Göçmen ve Uyum Meclisi
nedir?

Göçmen ve Uyum
Meclisi‘nizle tanışın!
Bizimle konuşun!

Göçmen ve Uyum Meclisi, demokratik olarak seçilen bir
kuruldur. Kentsel politikanın bir parçasıdır. Amacı iyi bir birlik
oluşturmaktır. Ama her şeyden önce siyasi katılım demektir!
Göçmen ve Uyum Meclisi aynı zamanda istek ve çıkarlarınızı
temsil eder.

Saygıdeğer Bayanlar ve Baylar,

Göçmen ve Uyum Meclisi
Seçimi
13 Eylül 2020

Bileşim
Göçmen ve Uyum Meclisi, şehirdeki göçmenler
tarafından seçilen 7 Belediye Meclisi azası ve 14 göçmen
temsilcisinden oluşur.
Kentsel politikaya etkisi
Göçmen ve Uyum Meclisi‘nin kararları, meclis üyelerinin
işbirliği aracılığıyla kentsel politikaya aktarılır. Örneğin,
talep ve başvuruların belediye meclisine iletilmesi ile.
Ayrıca Belediye Meclisi, Göçmen ve Uyum Meclisi‘nin belirli
konularda görüşlerini almalıdır.

Solingen‘de 142 farklı milletten insan yaşadığını biliyor
muydunuz? Aranızdan bir çoğu seçme hakkına sahip
değil. Lakin Göçmen ve Uyum Meclisi şehrimizdeki yaşam
koşullarını beraber tasarlamamıza ve sorunların çözümüne
yardımcı olmamıza olanak sağlıyor. Bu kurul, üyelerinin
Solingen için yaptığı ortak çalışmalarda halihazırda birçok
şeye ulaştı!
Yabancı ülke vatandaşlığınız var veya vardı ve yönetime
katılma imkanının eksikliğini mı hissediyorsunuz? Göçmen
ve Uyum Meclisi Başkanı olarak sizi bilgi almaya ve katılım
göstermeye teşvik etmek isterim. 13 Eylül‘de oy kullanma ve
bu kurulu beş yıllığına seçme fırsatına sahipsiniz.
Dahası, sizi aday olmaya ve Uyum Meclisi‘ne seçilmeye
teşvik etmek isterim!
Bunun nasıl yapılacağını bu broşürde bulabilirsiniz.

Çalışma Ofisi
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Aranıyor!
Şehrimizdeki göçmenlerin fırsat eşitliğini
önemseyen Solingenliler aranıyor!
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Uyum Meclisi Başkanı
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Ayrıca, memnuniyetle bizi arayabilir ve şahsi olarak
danışabilirsiniz. Sizi tanımaktan mutluluk duyarız!

Solingen Göçmen ve Uyum Meclisi,
Solingenli göçmenlerin siyası
tartışmalarda duyulmasını sağlar!

ZUWANDERER- UND
INTEGRATIONSRAT
der Stadt Solingen

Bu sebeple:
13 EYLÜL 2020 TARİHİNDE OY VERİN!

Göçmen ve Uyum Meclisi
girişimlerine örnekler
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Aday olmak mı istiyorsunuz?

•

GÖREVLERİNİZ

SUNDUKLARIMIZ

•

•

•

Göçmen ve Uyum Meclisi‘nde yılda yaklaşık 6 oturuma
katılacaksınız.
Göçmenleri ilgilendiren ve meclis siyasetçileriyle
görüşüp tartışmanız gereken konu ve planlanmış
kararlar size sunulacaktır.

PROFİLİNİZ
•
•
•
•

Solingen‘de yaşıyorsunuz, en az 18 yaşındasınız ve
gönüllü olarak siyasete katılmak istiyorsunuz.
Göçmenlerin fırsat eşitliğinin iyileştirilmesi için gönülden
isteklisiniz.
Boş zamanınızı oturumlara hazırlanmak ve katılmak için
ayırmaya hazırsınız.
İnsanlarla ilgili, dürüst, iletişime açık ve azimlisiniz.

•

Solingen Belediyesi‘nin göçmenlere dair planladığı projeler
ve aldığı kararlar hakkında bilgi alacaksınız.
Belediyenin uzman heyetlerine önerilerde
bulunabileceksiniz.

BAŞVURUNUZ / ADAYLIĞINIZ
• Adaylık başvurunuz 16 Temmuz 2020 tarihine kadar seçim
kuruluna iletilmiş olmalıdır.
• Seçme hakkına sahip olan göçmen kökenli Solingenlilere,
Göçmen ve Uyum Meclisi‘nde vekillik için başvuruyorsunuz.
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Bölge sakinleriyle düzenli olarak yapılan soru saatleri
Düzenli olarak medyada yer alma
Göçmen ve Uyum Meclisi‘ni destekleme derneği
kurulması
Göçmen ve Uyum Meclisi‘ne yeni seçilen üyelere eğitim
verilmesi
Kültürlerarası genel konseptin uygulanmasına eşlik
edilmesi
Etkin ırkçılık karşıtı çalışmaların desteklenmesi
Mültecilerin konaklamasına eşlik edilmesi
Kış aylarında sınır dışıların durdurulmasının teşebbüsü
Kültürlerarası kültürel çalışmalar
Mercimek Meydanı‘nın, 1993‘teki kundaklama saldırısının
anması için tesisi
Çift dilli bir okul kurma girişimi
Mültecilerle buluşma günleri
Her sene yapılan „Leben braucht Vielfalt“ isimli şenliğin
düzenlenmesi
Belediyenin uyum konferanslarına iştirak
Ötekileştirme ve ayrımcılık karşıtı projelerin desteklenmesi
ve teşvik edilmesi

Bilgilendirme Toplantıları Göçmen ve Uyum Meclisi‘nin
adaylar için düzenlediği bilgilendirme toplantıları aşağıdaki tarih
ve yerlerde gerçekleştirilecektir:
2 Temmuz 2020, 18:30 Tiyatro ve Konser Salonu
22 Ağustos 2022, 14:00 Bergisch Halk Eğitim Merkezi
(Bergische VHS) Forumu
Canıgönülden davetlisiniz!
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Oyun köşesi tesis edilmesi: Yabancılar şubesi/ Uyum
Ofisi bekleme alanlarında anne-çocuklar için oyun
oynama imkanı
İlkokul çocukları için kültürlerarası okuma yarışmalarının
desteklenmesi
Göçmenler için kültürel etkinlik ve sunulara ilişkin
yapılan Kültür Komisyonu ve Uyum Meclisi ortak
oturumu
Müslüman mezarlığı düzenleme çalışması
Göçmen ve Uyum Meclisi 45. yıl armağan kitabı
Göçmen ve Uyum Meclisi‘nin kendisine ait bir çalışma
ofisi oluşturulması
Okul sosyal çalışmalarının düzenli raporları
Mülteci çocuklar için eğitim teşviki
UNESCO Irkçılığa Karşı Avrupa Şehirleri Koalisyonu
üyeliğine başvurulması

Göçmen ve Uyum Meclisi‘nin çalışmaları hakkındaki diğer
bilgileri aşağıdaki adreste bulabilirsiniz:
solingen.de/de/dienstleistungen/57-zuwanderer-undintegrationsrat
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