinin aşağıdaki görevleri ve hedefleri vardır:

■

... göç geçmişi olan yaşlıların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, örn. daha fazla kültürlerarası bakım teklifleri için kampanya yaparak

■

… Her tür okulda, derneklerde veya şirketlerde demokrasi ve hukuk karşıtı
aktivizmi teşvik edecek programları destekleyin. Irkçılığa ve hoşgörüsüzlüğe
kesinlikle karşı çıkıyoruz.

■

Bonn‘da yaşayan AB üyesi olmayan vatandaşların yerel oy haklarını savunmak.

■

… yönetimde göçmen geçmişi olan kişilerin oranını artırmak.

■

... gelecekte anavatanlarından kaçmak zorunda kalan insanları almaya devam edeceğiz. Bonn, mülteciler için bir “güvenli sığınak” dır ve öyle kalacaktır.

■

… yabancı öğrencilerin ve uluslararası bilim adamlarının çıkarlarının yanı sıra
daha fazla uluslararası dersi savunmak.

Entegrasyon konseyi nedir?
Ve ona kim oy verebilir?

■
■
■

Almanların, göçmenlerin ve göç geçmişi olan kişilerin eşit bir arada
yaşamasının teşvik edilmesi
Tavsiye (örn. Göçmenlik hukuku ile ilgili sorular)
Kentsel toplumda (okul ve eğitim, işgücü piyasası, barınma durumu)
bir arada yaşamanın

iyileştirilmesi oy kullanma hakkına sahiptir Alman vatandaşı olmayan VEYA
Alman ve başka bir yabancı uyruklu olan VEYA vatandaşlığa geçerek Alman
vatandaşlığını almış VEYA doğuştan yabancı ebeveynin çocuğu olarak Alman
vatandaşlığını kazanmış olanlar. Ayrıca, 13 Eylül 2020 seçim gününde en az 16
yaşında olmalı VE ana ikametgahınızı en az 28 Ağustos 2020‘den beri Bonn‘da
yapmış olmalısınız.
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You can find more information at

Daha fazla bilgi almak icin lütfen buraya tiklayiniz
ملزيد من املعلومات تجدون عىل الصفحة التالية

www.integrationsrat.spdbonn.de
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