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•Türkçenin okullarda diğer yabancı dil dersleri gibi sunulması

•Çocuklarımıza erken yas
˙
ta Almanca dil eğitimi

•Entegrasyona katkısı olan spor kulübü, kurulus
˙
 ve derneklere destek

•Belediye meclis seçimlerine katılabilmek için daha adil bir yasa

•Yeni Bulgar ve Romen göçmenlere insancıl yardım

25 Mayıs Mannheim Belediye 
Meclis Seçimlerinde adayınızım!
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göçmen veya göçmen kökenli. Ben, 
gelecek nesillerin kimlik sorunu yas

˙
a-

madan s
˙
ehrimizde kendilerini rahat ve 

yenilikçi, açık, liberal toplumumuzun 
bir parçası olarak hissetmelerini is-
tiyorum. Bu nedenle, bes

˙
 seneyi as

˙
kın 

s
˙
ehrimizde yas

˙
ayan, Avrupa Birligi 

üyesi olmayan ülke vatandas
˙
larının 

belediye meclis seçimlerine aktif ve 
pasif olarak katılabilmesi için çıkacak 
bir yasayı destekliyorum.

Bireysel özgürlük, toplumsal ve 
mesleki bas

˙
arı için dil s

˙
üphesizki en 

önemli anahtar. Çocukların erken 
yas

˙
ta velileri ile birlikte Almancayı 

öğrenmeleri için verilen eğitimin 
gelis

˙
tirilmesi benim için büyük önem 

tas
˙
ımaktadır. Aynı zamanda liberal-

ler olarak biz asimilasyon ve kökleri 
unutturma niyetlerini tamamen ret 
ediyor ve Türkçenin talep edilen 
okullarda, diğer yabancı dil derslerine 
alternatif olarak sunulmasını istiyoruz. 
Böylelikle en büyük göçmen grubunu 
olus

˙
turan Türkçe konus

˙
an Mann-

heim’li halkımızın eğitim talep ve 
haklarına cevap vermeyi hedefliyoruz.

Ben, göçmenlerin toplumumuzun 
birer bireyi haline gelmesini bir s

˙
ans 

olarak algılıyorum. Bu nedenle, 
göçmenlerin s

˙
ehrimizde çoğalarak 

vatandas
˙
lık almalarını sevinerek 

izliyor, bu fikre yönelik tüm kampa-
nyaları destekliyor, fahri görevlerde 
ve kamuda çalıs

˙
acak daha fazla 

göçmen kazanmayı hedefliyorum. 
Mannheim’de göçmen kökenli halk 
tarafından kurulmus

˙
 onlarca ak-

tif dernek bulunmaktadır. Ben, bu 
insiyatifleri entegrasyonu destekleyici 
olarak nitelendiriyor ve bu kurulus

˙
ları 

aktif olarak tes
˙
vik etmek istiyorum. 

Mannheim halkının neredeyse %40’ı 

Çes
˙
itlilik zenginliktir!


