
Dresden Entegrasyon ve Yabancılar Danışma Kurulu 
 
Yetkiler ve Görevler 
 
Göçmen kökenli insanları* özellikle ilgilendiren veya etkileyebilecek olan belediye projelerinin tümü, 
Entegrasyon ve Yabancılar Danışma Kurulu’na sunulur. Kurul, Büyükşehir Belediye Başkanı ve 
Belediye Meclisi için danışma mahiyetinde bir görüş bildirir. Entegrasyon ve Yabancılar Kurulu, 
belediye meclisinde bu konularda dinlenilme ve konuşma hakkına sahip bir temsilci tayin edebilir. 
 
Görevler 
Göçmen kökenli insanların çıkarlarını temsil ediyoruz. 
Göçmen kökenli insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak istiyoruz. 
Dresden’de her milletten insanların barış içerisinde bir arada yaşamaları için destek sağlıyoruz. 
Dresden’de yaşayan tüm insanların kendilerini geliştirmeleri için, milliyetlerine, kültürlerine, dinlerine ve 
etnik kökenlerine bakılmaksızın destek sağlıyoruz. 
Göçmen kökenli insanların menfaatine halkla ilişkiler yürütüyoruz. 
Yerel seçimlerde oy kullanma hakkının göçmen kökenli tüm insanları kapsayacak şekilde 
genişletilmesini destekliyoruz. 
Göçmen kökenli insanlarla ilgili konularda çalışma yapan derneklerin, girişimlerin ve devlet 
kurumlarının işbirliği için destek sağlıyoruz. 
Bir yandan göç ederek şehre yeni taşınmış olan ve diğer yandan uzun zamandır burada yaşayan 
Dresdenlilerin karşılıklı uyumunu destekliyoruz. 
Kendimizi göçmen kökenli insanları ilgilendiren soruları ya da meseleleri olan tüm insanların muhatabı 
olarak görüyoruz. 
 
Ağırlıklı çalışma konuları 
Dresden’deki göçmen kökenli insanlara karşı ayrımcılığı ve eşitsiz muameleyi ortadan kaldırmak için 
çalışıyoruz. 
Vatanlarından kaçmak zorunda kalanlar insanların barındırılması ve dil öğrenimi, işgücü piyasasına ve 
kentsel topluma katılım ve ayrıca çocuk yuvalarına, okullara ve yüksek öğrenime entegrasyon gibi 
yollarla bu insanların toplumsal uyumlarıyla uğraşıyoruz. 
Dresden’de demokrasinin ve açık fikirliliğin geliştirilmesinde daha geniş katılımdan yanayız. 
Göçmen kökenli insanların çocuklarının ana dillerinde eğitim görmeleri için çalışıyoruz. 
Göçmen kökenli insanların tıp hizmetlerinden daha iyi yararlanabilmeleri için destek veriyoruz. 
 
Siz de söz sahibisiniz! 
Dresden’de yaşanan siyasi katılım hakkı 
 
Eyalet Başkenti Dresden’in Entegrasyon ve Yabancılar Danışma Kurulu, Saksonya eyaletinde 
yabancıların (geçici ikamet iznine sahip ya da sınırdışı kararının geçici olarak ertelendiği sığınmacılar 
da dâhil) seçebildikleri ve seçilebildikleri tek siyasi organdır. Meşru olarak seçilmiş siyasi çıkar 
temsilciliği niteliğindeki kurulun on bir göçmen kökenli üyesi, beş yılda bir doğrudan şehirde yaşayan 
göçmenleri tarafından demokratik usulde seçilirken kurulun diğer dokuz üyesi, belediye meclisindeki 
parti grupları tarafından tayin edilir. 
Danışma Kurulu bağımsız, kimseden talimat almadan ve fahri olarak çalışır. Toplantılarımız prensip 
olarak halka açık bir şekilde yapılır. 
Bizi destekleyin, çalışmalarımızı tanıyın ve Eylül 2019’da yeni Danışma Kurulu üyelerini seçin! Burada 
–hukuki statünüz, kökeniniz, dininiz ve ten renginiz ne olursa olsun– oy kullanma hakkına sahipsiniz! 
 
* 2011 nüfus sayımında yapılan “göçmen kökenli kişiler” tanımı, buraya göç etmiş olan ve olmayan 
tüm yabancı ülke vatandaşları ve ayrıca günümüz Almanya Federal Cumhuriyeti topraklarına 1955 
yılından sonra göç ederek gelmiş olan Almanlar ve en az bir ebeveyni bugünün Almanya Federal 
Cumhuriyeti topraklarına 1955 yılından sonra göç ederek gelmiş olan tüm Almanlar olarak 
kapsamaktadır. (Kaynak: Statistisches Bundesamt: Zensus 2011: Ausgewählte Ergebnisse / Alman 
Federal İstatistik Dairesi 2011 Nüfus Sayımı: Seçilmiş Sonuçlar, Wiesbaden 2013, s. 26.) 
 


