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Cum mă pot implica în orașul meu, în care trăiesc?
Oamenii au într-un oraș multe posibilități, de a impulsiona și de a modifica ceva, chiar și prin participarea politică. În Wuppertal există o multitudine de comisii, care iau multe decizii sau care le
pregătesc. Comisia de integrare susține ideea că toate persoanele din Wuppertal primesc în egală
măsură o șansă la dezvoltare și participare în toate domeniile vieții politice, culturale și soci-ale.
Care este îndatorirea unei Comisii de integrare?
Îndatorirea Comisiei de integrare este aceea de a se implica pentru interesele, nevoile și solicitările
persoanelor cu istoric de imigrant din oraș . În plus, poate fi vorba despre un schimb intercultural,
de multilingvism sau chiar despre probleme prin dezavantajare sau discriminare.
Comisia de integrare
• reprezintă interesele persoanelor cu istoric de imigrant în Consiliul municipal și contribuie la
cooperarea unui oraș în diversitate.
• contribuie la elaborarea de oferte de integrare concrete în oraș și la pregătirea resurselor sufi-ciente pentru realizarea acestora.
• consiliază și însoțește activitatea administrației în toate întrebările care privesc migrația și
in-tegrarea.
Cum pot alege Comisia de integrare?
Au dreptul de vot și/sau pot fi alese persoanele, care dețin o cetățenie străină sau însă sunt
naturali-zați în Germania și care domiciliază în Germania de cel puțin un an, precum și locuiesc în
Wuppertal și au vârsta de minim 16 ani.
În acest context, facem apel pentru aceasta la toate persoanele cu istoric de imigrant în Wuppertal
să facă uz de dreptul lor de vot, respectiv de posibilitatea existentă, astfel încât Comisia de integrare să primească mai multă forță politică.
Din acest motiv, vă rugăm să vă implicați! Decideți și mergeți la vot!
Al dumneavoastră,
Jürgen Lemmer
Persoană responsabilă cu integrarea a orașului Wuppertal
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