
Ủy ban về hòa nhập và người nước ngoài Dresden 
 
Quyền hạn và trách nhiệm  
 
Tất cả các dự án của thành phố, đặc biệt là ảnh hưởng đến những người có nguồn gốc nhập cư* nói 
riêng, được đệ trình lên Ủy ban về Hòa nhập và Người nước ngoài. Quy trình này đưa ra một quan 
điểm tư vấn cho thị trưởng và hội đồng thành phố. Ủy ban về hòa nhập và người nước ngoài có thể 
chỉ định một đại diện có quyền nghe và phát biểu về các chủ đề trong hội đồng thành phố. 
 
Nhiệm vụ  
Chúng tôi đại diện cho lợi ích của những người có nguồn gốc nhập cư.  
Chúng tôi muốn góp phần cải thiện điều kiện sống của những người có nguồn gốc di cư.  
Chúng tôi thúc đẩy sự chung sống hòa bình của mọi người thuộc mọi quốc tịch ở Dresden.  
Chúng tôi thúc đẩy sự phát triển của tất cả mọi người ở Dresden bất kể quốc tịch, văn hóa, tôn giáo 
hay sắc tộc.  
Chúng tôi thực hiện các hoạt động quan hệ cộng đồng vì lợi ích của người có nguồn gốc di cư.  
Chúng tôi thúc đẩy việc mở rộng quyền bầu cử tại địa phương cho tất cả những người có nguồn gốc 
di cư. 
Chúng tôi thúc đẩy sự hợp tác của các hiệp hội, các sáng kiến và các tổ chức nhà nước giải quyết 
các vấn đề của những người có nguồn gốc di cư.  
Chúng tôi thúc đẩy hòa nhập song phương của cư dân mới nhập cư đến và những người sống lâu 
năm tại Dresden.  
Chúng tôi xem mình như là điểm liên lạc cho tất cả những người có thắc mắc hoặc quan tâm đến các 
ảnh hưởng đối với những người có nguồn gốc di cư. 
 
Các hoạt động chính  
Chúng tôi làm việc để giảm sự phân biệt đối xử và đối xử bất bình đẳng đối với người có nguồn gốc di 
cư ở Dresden.  
Chúng tôi giải quyết việc sắp xếp nơi ăn chốn ở cho người tị nạn cũng như hòa nhập xã hội thông qua 
việc tiếp thu ngôn ngữ, tham gia vào thị trường lao động và môi trường xã hội đô thị cũng như hòa 
nhập tại các nhà trẻ, trường học và trường cao đẳng đại học.  
Chúng tôi ủng hộ sự tham gia nhiều hơn vào việc thúc đẩy dân chủ và chủ nghĩa quốc tế ở Dresden.  
Chúng tôi cam kết đào tạo tiếng mẹ đẻ cho con em của những người có nguồn gốc di cư.  
Chúng tôi giúp cải thiện việc chăm sóc y tế của những người có nguồn gốc di cư. 
 
Bạn là người đóng góp!  
Tham gia trải nghiệm chính trị ở Dresden  
 
Ủy ban về Hòa nhập và Người nước ngoài của Thành phố Dresden là cơ quan chính trị duy nhất của 
Sachsen, chọn người nước ngoài (cả người tị nạn có giấy phép cư trú hoặc cấp tạm dung) và bạn có 
thể tự ứng cử. Vận động hành lang chính trị được bầu chọn hợp pháp có mười một thành viên có 
nguồn gốc di cư được bầu chọn một cách dân chủ bởi những người di cư cứ năm năm một lần, chín 
ủy viên hội đồng thành phố đến từ các ủy ban của hội đồng thành phố.  
Ủy ban hoạt động độc lập, không có chỉ dẫn và trên cơ sở tự nguyện. Các cuộc họp của chúng tôi về 
cơ bản là công khai.  
Hỗ trợ chúng tôi, tìm hiểu công việc của chúng tôi và chọn ủy ban mới vào tháng 9 năm 2019! Tại đây 
bạn có thể bỏ phiếu - bất kể địa vị nguồn gốc, tôn giáo hay màu da! 
 
* Trong Tổng điều tra dân số năm 2011, tất cả người nước ngoài nhập cư và không nhập cư cũng 
như tất cả người Đức nhập cư đến lãnh thổ của Cộng hòa Liên bang Đức ngày nay sau năm 1955 và 
tất cả người Đức có ít nhất bố hoặc mẹ nhập cư đến lãnh thổ Cộng hòa Liên bang Đức ngày nay sau 
năm 1955 được xác định là người có nguồn gốc di cư. (Nguồn: Cục thống kê liên bang: Điều tra dân 
số năm 2011: Kết quả được chọn lọc, Wiesbaden 2013, trang 26) 
 


