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Είναι αφοσιωμένο να...…
 Τα συμφέροντα και οι ανάγκες των ατόμων με μεταναστευτικό
υπόβαθρο να ακούγονται και λαμβάνονται υπόψη από τους πολιτικούς
 Άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς και θρησκείες να έρχονται σε
επαφή μεταξύ τους να αναπτύσσουν ενδιαφέρον ο ένας για το άλλον
και ανακαλύπτουν ομοιότητες
 Η μητρική γλώσσα και η διπλή πολιτιστική ταυτότητα των μεταναστών
θεωρούνται ως πόροι και να εκτιμώνται
 Οι μετανάστες να μπορούν να συνδεθούν γρήγορα στην εκπαίδευση και
στην αγορά εργασίας
 Οι διακρίσεις, ο αποκλεισμός και ο ρατσισμός δεν είναι ανεκτές ή
αποδεκτές στο Φέλμπερτ
Συμμετέχω!
Εξασφαλίστε το μέλλον του Φέλμπερτ συμβούλιο Ένταξης
Επιλέξτε την 13/9/2020 και ψηφίστε!
Χρησιμοποιήστε το δικαίωμα ψήφου σας.

Εκλογή του συμβουλίου ένταξης της πόλης Φέλμπερτ στις
13 Σεπτεμβρίου 2020
Το συμβούλιο ένταξης της πόλης Φέλμπερτ θα εκλεγεί στις 13 Σεπτεμβρίου 2020.
Το συμβούλιο Ένταξης αποτελείται από εκλεγμένα μέλη και μέλη του συμβουλίου, τα οποία
αποστέλλονται στο σώμα από το δημοτικό συμβούλιο. Το Συμβούλιο Ένταξης είναι ο δημοτικός
εκπρόσωπος όλων των κατοίκων του Φέλμπερτ με μεταναστευτικό υπόβαθρο.
Τα μέλη της διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής και της εργασίας
ολοκλήρωσης, και




γνωστοποιεί τα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες των μεταναστών στο Φέλμπερτ άλλοι
δημοτικοί φορείς και δομές της διοίκησης της πόλης,
συμμετέχει στις εργασίες των δημοτικών επιτροπών και ομάδων εργασίας και αναλάβουν
συμβουλευτικό ρόλο εκεί και
υποστηρίζει τον προγραμματισμό και την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων και έργα.

Η επιτροπή εκλέγεται για περίοδο 5 ετών.
ψηφοφόροι και, συνεπώς, σε θέση να αποφασίσουν για τη σύνθεση της επιτροπής είναι:
• Άτομα που δεν έχουν γερμανικό διαβατήριο,
• απάτριδες,
• Γερμανοί που έχουν και άλλη ξένη ιθαγένεια εκτός από τους Γερμανικά,
• πολιτογραφημένοι πολίτες
• παιδιά που γεννήθηκαν στη Γερμανία από ξένους γονείς,
• Μη Γερμανοί πολίτες της ΕΕ και
• επανεγκαταστάτες,
Εάν στις 13.09.2020 είστε 16 ετών και έχετε διαμείνει νόμιμα στη Γερμανία για τουλάχιστον ένα
έτος και έχετε την κύρια κατοικία σας στο Φέλμπερτ τουλάχιστον από τις 28.08.2020,
Όλα τα άτομα που επιτρέπεται να ψηφίσουν θα λάβουν ταχυδρομική ειδοποίηση ψηφοφορίας από
την πόλη του Φέλμπερτ έως τις 23 Αυγούστου 2020.
Οι εκλογές για το Συμβούλιο Ένταξης θα διεξαχθούν στις 13 Σεπτεμβρίου 2020 μαζί με τις τοπικές
εκλογές σε όλα τα εκλογικά κέντρα!
Τα μέλη που θα εκλεγούν έχουν συγκεντρωθεί σε 4 λίστες φέτος:
1. Internationale Sozialdemokratische Liste (ISDL)
2. Vielfalt in Velbert (ViV)
3. Velberter Internationale Liste (VIL)
4. Kurdisch Demokratische Liste (KDL)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μεμονωμένων λιστών, ανατρέξτε στην Επίσημη Εφημερίδα Nr.
27/2020 από 03.08.2020 στον ιστοσελίδα της πόλης Φέλμπερτ.

Μπορείτε να ψηφίσετε μόνο σε μία από τις 4 λίστες.

Χρησιμοποιήστε το δικαίωμα ψήφου σας και βοηθήστε στη διαμόρφωση της
πολιτικής ενσωμάτωσης στο Φέλμπερτ!

