
Poradní sbor pro integraci a cizince Drážďany 
 
Pravomoci a povinnosti  
 
Všechny plány města, které se mohou mít zvláštní dopad na lidi s migračním pozadím*, jsou 
předkládány Poradnímu sboru pro integraci a cizince. Ten poskytuje poradní stanovisko pro primátora 
a městskou radu. Poradní sbor pro integraci a cizince může určit zástupkyni/ zástupce, která/ který má 
na městské radě právo konzultovat či promluvit ohledně daných témat. 
 
Úkoly 
Zastupujeme zájmy lidí s migračním pozadím. 
Chceme přispět ke zlepšení životních podmínek lidí s migračním pozadím. 
Podporujeme mírové soužití lidí všech národností v Drážďanech. 
Podporujeme rozvoj všech lidí v Drážďanech bez ohledu na národnost, kulturu, náboženství nebo 
etnický původ. 
Provozujeme PR v zájmu lidí s migračním pozadím. 
Podporujeme rozšíření volebního práva v komunálních volbách pro všechny lidi s migračním pozadím. 
Podporujeme spolupráci spolků, iniciativ a státních institucí, které se zabývají problematikou lidí s 
migračním pozadím. 
Podporujeme oboustrannou integraci nově přistěhovalých a lidí žijících v Drážďanech déle. 
Považujeme se za kontaktní místo pro všechny lidi, kteří mají otázky nebo obavy týkající se lidí s 
migračním pozadím. 
 
Klíčové aktivity  
 
Pracujeme na snížení diskriminace a nerovného zacházení s lidmi s migračním pozadím v 
Drážďanech. 
Zabýváme se ubytováním uprchlíků a sociální integrací mj. prostřednictvím studia jazyka, účasti na 
trhu práce a městské společnosti a integrací do školek, škol a vysokých škol. 
Snažíme se o větší účast na podpoře demokracie a kosmopolitismu v Drážďanech. 
Zasazujeme se o výuku v mateřském jazyce pro děti lidí s migračním pozadím. 
Pomáháme zlepšovat lékařskou péči o lidi s migračním pozadím. 
 
I Vy spoluutváříte!  
 
Živá politická účast v Drážďanech 
 
Poradní sbor pro integraci a cizince v Drážďanech je jediným politickým grémiem Saska, do kterého 
mohou cizinky a cizinci (včetně uprchlíků s povolením k pobytu nebo strpěním) volit a do kterého smějí 
i kandidovat. Jako legitimně zvolené zájmové zastoupení je každých pět let demokraticky voleno 
přímo migranty a migrantkami jedenáct členů s migračním pozadím, devět městských radních pochází 
z frakcí městské rady. 
Poradní sbor pracuje nezávisle, bez instrukcí a dobrovolně. Naše jednání jsou v zásadě veřejná. 
Podpořte nás, seznamte se s naší prací a zvolte v září 2019 nový poradní sbor! Zde můžete hlasovat - 
bez ohledu na to, jaký je Váš status, původ, náboženství nebo barva pleti! 
 
 
* Při sčítání lidu v roce 2011 byli jako osoby s migračním pozadím definováni všichni přistěhovalí i 
nepřistěhovalí cizinci a cizinky, stejně jako všichni Němci a Němky, jejichž alespoň jeden rodič se 
přistěhoval na dnešní území Spolkové republiky Německo po roce 1955. (Zdroj: Statistisches 
Bundesamt: Zensus 2011: Ausgewählte Ergebnisse, Wiesbaden 2013, s. 26.) 


