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SOL LİSTE burada yaşayan tüm insanların
entegre olması için büyük çaba gösteriyor.

Unsere Kandidat*innen | Kommunalwahl 2020

Entegrasyonu olanaklı kılıyorz
Nürnberglilerin yüzde 45‘inin bir göç geçmişi
var ve şehrimizin yüzde 23’ü Alman vatandaşı
değil. Burada yaşıyor ve çalışıyor, insan hakları
şehri olma iddiası taşıyan şehrimizin ayrılmaz
bir parçasınıteşkil ediyorlar. Bu iddianın hakkını
verebilmemiz için, kökenine, teninin rengine, dinine, cinsiyetineve cinsel yönelimine
bakılmaksızın, buradaki tüm insanların korku
duymadan ve ayrımcılığauğramadan Nürnberg’de yaşayabilmesi lazım.
Bu şehrin tüm vatandaşları eşit derecede saygı
görmeyi ve eşitçe yönetimde söz sahibi olmayı
hakediyor. Yerel seçimlerde AB vatandaşları için
geçerli olana benzer bir seçme ve seçilme hakkı
ve ayrımcılık ve ırkçılığa karşı koruma, bunun
önköşullarını teşkil ediyor. Bu koşullar makul bir
kirayla barınmaya, iyi çalışma koşullarına, ücretsiz eğitime, siyasi ve kültürel faaliyetlere erişimde
şans eşitliğinin zeminini oluşturuyor. Yerel
seçimlerde seçme ve seçilme hakkının verilmemesi, yerel gelişmelere aktif katılımın önüne
geçerek dışlanmayı perçinliyor.
Ayrımcılık ve ırkçılıktan korunma, günlük hayatta hiçbir yerde ve hiçbir zaman tehditlerden
ve saldırılardan korkmak zorunda olmamak
anlamına geliyor. Hiçbir insanın ten ya da saç
rengi, polis tarafından daha sık kontrole tabi
tutulmasına yol açmamalı.
Nürnberg’de de can alan NSU cinayetleri bizim
için daime bir uyarı niteliğinde. Şehrimizde,
hele de belediye meclisinde NPD’nin arkasında
saklandığı “Bürgerinitiative Ausländerstopp”

(BIA) ve diğerfaşist örgütlere yer olmamalı.
Yabancılar Dairesinin yıllardır değişmeyen
tutumu, göçmenlere korku salmayı amaçlıyor.
Entegrasyonun önüne mükün olduğunca çok
engel çıkarılıyor. Belediyemiz, 3+2 düzenlemesinin (üçyıl meslek eğitimi ve iki yıl kalma hakkı)
Bavyera’nın istisnasız her yerinde tanınması ve
uygulanmasıiçin çaba göstermeli. Zira bu uygulama, başarılı bir entegrasyona hizmet eden bir
araç. Ayrıca yıllardır burada yaşayan insanların
entegrasyonu, başarı vaat eden önlemlerle desteklenmeli. Belediye Meclisini ve özellikle de
Belediye Başkanını bu şehrin tüm vatandaşları
için bakım yükümlülüğünü icra etmeye davet
ediyoruz.
Sol Liste‘nin uğruna çabaladıkları:
	
Burada yaşayan tüm insanlar için yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı
	
Burada yaşayan tüm insanların korku
duymadan ve ayrımcılığa uğramadan
yaşayabilmesi
	
E ntegrasyon Meclisinin Entegrasyon
Komisyonunda söz sahibi olması
	
Havaalanından sınırdışılara son verilmesi
	
B IA ve tüm diğer ırkçı örgütlerin
yasaklanması

Kamber Özdemir (Resım kapakta)
Entegrasyon Meclisi
Başkan Yardımcısı / 54 yaşında
Entegrasyon politikasına ağırlık veriyorum. Entegrasyon politikasında bugüne
dek yaptıklarımı Belediye Meclisinde
de hayata geçirmek ve desteklemek
için aday oluyorum. İnsan haklarına
yoğunlaşarak, herkesin bu şehrin bir
parçası olması, bu şehirle özdeşleşmesi
için uğraşacak ve yaşamın her alanında
eşit hakların hayata geçmesi için emek
vereceğim. Toplum ancak çeşitlilikle
toplumdur!

Ayse Loose
Gastronomi alanında işletmeci /
50 yaşında
1990’dan bu yana Almanya’da
yaşıyorum. On üç yıldır serbest
meslek sahibiyim ve dört yıldır gastronom olarak
çalışmaktayım. Çocuğunu tek başına yetiştiren
göçmen kökenli bir anne olarak, tüm kadınların
haklarına kavuşması için mücadele etmek istiyorum.

Erkan Dinar (Resim kapakta)
Weißenburg Belediye ve İlçe Meclisi Üyesi /
39 yaşında

Yıllardır Almanların, göçmen kökenli
Almanların ve Alman vatandaşı olmayanların
Farzaneh Ezati
Kültürlerarası
Çalışma ve Halkla
İlişkiler Uzmanı /
61 yaşında
Yirmi yıldır Nürnberg’de yaşıyor ve
iltica başvurusunda bulunan kadınlar
ve LGBT bireyleri destekleyen bir projede çalışıyorum. Deneyimlerimden,
iltica başvurusunda bulunan kadınların
Nürnberg’de özellikle karma cinsiyetli
barınaklarda olsa da, aynı zamanda
meslek eğitimi alacakları bir yer ya da
ev ararken de ayrımcılığa uğradığını
biliyorum. Desteğe ihtiyaçları var.
Nürnberg Yabancılar Dairesi ve
Federal Göç ve Mülteciler Dairesinde
düzeltilecek daha çok şey var. İltica
başvurusunda bulunan kadınlarla
çalışmalara ağırlık veriyorum. Sol Liste
Nürnberg adayı olarak, kadın hakları ve
iltica başvurusunda bulunan kadınların
hakları için mücadele edeceğim.
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makul kiralı evler bulmasına yardımcı
oluyorum. Bu esnada hiçbir ayrım gözetmiyorum, çünkü barınmak temel bir ihtiyaç ve
dolayısıyla bir insan hakkıdır. Yeni memleketim Nürnberg’de de aynı çalışmayı belediye
meclisinde sürdürmek isterim. Bu amaçla
orta ve düşük gelirliler için en az 40 bin yeni
konut inşa edilmeli.

Tobias Wöhner
Sosyal hizmet öğrencisi / 26 yaşında
Özellikle kırılgan sığınmacıları iltica
süreçlerinde destekleyen bir projede çalıştığımdan,
göçmen kökenli insanların karşılaştığı engel ve zorluklardan haberdarım. Nürnberg Yabancılar Dairesi ya
da Federal Göç ve Mülteciler Dairesiyle sorunlardan
tutun da, ev ve iş ararken ayrımcılığa uğramaya kadar
uzanıyor bu zorluklar. Sol Liste adayı olarak, bu engellerle mücadele ederek, kökenlerinden bağımsız olarak
tüm insanların özgür ve eşit bir biçimde yaşayabileceği
bir şehir için çabalıyorum.

