Praca gremiów Rady Integracyjnej
Członkowie grup roboczych Rady Integracyjnej
na swoich regularnych posiedzeniach zajmują
się następującymi tematami: „Kultura i sport“;
„Uchodźcy, ośrodki międzykulturowe i zaangażowanie
obywatelskie“; „Edukacja, szkolenia i zawód“; „Zdrowie,
sprawy społeczne i seniorzy“; „Ogólne sprawy związne
z cudzoziemcami, otwarcie międzykulturowe i
przeciwdziałanie dyskryminacji“.
Jako przewodniczący, Pan Tayfun Keltek stoi na czele
Rada Integracyjnej.
Jego zastępcy* to Pan Ahmet Edis,
Pani Antonella Giurano, Pani Figen Maleki,
Panowie Eli Abeke i Stefan Mitu
UInni bezpośrednio wybrani członkowie to:
Pan Ibrahim Alici, Pan Ahmet Altinova, Pan Mehmet
Cambaz, Pan Mehmet Ayata, Pan Abdullah Aydik, Pan
Nebil Bayrakcioglu, Pani Barbara Brunelli, Pani Gülgün
Durdu, Pan Ali Esen, Pani Sevil Inal, Pan Sevil Inal, Pan
Lillo Licco, Pan Dr. Eugen Litvinov, Pan Turan Özkücük,
Pani Stella Shcherbatova, Pan Ibrahim Toure, Pan Silvio
Vallecoccia
Członkami delegowanymi przez Radę Kolońską są:
CDU: Pan Martin Erkelenz, rzecznik ds. polityki
migracyjnej, pani Ira Sommer i pan Stephan Pohl
SPD: Pani Conny Schmerbach, Pani Monika Schultes,
Pan Malik Karaman i Pan Klaus Schäfer
Sojusz 90/Zieloni: Pan Firat Yurtsever,
Rzeczniczka ds. polityki migracyjnej, pani Marion
Heuser
Lewica: Güldane Tokyürek, rzecznik polityki migracyjnej
FDP: Katja Hoyer, rzecznik polityki migracyjnej

Rada Integracyjna jest politycznym
przedstawicielem interesów migrant
ek i migrantów w mieście
Rada Integracji Kolońskiej składa się z:
	22 osób wybranych bezpośrednio przez mieszkanki
i mieszkańców Kolonii o pochodzeniu migracyjnym
oraz z
	
11 członków Rady Miejskiej, a instytucje,
stowarzyszenia i inicjatywy działają jako członkowie z
głosem doradczym.
	Rada Integracji jest wybierana co pięć lat, w dniu
wyborów lokalnych. Kolejne wybory odbędą się 13
września 2020 r.
Wszyscy członkowie Rady Integracyjnej pracują w formie
wolontaryjnej.
Spotkania Rady Integracji są otwarte dla publiczności i
odbywają się w Urzędzie Miasta/w Ratuszu w Kolonii.
Dokumenty i protokoły z posiedzeń są dostępne online:
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/soziales/
integrationsrat/
Biuro Kolońskiej Rady Integracyjnej znajduje się pod
następującym adresem:
Kleine Sandkaul 5, 50668 Kolonia;
Dyrektorem zarządzającym jest pan Andreas Vetter.
Numeru telefonu: 0221/221-23195,
Integrationsrat@stadt-koeln.de
Kolońska Rada Integracyjna jest członkiem w Radzie
Integracyjnej Landu NRW
https://landesintegrationsrat.nrw/
Kolonia, sierpień 2020

RÓWNE
SZANSE DLA
WSZYSTKICH

38,2 % wszystkich mieszkanek und mieszkańców
Kolonii posiada tło migracyjne. 19,3 % wszystkich
obywateli i obywatelek Kolonii jest właścicielem
paszportu zagranicznego.
Na szczeblu miejskim, Rada Integracyjna Miasta
Kolonii reprezentuje interesy migrantów i towarzyszy
procesowi zmian w mieście spowodowanych przez
imigrację. Celem jest uczynienie polityki i administracji
odpowiedzialnymi za jakość życia migrantów w
mieście i zrozumienie migracji jako zjawiska w pełni
naturalnego, które wzbogaca nasze pluralistyczne
społeczeństwo. Politycznym zadaniem gremiów
Rady Integracyjnej jest wykorzystanie nieodłącznego
potencjału migrantów z korzyścią dla całego miasta.
Rada Integracyjna przedstawia konkretne propozycje
politykom i administracji publicznej oraz dostarcza
ważne impulsy dla zapewnienia równych szans i udziału
w życiu politycznym również dla członków grup
mniejszościowych

Rada i Rada Integracyjna
Najwyższym politycznym organem decyzyjnym w
Kolonii jest Rada Miasta. Rada ta, jest wybierana przez
mieszkanki i mieszkańców Kolonii, którzy są uprawnieni
do głosowania. Gremium te jest odpowiedzialne za
wszystkie sprawy administracji miejskiej.
Rada może przekazać decyzję w niektórych
sprawach komitetom, takim jak komitet ds. rozwoju
miejskiego, komitet ds. pomocy młodzieży, komitet
ds. budownictwa, komitet ds. socjalnych, komitet
ds. transportu itp., tak aby można było intensywniej
dyskutować na określone tematy i przygotowywać
decyzje rady.
Rada Integracyjna jest ciałem eksperckim Rady
Miasta, odpowiedzialnym za kwestie migracji,
równych szans i równego uczestnictwa migrantek i
migrantów w życiu miasta.

Rada Integracyjna wstawia się,
za tym, żeby
z ostało wprowadzone prawo do głosowania w
wyborach lokalnych dla mieszkańców spoza UE od
dawna zamieszkałych w mieście
równouprawniony

udział migrantek i migranów w
życiu politycznym, społecznym i kulturalnym stał się
w naszym mieście oczywisty
w
 mieście, w którym mieszkają ludzie z wielu krajów,
promowało się dialog międzykulturowy i otwartą
administrację miejską
b
 yły realizowane projekty promujące zapobieganie
wykluczeniu, dyskryminacji i rasizmowi w naszym
mieście
z różnicowany obraz migracji w naszym mieście
był określany przy uwzględnieniu jego przyczyn,
skutków i możliwości
c entra międzykulturowe i organizacje migrantów w
mieście były wspierane finansowo i zachęcane do
działania
u
 chodźcy w naszym mieście mieli zapewnione
godne zakwaterowanie i opiekę

Rada Integracyjna ma prawo zwracać się z
zapytaniami do administracji i formułować wnioski o
realizację konkretnych projektów.

Inicjatywy Rady Integracyjnej
Utworzono Urząd ds. Integracji i Różnorodności
Kompetencje międzykulturowe są dziś, przy
obsadzaniu stanowisk miejskich, kryterium wyboru
odpowiednich kandydatów
Przyjęto dokument zawierający kluczowe punkty
dotyczące integracji nowo przybyłych dzieci i
młodzieży w szkołach kolońskich
Budżet miejski obejmuje budżet integracyjny
Planowany jest pomnik dla ofiar ataków NSU na
Keupstraße i Probsteigasse
W Kolonii ma powstać dom społeczeństwa
imigracyjnego
Po raz pierwszy istnieje budżet na utworzenie
22 dwujęzycznych grup w przedszkolach
Miasto finansuje mediatorów językowych i
integracyjnych dla imigrantów
Miasto Kolonia przystąpiło do stowarzyszenia „Koalicji
Miast Europejskich przeciwko Rasizmowi e.V.“
Powstało „Stowarzyszenie Europejskich Szkół
Podstawowych w Kolonii“
Zostało powołane do życia „Centrum
Wielojęzyczności i Integracji“ w Kolonii
Ma zostać opublikowany „Przewodnik zdrowotny dla
migrantów”
Ponadto Rada Integracyjna regularnie organizuje
różne spotkania na tematy związane z
wielojęzycznością, rasizmem, itp.

