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За многообразие, равни възможности и достъп – 
срещу расизъм и дискриминация!

Бон e един международен, отворен към света град, в който съжителстват 
хора от около 180 различни страни. Това разнообразие желаем активно 
да развиваме. Германската социалдемократическа партия (ГСДП) винаги 
е отстоявала солидарността, достъпа и равните възможности. Ние сме 
социалният глас на мигрантите и на хората с миграционен произход 
в нашия град. В Интеграционния съвет на гр. Бон ще предприемем 
мерки за подкрепяне на мигрантите и хората с миграционнен произход 
в сферата на образованието, жилищното настаняване и на пазара на 
труда и с това ще работим за отстраняването на дискриминиращите 
пречки. Ние желаем да насърчаваме соционалното взаимодействие 
и междукултурното съжителство в различните райони на гр. Бон, на 
място, в квартала, в и заедно с неправителствените организации и да 
засилим социалното сближаване. За хората, които бягат от войната 
и мизерията в техните страни, искаме да зъздадем добри условие 
в Бон за успешна интеграция. Ето защо като ГСДП ние открито се 
противопоставяме на всяка проява на дискриминация и расизъм и 
заедно се обявяваме за демокрация, многообразие и солидарност.

Вашата листа за Интеграционен съвет 
(със съответните заместници):

1 Binnaz Öztoprak (Carolina Tobo) 2 Kaveh Javadi Samghabadi  
(Maryam El Mahdawi) 

3

5

7

9

4

6

8

Tessniem Kadiri (Sabrina Rodrigues)

Fawzi Dilbar (Marco Jelic) 

Daniel Schreiner (Bozena Waligora)

Tunc Karamanli

Lutz Gerrit Reininghaus (Rene Minjoli)

Ilayda Maru (Chi Kong Ng)

Petra Maur (Raycho Penchev)

Foto: s.h. schroeder



 Какво представлява Интеграционният съвет? 
Кой може да го избира?

Интеграционният съвет на гр. Бон е политическото представителство на 
мигрантите и хората с миграционнен произход спрямо политическите 
институции, администрацията и обществеността. Той ще бъде избран на 
13. септември 2020, в деня на местните избори. 

Интеграционният съвет има следните задачи и цели:

 ■ Насърчаване на равнопоставеното съжителство между 
немските граждани, мигрантите и хората с миграционнен 
произход.

 ■ Консултация (напр. по въпроси относно Закона за 
чуждениците).

 ■  Насърчаване на съвместното съжителство в рамките на 
градското общество (в сферата на образованието, на пазара на 
труда, жилищното настаняване).

Право на глас имат всички, които нямат немско гражданство ИЛИ имат 
немско и друго, чуждестранно гражданство ИЛИ са получили немско 
гражданство чрез натурализация ИЛИ са получили след раждането си 
немско гражданство като деца на чуждестранни родители. Освен това в 
деня на изборите на 13.09.2020 трябва да са навършили 16 години и не 
по-късно от 28.08.2020 да имат адресна регистрация в гр. Бон.

Нашите инграционнополитически 
искания за Бон:  Ние искаме...

 ■ … да постигнем напредък относно равните възможности и достъпа на 
мигранти и хора с миграционен произход в сферата на образованието, 
на пазара на труда и жилищното настаняване. Ние ще премахнем всяка 
форма на дискриминация.
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 ■ ... да установим една активна градска култура, приветстваща хората с 
миграционен произход. Това означава: достатъчно езикови курсове 
и възможности за допълнително осъвършенстване, подкрепа при 
намирането на работа и улеснен достъп до спортни, културни клубове и 
местни сдружения.

 ■ … да подкрепим младите хора с миграционен произход при прехода от 
училище към по нататъшно обучение или следване във висше учебно 
заведение и да им дадем перспективи за развитие.

 ■ ... да насърчим активното сближаването и междукултурното съжителство 
в градските райони чрез социални проекти, срещи и обмен.

 ■ … да подкрепим и насърчим мигрантските сдружения и инициативи, 
които се застъпват за демократичните принципи, равнопоставеността 
на жените и мъжете и въпросите, свързани с развитието на младежта.

 ■ ... да подобрим живота на по-възрастните хора с миграционен произход, 
като напр. настояваме за повече от предлаганите услуги за грижа, 
съобразени с културата и произхода на тези хора.

 ■ …. да подкрепим програми за насърчаване на демокрацията, както и 
ангажимента срещу крайнодесни прояви във всички училищни форми, 
а също и в сдружения или работнически предприятия. Ние решително 
се противопоставяме на расизма и нетолерантността. 

 ■ … да се застъпим за правото за участие в местни избори на граждани на 
страни извън ЕС, които живеят в Бон.

 ■ … да увеличим броя на хората с миграционен произход, които са заети в 
администрацията.

 ■ ... да приемем при нас и в бъдеще хора, които са принудени да напуснат 
родината си. Бон е и остава „сигурен пристан“ за бежанци.

 ■ … да се застъпим за интересите на международните студенти и 
международните учени, както и за повече международни специалности.

You can find more information at
Daha fazla bilgi almak icin lütfen buraya tiklayiniz

www.integrationsrat.spdbonn.de
ملزيد من املعلومات تجدون عىل الصفحة التالية


