Witten 2020 entegrasyon konseyi seçimi
2020 entegrasyon konseyi seçimleri için
120 farklı ülkeden gelen insan Almanya'nın Witten şehrinde oy
kullanabilecek. Hangi partiler seçilebilir ve bu seçimin ne gibi
özellikleri var?
Kuzey Ren Vestfalya bölgesine göre, bir şehirde en az 5000
yabancı kökenli vatandaş bulunursa o şehrin bir entegrasyon
konseyi olmak zorunda.
Almanya'nın Witten şehrinde 13 Eylül 2020 tarihinde belediye
seçimine bağlı olan entegrasyon konseyi seçimleri gerçekleşecek.
Seçim Listesinde 2 Parti bulunuyor.Bunlardan bir tanesi Wittener
Internationale Liste (WIL) diğeri Aktiv für Witten (AWIT).
Barış içinde bir arada yaşamak
Entegrasyon konseyi Wittende yaşayan yabancı kökenli
vatandaşların siyaset hakkında isteklerini dile getiriyor ve en son
Nisan2014'te seçilmiş. Witten'de vatandaşların yüzde 30'u
yabancı kökenli olmakta. Entegrasyon konseyi bu insanların
siyasetteki temsilcisi. Kurul huzurlu bir yaşamı sağlamak istiyor
ve belediye meclisiyle yönetimi entegrasyonla alakalı konularda
bilgilendiriyor. Kuzey Ren Vestfalya'nın düzenine göre
belediyenin konseyi entegrasyon konseyiyle birlikte entegrasyon
konusunda ve kendilerine düşen görevler hakkında birlik olmalı.
Ayrıca entegrasyon konseyi şehri ilgilendiren bütün konuları ele
alabilmekte.
Almanya'nın Witten şehri entegrasyon konseyini burda yaşayan
yabancı kökenli insanların istekleri ve iyi bir şekilde entegre
olabilmeleri için hayata geçirmiş. Konsey bu vatandaşlarını
siyasette, yönetimde ve dışa tanıtımda temsil ediyor. Entegrasyon
konseyinin belediye ve kurullara görüş belirtme ve öneri hakkı
bulunmakta. Konseyin başkanı veya seçilmiş herhangi bir kişi
danışma esnasında tüm konuları kapsayarak konseyde yer alıp
kendi görüşünü belli edebilir. Ayrıca belediye yönetimi veya
belediye başkanı entegrasyon konseyine sorular sorup bunları
cevaplamasını ve değerlendirmesini isteyebilir.
Entegrasyon konseyi görevlerini yerine getirebilmesi için
belediyeden bir miktar para almakta.

Göçmen geçmişi olan ve Belediye Meclisi üyeleri
Witten şehrinin entegrasyon konseyinin 27 üyesi vardır, bunların
üçte ikisi (18 üye) Wittende yaşayan seçmenler tarafından
seçilmiş üçte biri (9 üye) Witten belediyesinde üye olan kişilerle 5
seneliğine seçilmiş. 27 üyeden her birinin entegrasyon
konseyinde oy hakkı bulunuyor. Bunlar bir başkan ve iki vekil
seçebilmekte. Wittende yaşayan vatandaşların toplantılar halka
açık olduğu için katılım hakları vardır. Witten şehrinde bir senede
6 toplantı gerçekleşiyor.
aktif ve pasif oy kullanma hakkı
Seçim günü oy hakkı olan vatandaşlar 16 yaşında olmak zorunda,
ana ikameti Witten'de olmak zorunda, en azından yabancı devlet
vatandaşlığı olmak zorunda, en azından bir seneden beri kanuna
uygun bir şekilde Almanya'da yaşamalı ve oturma izni olduğuna
dair kanıtlı bir belge gerekmekte. Ayrıca göç geçmişi olan ve
sadece alman vatandaşı olan kişiler istek yaptırıp kendilerini
seçim rehberine kayıt ettirebilirler. Seçilebilir olan kişiler en
azından 18 yaşında olması gerekiyor, Alman vatandaşı veya
yabancı vatandaş olma olasılığı var.

