
 

 
25 Seçim Maratonu  

– sizin kullanacağınız oylar da 
sayılacaktır 

 

 
 
 

25.05.2014 tarihinde Dortmund’da  
yapılacak olan seçimler: 
 
 Avrupa Parlementosu Seçimi 
 Yerel Seçimler 
 Uyum Meclisi Seçimleri 

 
 
Siyasette etkili olmak ve geleceğinizi birlikte belirlemek için 
haklarınızı kullanmanız ve seçime gitmeniz gerekmektedir! 
 
Dortmund’lu Partilere sorduk ve aşağıda sıraladığımız 
alanlarda ne gibi ҫalışmaları olacagı ile ilgili cevaplar aldık.  
 

 
 Barınma 
 Eğitim 
 İş  
 Dil  
 Sağlık  
 Hoşgeldiniz Kültürü  
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SPD (Sosyal Demokrat Parti)  

1. Barınma 2. Eğitim 3. İş 4. Dil 5. Sağlık 6. Hoşgeldiniz Kültürü 

- Daha fazla boş evlere 
ulaşılması ile ilgili belediye 
çalışmalarını desteklemek 

- Yeni göçmenlerin ev 
piyasası kuralları ile ilgili 
bilgilendirilmesi(özellikle 
kira yasaları ile ilgili) 

- Evlerini yeni göçmenlere 
kiralamaları ile ilgili ev 
sahiplerine destek verme 
ve birlikte çalışma 

- KRW eyaleti yeni ev 
denetleme yasası 
çerçevesinde vurguncu ev 
sahiplerine karşı savaşma 

- Oturulamaz haldeki evlerin 
tamir edilip yeniden 
yapılandırılmasının, 
dolayısıyla kiralık ev 
kazanımının sağlanması 

- Semt büroları yardımıyla 
komşular arası beraber 
yasamın desteklenmesi 

- Eğitim alanında yeni bir 
hizmet merkezi 
kurmak:Çocuk ve gençlere 
iyi bir okul eğitiminin 
sağlanması 

- Bölge yönetimleri ile, 
ögretmen sayısını arttırma 
ve sınıfların daha iyi 
düzenlenmesi konularında 
beraber hareket etmek  

- Okulların belediye 
girişimleri ve projeler ile 
desteklenmesi. 

- Uygun okuma-yazma ve dil 
kurslarının sağlanması 

- Ana okullarının, oyun ve 
bakıma dayalı diğer çocuk 
yuvalarının çalışma 
saatlerinin 
arttırılması(bütün gün 
bakımın sağlanması) 

- Meslek sahibi olmayan 
bütün Dortmund’lulara ve 
yenigöçmenlere 
belediyeden yeni iş piyasası 
yaratmak ve iş imkanları 
sağlamak 

- Yenigöçmenleri iş 
sahasındaki hakları 
konusunda, özellikle 
vurguncu işverenlere karşı 
bilgilendirmek 

- Yenigöçmenlerin iş 
piyasasında hor 
görülmesinin önlenmesi ile 
ilgili ESF Projesinin daha iyi 
yapılandırılmasını sağlamak 

- Yenigöçmenlerin 
problemleri konusunda 
Jobcenter çalışanlarının 
duyarlılaştırılması 

- „Dil ve uyum aracılığı“ 
projesinin desteklenmesi 
ve geliştirilmesi 

- Okul öncesi çocukların dil 
edinimleri ile ilgili kapsamlı 
bir şekilde organize olmak 

- Okul alanında dil öğrenme 
konusunda çeşitli öneriler 
geliştirmek 

- Bütün alanlarda dil 
öğrenmeye ebeveynleri de 
dahil etmek 

- Yenigöçmenlere parasız 
uyum kursları sağlamak 

- Ülke tarafından finanse 
edilen uygun okuma-yazma 
ve dil kurslarının 
geliştirilmesi 

- Yenigöçmenler için hastalık 
sigortası yönetmeliğinin 
ülke ve Avrupa bazında 
netleştirilmesi, düzeltilmesi 

- Geçis dönemi için tıbbi ilk 
ve acil yardımlar için 
federal fondan bir 
ödeneğin hazır 
bulundurulması 

- Kalıcı çözümler bulunana 
kadar Dortmund Belediyesi 
Sağlık Dairesi tarafından 
çocuklara ve hamilelere 
uygulanan 
görüşme/muayene 
saatlerinin devam 
ettirilmesi 

 

6a: Kamusal Tartışma 
- Aşırı sağcı ve ırkcı 

yaklaşımlara karşı savaşın 
sürekliliği 

- Yenigöçmenlerin uyumu ile 
ilgili siyasi ve idari 
çevrelerle yapıcı 
tartışmalar yapmak 

- Avrupa ülkesi 
vatandaşlarının da eşit 
haklara(buna serbest 
dolaşım da dahil)sahip 
olduklarını duyurmak 

- Önyargıların giderilmesi 
amacıyla biraraya 
toplanabilecekleri yerleri 
sağlamak ve iyi komşuluk 
ilişkilerini desteklemek. 

6b: Ayrımcılık: 
- Güneydoğu Avrupalı 

Göçmenlere yardım için 
oluşturulan grubun, 
yapılaşmanın devam 
ettirilmesi(özellikle yabancı 
düşmanlığına karşı olan 
çalışmaların) 

- Halihazırda mevcut olan, 
toplumun duyarlı hale 
getirilmesi çalışmalarının 
devam ettirilmesi 

- Eşit haklara sahip olma 
kanunu ile ilgili etrafı 
bilgilendirme 

 

CDU (Hristiyan Demokrat Parti) 

1. Barınma 2. Eğitim 3. İş 4. Dil 5. Sağlık 6. Hoşgeldiniz Kültürü 

- Oturulan evlerin, 
yoksulluktan dolayı aşırı 
nüfus ile doldurulmasına 
hukuki bir düzenleme 
getirilmesi  

- Asgari oturma alanı 
yetişkinler için 9 m², 
çocuklar için 6 m² olarak 
güvence altına alınmalı 

- Jobcenter veya Sosyal 
daireden(Sozialamt)yardım 
alanların ev sahiplerine 
karşı korunması, 
desteklenmesi (örneğin 
kira tefeciliği ya da evlerin 
oturulamaz olması) 

- Toplama(karma)sınıfla- 
- ra ek olarak, göçmen 

çocuklarına mümkün olan 
en erken sürede iyi bir 
eğitim sağlanması ve 
eğitim konsept ve 
programlarının 
desteklenmesi 

- Müslüman cocukların ve 
ailelerinin uyumu için 
uygulanan ve halen 
yürürlükte olan 
konseptlere yenigöçmenler 
için de başvurulmalıdır. 
Örneğin çocuk yuvaları, 
anne ve çocuk bakımı gibi. 

 

- Dortmund için yeterlilik 
atağının talep edilmesi 

- Bunun için de Dortmund 
ekonomisi ile somut 
yeterlilik ihtiyacının 
belirlenmesi gerekiyor. 

- Uygun yeterlilik ile iş 
piyasasındaki süreklilik 
sağlanır 

- Üretken iş piyasasında 
daha fazla iş yerlerinin 
açılması talep edilmelidir; 
sanayi işletmelerindeki 
basit işlerin eksikliği 
giderilmelidir. 

- Amaca yönelik uyum 
projeleri için, milletvekilleri 
kanalıyla eyalet, devlet ve 
Avrupa Birliği’nden, 
Dortmund için daha fazla 
desteğin talep edilmesi 
gerekmektedir(dil kursları 
gibi). 

- Birtürlü düzenlenemi- 
yen sağlık sigortası 
sorununun diger 
mercilerce 
sonuçlandırılması talep 
edilmelidir. 

- Yerel bazda verilen tıbbi 
ilkyardım  ve acil bakım çok 
yüksek maliyet 
gerektirdiğinden sadece 
eyalet, devlet ve Avrupa 
Birliği‘nden mali destek 
sağlanırsa sürdürülebilinir. 
Aksi takdirde 
zorlanılacaktır. 

6a: Kamusal Tartışma:  
- „Güneydogu Avrupa Göçü“ 

konusu çeşitli kamusal 
toplantılarda, örneğin sivil 
toplum örgütlerinde, 
sendika ve en yüksek kara 
mercileri toplantılarında, 
hatta ve hatta bölge parti 
komisyonlarında ve parti 
grup toplantılarında 
gündemde olmalıdır. 

6b: Ayrımcılık: 
- Dortmund’da yaşamak ve 

calışmak isteyen yabancı 
vatandaşların kendilerini 
rahat hissetmesi, 
kabullenilmiş olması adına 
geliştirilecek „hoşgeldiniz 
kültürüne“ katkı sağlamak; 

- Beraber yaşamın teşvik 
edilmesi ve paralel 
toplumun engellenmesi; 

- Göçmenlerden beklentiler: 
Alman dilinin öğrenilmesi 
ve bizim değer 
yargılarımızın kabul 
görmesi. 

 

FDP (Liberal Demokrat Parti) 

1. Barınma 2. Eğitim 3. İş 4. Dil 5. Sağlık 6. Hoşgeldiniz Kültürü 

- Göçmenlerin özellikle kira 
tefeciliği, kötü ve 
güvencesiz konut durumları 
ile ilgili bilgilendirilmesi 

- Emlakçılar tarafından 
kontrol edilmesi, inşaat 
kanunlarına uygun 
tedbirlerin 
alınması(örneğin 
yangından koruma 
kanununa uyulması gibi) 

- Yenigöçmenler okula gitme 
zorunluluğunu yerine 
getirebilirler; Dortmund’da 
şu anda 14 karma sınıf 
bulunmakta 

- Çocuklar icin okula gitme 
mecburiyeti cok sıkı bir 
şekilde uygulanmaktadır. 
Bütün göçmen çocukların 
okula gitmesi konusunda 
belediye çok büyük çaba 
harcamaktadır. 

- Öğretmen eksikliğinden 
eyalet sorumludur. 

- Nordstadt’da üç tane yeni 
çocuk yuvası yapılmaktadır. 
Aynı zamanda büyük bakım 
ajanslarında ya da bakıcı 
annelerde de boş kapasite 
bulunmaktadır. 

- Göçmenlerin daha fazla 
yeterlilik ile 1. iş piyasasına 
ulaşmaları gerekmektedir. 

- Belediyede iş olanağı kesin 
bir reddi gerektirir. 

- İnsancıl olmayan iş 
ilişkilerinin reddedilmesi 

- ESF Projesi üzerinden 
devlet ve eyaletten para 
geldiği sürece dil 
kurslarının ve desteklerinin 
devam ettirilmesi 
gerekmektedir.  

- Göçmenler için sağlık 
alanında personel alımı 
mecliste kabul edilmiştir.  

- Bunun için hastalık 
sigortası ile ilgili mevcut 
Avrupa anlaşmalarının 
yerine getirilmesi 
gerekmektedir.  

6a: Kamusal Tartışma  
- FDP katkıda bulunmak 

istiyor 
 
6b: Ayrımcılık: 
- Yönetim ve sözkonusu 

mercilerde herhangi bir 
ayrımcılık olmadığı için bu 
konuda FDP ayrımcılığa 
karşı önlemi gerekli 
görmüyor. 

- Belediye meclisinin 
üniversite ile yaptığı ortak 
çalışmada göçmenlerin zor 
durumlarında ana dilde 
destek almaları kararı 
alınmıstır. 
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Bündnis90/Die Grünen (Yesiller) 

1. Barınma 2. Eğitim 3. İş 4. Dil 5. Sağlık 6. Hoşgeldiniz Kültürü 

- Ev denetleme  
yasasının katı bir şekilde 
uygulanması: 
-Kira tefecilerine, 
göçmenlere yatak hesabı 
kiralayanlara ve evleri kötü 
durumda kendi haline 
bırakanlara karşı sıkı 
denetim 
- Oturma alanları için 
minimum standardların 
oluşturulması, para cezası 
verilmesi(50.000 Euroya 
kadar), ev büroları 
tarafından olumsuzlukların 
tespit edilmesi, evlerin 
oturulamaz/kiraya 
verilemez diye kararının 
verilmesi, yatırım yapmak 
istemeyen ev sahiplerine 
karşı hareket edilmesi 
- Evlerin aşırı doldurulup 
doldurulmadığının kontrol 
edilmesi, ev arayan ve zor 
durumda olan insanların 
kullanılmasının önlenmesi 

- Yoğunluktan bunalmış olan 
ev sahipleri: öneriler 
sunmak(örnegin IDEE 
Nordstadt gibi) ya da 
güvenilir ev sahiplerinden 
kiralık evlerin satın 
alınması(DoGeWo)- 
Belediyeden destek hatta 
ek yardım(örneğin kentsel 
yenilenme) 

-  Kendi kendine yardıma  
destek  

- Yeniden yapılanma 
tüzüğünün denetlenmesi 

- DoGeWo ve diğer ev 
bürolarının mecbur 
tutulması: evlerini kiraya 
verirken çok çocuklu 
ailelere öncelik 
tanımaları(böylece diğer ev 
sahiplerine de örnek olmuş 
olurlar) 

- Öncelikle göçmen 
çocukların erken eğitim ve 
bakımı için ek çocuk 
yuvalarının sağlanması 

- Nordstadt’daki yeni açılan 
çocuk yuvalarına özellikle 
göçmen çocuklarının 
alınmasına öncelik 
gösterilmesi 

- Göçmenlerin kazanç 
belgelerini göstermeleri 
problem olduğu için parasız 
yuva olanağı sağlanmalı 

- Gerekli olan dil öğrenimi 
desteğinin ilerideki okul 
dönemin de de güvence 
altına almak 

- Hazırlık sınıflarının bütün 
şehir kapsamında 
coğaltılması 

- Sek.1 da özellikle hazırlık 
sınıflarındaki yer darlığı 
ortadan kaldırılmalıdır. 

- Okullardaki personel 
iyileştirilmeli, mümkün 
olduğunca ana dil 
öğretmenleri sağlanmalıdır. 

- Karma sınıflarda en fazla 15 
öğrenci olmalıdır. 

- Okul sosyal danışmanları 
kalıcı ve sürekli ekipman 
olup, eğitim ve katılımcı 
paket tarafından 31.07.14 
tarihine kadar özellikle 
sosyal alan ve karma 
sınıflar için finanse 
ediliyorlar 

- Bu bölümlerdeki ek ihtiyacı 
da karşılıyorlar 

- Göçmenlerin resmi 
yollardan iş edinmelerinin 
kolaylaştırılması konsepti: 
- Belediyenin „Yerinde yeni 
iş ve ekonomi“ adlı 
konsepti Dortmund’da 
uyum calışmaları 
çerçevesinde yeni 
göçmenlerin durumlarına 
ağırlık vermektedir. 

- Bunlara ek olarak düşük 
seviyeli, sosyal ve ana dile 
dayalı danışma ve hizmet 
alternatiflerinin sağlanması 

- Göçmenlere parasız 
okuma-yazma ve dil 
kurslarının verilmesi(Nisan 
ayında meclis oylaması ile 
kabul edildi) 

 

- Göçmenler için ek olarak 
düşük seviyeli 
danışmanlıkların 
sağlanması 

- Sağlık kontrolunun ve 
hastalık sigorta 
güvencesinin sağlanması: 
Yeşillerin verdikleri önerge 
üzerine meclisin devlet 
yönetiminden talebi, sağlık 
alanında yönetmelik 
hatalarının giderilmesi ve 
göçmenlere sağlık 
güvencesinin sağlanması 

- O zamana kadar da bütün 
acil bakımların devlet 
tarafından finanse edilmesi 

- Bazi acil ve zor durumlarda 
belediyeden maddi 
yardımın araştırılması 

6a: Kamusal Tartışma  
+ 6b: Ayrımcılık: 
- Yönetimden istenen, 

Dortmund’da faaliyet 
gösterenlerin, özellikle 
Güneydoğu Avrupa 
Göçmenleri Yardım Ağının, 
biraraya gelip ayrımcılık 
karşıtı çalışmalarını 
güçlendirmek amacıyla bir 
konsept oluşturmaları 
gerekmektedir(Yeşillerin 
başvurusu Nisanda meclis 
tarafından kabul edildi). 

- Bunun için gerekli olan 
para ve yerleri hazırlamak 

 Piraten  

Die Piraten 

1. Barınma 2. Eğitim 3. İş 4. Dil 5. Sağlık 6. Hoşgeldiniz Kültürü 

- Yönetim tarafından 
başlatılan evlere giriş 
konseptinin dikkatle 
izlenmesi 

- Kötü barınma durumlarının 
düzeltilmesi için sosyal 
konutların yapımı  

- Aşırı yoğunluğa karşı uygun 
konutların yedek ya da 
alternatif olarak 
gösterilmesinin sağlanması 

- Sosyal ve konut politikasına 
düzenleyici önlemlerin 
getirilmesi  

- Hedef grubun, konut 
probleminin daha kolay 
çözülebileceği bir sosyal 
sistemin içine 
girebilmesinin sağlanması 
 

- Eyalet meclisi üyeleri ile 
birlikte okullardaki(özellikle 
karma sınıflardaki) 
personel donanımı için 
çalışmak 

- Ülke bazında: Çocuk 
yuvaları için eksiksiz bir 
finansman sistemi 
yaratmak 

- Yenigöçmen ebeveynlerin, 
üç yaş altı çocuklarına da 
kreşte yer sağlanması için 
desteklenmesi 

- Yeni göçmenlerin sosyal 
sisteme girmelerine yardım 
eden danışma bürolarına, 
onlara sözcülük yaptıkları, 
haklarını temsil ettikleri 
için, maddi yardım 
sağlamak.. 

- Hedef grubun sosyal 
sisteme girerek yerini 
sağlamlaştırmasının temini 

- Yurtdışından olan 
diplomaların tanınması 

- Alman dilinin 
öğrenilmesine destek 
verilmesi 

- Eyalet bazında:  
Uzun seneler burada 
yaşayanlardan hiç ayırt 
etmeksizin ömür boyu 
öğrenme konsepti 
geliştirmek(parasız kurslar, 
öğrenme araç gereçleri, 
sınavlar için az para 
ödenmesi) 

- Acil durumda tedavi sağlık 
sigortası sorgusundan önce 
gelir 

- Kontrol ve hastalık 
tedavilerinde, yani sağlık 
alanında sorun 
yasanmaması için sosyal 
sisteme girişin sağlanması 
ve 

- Buna bağlı olarak 
doktorların ve hastanelerin 
de bunun sıkıntısını 
çekmemeleri 

 

6a: Kamusal Tartışma: 
- Farklı insanların birbirlerine 

yaklaşmaları konusunda 
onlara profesyonel destek 
sağlama 

- Uyum sağlamaları 
konusunda yenigöçmenleri 
destekleme(uyum 
kurslarından yola çıkarak) – 
aldatılmalarına karsı onları 
korumak ve haklarını 
savunmak 

- Bu alandaki projelerin 
süreleri dolsa bile  personel 
takviyesi ile onların 
devamlılığını sağlamak 

 
6b: Ayrımcılık: 
- Şeffaf yönetim: az engel, 

çalışanların konuya basit ve 
anlaşılabilir bir yöntemle 
duyarlılıklarının sağlanması 

- Resmi kurumlarda yardımcı 
olmak için refakatcilerin 
hazır olmalarını sağlamak 
Aracı ve sözcü olarak: 
herşeyden önce birçok 
kurumla beraber çalışmak 

- Bunun için de mahalle 
içinde, profesyonel 
elemanlar tarafından idare 
edilen, her konuda 
yardımcı olabilecek 
büroların geliştirilmesi 
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  DIE LINKE (Sol Parti) 

1. Barınma 2. Eğitim 3. İş 4. Dil 5. Sağlık 6. Hoşgeldiniz Kültürü 

- Yönetimden talepler: Kent 
genelini de içeren geniş 
kapsamli bir konut konsepti 
çalışması 
yapılmalıdır.(Kamu teşvikli 
oturma alanları. Örneğin 
belediye DoGeWo’ya cazip 
fiyat karşılığında arsa 
verebilir) 

- Kiraların makul 
olması(ödenbilir), oturma 
alanlarının insana yaraşır 
kalitede olması, zengin 
güney bölümü ve fakir 
kuzey bölümü gibi sosyal 
alanlara bölünmesine karşı 
çıkmak 

- Şu an ki konutların 
özelleştirilmesi yerine 
belediyece 
kamulaştırılması, kamuya 
ait belirli sayıda asgari 
konut sayısı devam 
etmelidir(eyalet yönetimi 
bu konuda maddi 
sorumluluk yüklenmelidir) 

- Barınma masraflarının 
sınırlarının düzenli 
aralıklarla makul seviyede 
ayarlanması gerekir. Enerji 
kapatılmaları 
kaldırılmalıdır. 

- Personel azaltma politikası 
gözden geçirilmelidir(konut 
dairesi hem personel hem 
de maddi açıdan 
güçlendirilmelidir) 

- Yenigöçmenlere danışma 
olanakları sağlanmalı ve 
kiracı koruma 
derneklerinden yardım 
alanlar ev sahiplerine karşı 
belediye tarafından 
desteklenmelidir 

- Eyalet ve devlet düzeyinde 
yapılması gereken bazı yeni 
kanun tekliflerinde, yerleşik 
denetimin güçlendirilmesi, 
derneklerin şikayet 
haklarının kiracılar lehine 
sağlanması, kooperatiflerin 
vergi yükünün azaltılması 
ve kamusal ön satın alma 
hakkının düzeltilmesi 
gerekmektedir. 

- Çocuk yuvaları + okul: 
Göçmen kökenli çocuklar 
ve aileleri için teşvik edici 
ek öneriler ve danışma 
olanakları sunulmalı. 

- Okul, meslek eğitimi ve 
yüksek öğretimde olduğu 
gibi öğretim ve öğrenim 
araçlarının ücretsiz olması 

- Ücretsiz ev ödevi yardımı, 
okul ve aile ile ilgili teşvik 
edici derslerin 
sağlanması(eyalet ve yerel) 

- Eğitim kurumlarının 
özelleştirilmemesi 

- Halk okullarının ve 
yetişkinler kolejlerinin her 
düzeyden gelir sahibi 
insanlara açık olması 

- Entegre(karma) okul 
sistemine geçilmesi: 
Mesleki ve genel eğitim 

- Az kapasiteli ilkokulların 
kapatılmaması 

- Sınıflar en fazla 20, daha 
sonra 15 öğrenciden 
oluşmalı. Çocuk 
yuvalarındaki gruplarda ise 
en fazla 15 çocuk olmalı 

- Okul sosyal çalışmaları 
dengelenmeli ve 
genişletilmeli 

- Dersleri tamamlayıcı ve 
öğrenme olanakları bütün 
okullarda güvenilir ve 
ücretsiz olmalı. Sağlıklı 
yemek de dahil olmak 
üzere tamgün okullarında 
yani ilkokul ve sonrası 
okullarda da sunulmalıdır. 
Dezavantajlı ve özürlü 
çocuklara da destekleyici 
dersler verilmelidir. 

- Çocuk yuvalarında ücretsiz 
yer hakkı  

- İhtiyaç durumuna göre 
ayaküstü veya yatılı olarak 
yetiştirme yardımlarının 
sunulması 

- Sağlıklı beslenme: Kahvaltı 
ücretinin üstlenilmesi, 
çocuk yuvalarında ve 
okullarda düzenli sıcak 
yemek verilmesi 

- İyi eğitim almış ve eyalet 
tarafından ücretleri ödenen 
öğretim ve eğitim personeli 

- İhtiyaç karşılama: Bir karma 
okulun daha açılması 

- Çocuk yuvalarında yer 
paylaşımı olmamalı 

- Çocuk eğitim kanunun 
kaldırılması(KIBIZ) 

- FABIDO’nun tekrar gençlik 
dairesine bağlanması 

- Tam saat çalışma talep 
edilmeli(Haftalık 35 saat) 

- Bazı girişimler için yerel 
teşvik fonu 
düzenlenmeli(Aşevi, sosyal 
alışveriş merkezleri, 
personel ve proje masrafı) 

- Özel şirketlerden alınan 
bağlayıcı, uygulanabilirliliği 
olan işyeri onaylarının 
çoğaltılması gerekir. 

- Sigortalı çalışmak özellikle 
uzun süre issiz kalmışlar 
için kamu destekli 
programlar geliştirilmeli. 
Meslek eğitimi olmayan 
genç işsizler için de aynı 
programlar uygulanmalı 

- Hartz IV yerine 1050 Euro 
katkısız asgari güvenlik 
ücreti 

- Kamusal alımlar veya 
siparişler sadece baglayıcı 
yükümlülüğünü uygulayan 
şirketlere verilir(şirket 
istikrarsız istihdam 
değişimine gitmeyecek, 
sözleşmeye uyacak, en az 
10 Euro saat ücreti 
ödeyecek) 

- Belediyenin de meslek 
eğitimi atağına kalkması 
talep edilmeli 

- Şehir idaresi de meslek 
eğitimi oranını kendi 
bünyesinde en az % 10 
yapmalıdır 

- Diplomasız çıkış veya orta 
dereceli okul diplomalı 
gençlere meslek eğitimi 
programı sağlanmalıdır. 

- Meslek eğitimi yapılabilir 
işletmelere bu 
sorumlulukları hakkında 
cağrı yapılmalıdır. 

- Yurtdışında elde edilen ve 
kabul gören diplomalar 
meslek okullarında da 
yaygınlaştırılmalıdır. 

- Dil teşvik programları çocuk 
yuvasından meslek okulları 
da dahil olmak üzere 
uygulanmalıdır. 

- Kültürler arası yeterlilik 
çocuk yuvaları ve okullarda 
teşvik edilip desteklenmeli 

- Erken çocukluk döneminde 
dil öğrenimi desteği 
ailelerle birlikte 
yapılmalıdır. 

 

- Herkes için aynı, iyi 
derecede, ödenebilir ve 
ulasılabilinir sağlık bakımı  

- Özelleştirme ve ticari 
ortamın tersine çevrilmesi 
gerekir 

- Devletten hastane için 
ödenen sabit kur sisteminin 
kaldırılması talep 
edilmelidir 

- Sosyal ve maddi durumuna 
bakılmaksızın heryerde 
sağlık hizmeti alınmasının 
güvence altına alınması 

- Normal ihtiyacı karşılayacak 
şekilde personel arttırımına 
gidilmesinin güvence altına 
alınması 

- Belediye uygun donanımlı 
bir kliniğin varlığı için yerel, 
eyalet ve devlet düzeyinde 
gerekli sorumluluğu 
üstlenir 

6a: Kamusal Tartışma 
+ 6b: Ayrımcılık: 
- Belediyelerin yeni 

konseptler ve projeler 
geliştirilmesi için maddi 
açıdan desteklenmesi 

- Yeni Göc: Avrupa 
politikalarından talep: 
Gelişmekte geri kalmış 
bölgelerin güçlendirilmesi 
ve başka bölgelerdeki 
durumun stabil halde 
tutulması 

- Aydınlatıcı ve kabul ediciliği 
ile birlikte yaşamanın teşvik 
edildiği uyum programları 
desteklenmelidir 

- Gettolaşmaya karşı yeni 
yerel oturma konsepti 

- Uyum meclisinin 
politikacılar tarafından 
daha çok dikkate alınması. 
Uyum ile ilgili soruların 
yönlendirilmesi. Belediye 
meclisine tavsiye hakkı 
tanınması. Belediye meclis 
komisyonlarında danışman 
olarak bir üye ile temsil 
edilmesi 

- Okullar, yükselokullar, 
ticaret ve el sanatları 
odaları ve şirketler ile 
yurtdışında edinilmiş 
diplomaları tanıma 
konsepti için işbirliği 
yapılmalıdır. 

- Belediye yönetiminden 
talepler: Göçmen kökenli 
insanların da yeni atama 
yapılırken toplum oluşum 
oranı baz alınarak göz 
önünde tutulmalıdır. 

- Ekonomik çıkarlara bağlı 
olmaksızın hoşgeldin 
kültürü geliştirilmelidir. 

 


