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Essen’de yaşayan göçmenler entegrasyon için yapılan çalışmalar hakkındaki görüşlerini ilk defa
bir kitap halinde dile getiriyor
2007 yılının ortalarından itibaren, altı konu başlığı altında (Eğitim ve Öğretim, Etnik Ekonomi,
İslam ve Camiler, Kültür ve Sanat, Siyasi Katılım, Sağlık ve Spor) komisyonlar kuran Essen Türk
Dernekleri Çalışma Grubu üyeleri, konularla ilgili yoğun çalışmalar yaptılar.
Çalışmaların sonucu „Bausteine für eine „echte“ Integration“ isimli bir kitapta yayınlandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Essen Türk Dernekleri Çalışma Grubu Koordinatörü Muhammet
Balaban: „Komisyon çalışmalarına belirtilen konu başlıklarında faaliyet gösteren veya ilgi duyan
insanlarımız katıldı. Baştan verilen karara göre, komisyon çalışmalarında profesyonel kişilerin
bilimsel raporlarından ziyade halkın görüş ve isteklerine yer verildi.“ dedi.
Yayınlanan kitapçık içerisinde Essen’de yapılan entegrasyon çalışmalarının daha iyi seviyelere
taşınmasına yönelik birçok tavsiyeler yer almaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir:
1. Eğitim ve Öğretim:
 Derneklerde yürütülen velilerin eğitim ve öğretim konularında bilinçlenme çalışmaları ve
dernek çalışmalarının profesyonelleşmesini sağlayacak personel istihdam imkanının tanınması,
 Göcmen kökenli öğrencilerin anaokulundan başlayarak, okul ve meslek eğitimi alanlarındaki
eğitim ve öğretim eşitliğinin artırılması,
 Okullardaki göçmen kökenli öğretmen sayısının artırılması.
2. Etnik Ekonomi:
Essen Belediyesi bünyesinde göçmen kökenli bir elemanın istihdam edilmesi ve bu elemanın ticari
alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar arasında irtibat kurmasını, etnik ekonomiden doğan
fırsatların artırılmasına yönelik koordine çalışmalarında bulunmasını sağlamak.
3. İslam ve Camiler
 Okullardaki öğretmenlerin müslüman kökenli öğrencilerinin dini gereksinimlerini ve bundan
doğan davranış biçimlerini tanımalarına yönelik bilgilendirilmeleri,
 Camilerde sürdürülen çalışmaların toplum tarafından daha çok kayda alınması sebebiyle Cuma
hutbeleri içeriğinin zaman zaman yerel basında yayınlanması,
 Anayasa ve demokrasiye bağlılığın devamlı açıkça ifade edilmesi, aynı zamanda bunlara karşı
işlenen suçların, İslam dinine mal edilmemesi için çalışılması,
 Essen şehri bazında Yahudi, Hrıstiyan ve Müslüman temsilcilerden oluşan işbirliği paktının
hayata geçirilmesi.

4. Kültür ve Sanat
 Uluslararası Kültür ve Sanat Merkezinin kurulması.
5. Siyasi Katılım
 Çalışmalarını Belediye Başkanlığına direk baglı olarak yürütecek bir Entegrasyon Bürosunun
kurulması ve bu büronun önümüzdeki dönem yeni şekillenecek Uyum Meclisinin
sekreteryasını üstlenmesi (RAA’dan bağımsız halde),
 Uyum Meclisi üyelerinin Essen’deki parti çalışmalarına entegre edilmesi,
 Belediye İdaresinde ve siyasi alandaki çalışmalarda göçmen kökenli insan sayısının artırılması.
6. Sağlık ve Spor
 Essen Spor Federasyonu bünyesinde göçmen kökenli bir Entegrasyon Sorumlusunun istihdam
edilmesi,
 Gelecekte yapılacak çalışmalara zemin hazırlayacak ve göçmen kökenli insanların sağlık ve
spor alanındaki ihtiyacını belirleyecek bir raporun hazırlanması,
 Göçmen kökenli insanların bu alanlardaki kültürel değerlerinin gözetilmesi.
Çalışmanın amacı hakkında bilgi veren Muhammet Balaban, bununla, Essen’de faaliyet gösteren
siyasi partilerin ve belediye idaresinin entegrasyon ile ilgili çalışmalarına yön vermeyi
amaçladıklarını ve önümüzdeki dönemde çalışmalarda yer alan tavsiyelerin gerçekleşme oranı ile
ilgili ilerleme raporlarının hazırlanacağını söyledi.
Muhammet Balaban: „Bu çalışma aynı zamanda önümüzdeki 2009 Yerel Seçimlerine kadar
yürütülecek temaslar için de önem taşımaktadır. Buradan alınacak sonuçların ve izlenimlerin 2010
yılında gerçekleştirilecek Eyalet Seçimlerine de yön vereceğini, gelişmelerin göçmenler tarafından
dikkatle takip edileceğini“ belirtti.

Essen Türk Dernekleri Çalışma Grubu hakkında:
Yirmi seneden beri faaliyetlerini sürdüren Essen Türk Dernekleri Çalışma Grubu, periyodik
aralıklarla toplanıp, yerel, eyalet ve federal düzeydeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde
bulunuyor. Fikir ayrılığı gözetmeksizin, toplam otuz göçmen kökenli derneği kapsayan çalışma
grubuna, Essen’de bulunan cami, veli birlikleri, kültür ve spor dernekleri destek sağlamaktadır.

