LTD Köln (Köln Türk Alman Liberaller Birliği)’nin Yerel Uyum ve Göçmenler
Politikası
Köln LTD’si Köln’ün salt bir milletten ve kültürden değil, aksine artık kalıcı olarak değişik millet ve
kültürlerden oluştuğunun bilincindedir. Bu durum hep birlikte yaşadığımız toplum için bir şans ve
zenginliktir.
Uyumdan LTD Köln, yaşanılan toplumda herkesin tek tek aynı şartlarda ekonomik, kültürel ve siyasi
katkılarının ve haklarının olmasını anlar. İster toplum tarafından isterse bireylerin kendinden
kaynaklanan lisan eksikliği; eksik yada bitirilmemiş okul ve meslek eğitimi; yüksek orandaki işsizlik;
hertürlü yapısal ayrımcılık; yaşanılan toplumun diğer gruplarıyle olan iletişim ve kontakt eksikliği arzu
edilen sağlıklı uyumu engeller. Uyum ancak bireylerdeki ve tolpumdaki bu eksikliklerin, özellikle
ayrımcılığın ve diğer uyumu engelleyen nedenlerin giderilmesiyle gerçekleşir. Bu amaç için hem yerli
hemde göçmenlerin aynı andaki yapacağı uğraş çok önemlidir. Aksi, ya içine kapalı bir cemaat, ya da
asimileyi davet eder ki, bu durum her kesim için de çıkmaz bir sokaktır.
LTD’nin Köln’deki uyum ve göçmenler politikasının hedefi, yörede yaşayan tüm insanların kendilerini
korunmada ve iyi hissetikleri, kültürlerarası diyaloğun yaşanılan sokak ve mahallerde insanlar arasında
ayrılıkları değil toplumsal barışı ve dayanışmayı artırıcı olamasıdır. Hak ve ödevlerde eşit bir toplum,
bireylerin hedfleri için fırsat eşitliği çerçevesinde gittikleri ve girişimciliğe kem bakmayan bir toplum.
Ayrıca, aşağıda sıralanan diğer hedeflerin Köln Şehir Meclis’i ve Şehir İdaresi’nce gerçekleştirilmesi
uğraşına yerli veya göçmen, Türk veya Alman tüm liberaller beraberce uğraş verecekler. Desteğinizce
gerçekleşecek bu hedfler şunlardır:
1. Yerel bazda herkesin seçme ve seçilme hakkı yanında, şimdiki “uyum meclisinin” şehir idaresi
karşısında bağlayıcı karar alma yetkilerini daha da artırarak “göçmenler ve uyum komisyonlarına”
dönüştürülmesi;
2. Farklı yaşam tarzına, değişik din ve inançlara saygılı ve onların kültürel haklarını gözardı etmeyen
ve de göçmenler ve uyum konusunu gündemlerinden düşürmeyen sorumlulukta bilinçli yerel bir
siyaset;
3. Toplumsal uyumdan yana ve demokratik olan Türk ve diğer göçmen kökenli çatı kuruluşları ile
yapıcı diyalog yanında, uyuma faydalı etkinlikler yapan yerel derneklere maddi desteğin devamı ve
mümkünse artırılması;
4. Toplumdaki çok çeşitli kültürlerin eşitliliğini kabul ve günlük dini yaşamın gereğince ihtiyac olan tüm
Köln’lülere yakışır ve hepsinin onur duyacağı merkezi camii isteğinin yöreye uygun estetik
mimarisiyle binasına olanak sağlamak ve böylece kültürlerarası diyaloğun geliştirilebileceği
mabedleri de olan merkezlerin oluşmasına destek;
5. Göçmenler arasındaki girişimci ruha, bireysel inisyatife destek veren proğramlar üretmerek ve diğer
olası ekonomik imkânlar hakkında bilgilendirerek destek sağlamak; göçmen işveren kuruluşlarıyle
beraber çalışmayı geliştirmek;
6. Vefat eden göçmenlerin ve geride kalanlarının yaşadığı şehirlerde inançlarınca, örneğin taputsuz
definlerine izin vererek artık yerleştikleri bu beldelerin “vatan” kabul etmelerine vesile ve destek
olmak;
7. Özellikle yeni göçmenlerin Almanya, Köln ve Almanca hakkında temel bilgileri içeren kurslara gitme
zorunluluğu getirmek ve bunu özendirmek;
8. Göçmenlerin yaşamındaki bazı ayrımcılığı önlemek için, örneğin okullarda Almanca islam din dersi
verebilecek teologların yetişebilmesi için Köln Ünüversitesinde kürsü kurulmasını, tüm kamu
kurumlarında göçmen kökenli elamanların azami istihdamını sağlamak ve diğer personelin
kültürlerarası bilgi yetkinliğini geliştirmek;
9. Kültürlerarası diyaloğun ve toplumsal uyumun sağlanmasının eksik yönlerini gidermek ve daha iyi
uyum proğramlarını (örneğin çift dilde eğitim ve öğretim gibi) geliştirmek ve çözüm üretmek için
bilimsel araştırmalar yaptırtmak;
10.Bu hedeflere ulaşmak için tüm demokratik kişi ve kurulşlarla birlikte çalışmak.
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