
Rada do Spraw Integracji i Cudzoziemców w Dreźnie 
 
 
Uprawnienia i obowiązki 
 
Wszystkie projekty miasta, w szczególnym stopniu dotyczące osób o pochodzeniu migracyjnym *, są 
przedkładane Radzie ds. Integracji i Cudzoziemców. Zajmuje ona stanowisko doradcze dla 
nadburmistrza i rady miasta. Rada ds. Integracji i Cudzoziemców może wyznaczyć przedstawiciela lub 
przedstawicielkę, którzy mają prawo do wysłuchania i zabrania głosu w danym temacie w radzie 

miasta. 
 
Zadania 
Reprezentujemy interesy ludzi mających pochodzenie migracyjne.  
Pragniemy przyczynić się do polepszenia warunków życiowych ludzi o pochodzeniu migracyjnym. 
Promujemy pokojową koegzystencję ludzi wszystkich narodowości w Dreźnie. 
Promujemy rozwój wszystkich ludzi w Dreźnie bez względu na narodowość, kulturę, religię lub 
pochodzenie etniczne. 
 
Zajmujemy się działaniami wizerunkowymi, służącymi ludziom o pochodzeniu migracyjnym.  
Wspieramy rozszerzenie lokalnych praw wyborczych dla wszystkich ludzi o pochodzeniu migracyjnym. 
Wspieramy współpracę stowarzyszeń, inicjatyw i instytucji państwowych, które zajmują się 
problematyką ludzi o pochodzeniu migracyjnym. 
Wspieramy obustronną integrację nowo przybyłych i mieszkających tu od dawna mieszkańców 
Drezna. 
Rozumiemy się jako osoby kontaktowe dla wszystkich, którzy mają pytania lub sprawy związane z 
ludźmi o pochodzeniu migracyjnym. 
 
Priorytety pracy 
Pracujemy na rzecz zniesienia dyskryminacji i nierównego traktowania osób o pochodzeniu 
migracyjnym w Dreźnie. 
Zajmujemy się zakwaterowaniem uchodźców oraz ich integracją społeczną, m. in. nauką języka, 
udziałem w rynku pracy i w społeczności miejskiej oraz integracją w przedszkolach, szkołach i 
szkołach wyższych. 
Opowiadamy się za większym współudziałem przy wspieraniu demokracji i otwarcia na świat w 
Dreźnie.  
Popieramy naukę w języku ojczystym dzieci osób o pochodzeniu migracyjnym. 
Wspieramy poprawę opieki medycznej dla osób o pochodzeniu migracyjnym.  
 
Przyłącz się! 
Aktywny udział polityczny w Dreźnie  
 
Rada ds. Integracji i Cudzoziemców jest jedynym politycznym gremium Saksonii, które jest wybierane 
przez cudzoziemców (również przez uchodźców z pozwoleniem na pobyt i pobytem tolerowanym) i do 
którego możesz kandydować. Jako legalnie wybranych politycznych przedstawicieli interesów 
ustanawia się jedenastu członków z pochodzeniem migracyjnym, wybieranych w sposób 
demokratyczny co pięć lat bezpośrednio przez emigrantów, dziewięciu radnych pochodzi z frakcji rady 
miasta.    
Rada pracuje niezależnie, nie podlega instrukcjom odgórnym i na zasadach wolontariatu. Nasze 
posiedzenia są  zasadniczo otwarte. 
Wesprzyj nas, zapoznaj się z naszymi działaniami i wybierz we wrześniu 2019 nową radę! Tu możesz 
głosować, niezależnie od tego, jaki masz status, pochodzenie, religię lub kolor skóry! 
 
* W spisie powszechnym 2011 jako osoby o pochodzeniu migracyjnym określa się wszystkich ludzi 
napływowych i nienapływowych cudzoziemców oraz wszystkich Niemców, którzy przybyli na dzisiejszy 
obszar Republiki Federalnej Niemiec po roku 1955, oraz wszystkich Niemców, których przynajmniej 
jeden rodzic przybył na teren obecnej Republiki Federalnej Niemiec po roku 1955. (Źródło: Federalny 
Urząd Statystyczny: spis powszechny 2011: wybrane wyniki, Wiesbaden 2013, s. 26.) 
 


