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Gütersloh Bölgesi Eyalet Sekreteri Güler:
“Burada harika şeyler yapılıyor - ancak bu
entegrasyon politikası için bir uyanma
çağrısı.”
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Belediye entegrasyon merkezi ve entegrasyon kurumları
koronavirüs pandemisinde özellikle çeşitli diller aracılığıyla
destek sağlamaya devam ediyor
Çocuk, Aile, Mülteciler ve Entegrasyon Bakanlığı şu bildiriyi
yayınlamıştır:
Koronavirüs pandemisi sırasındaki çalışmaları hakkında bilgi almak
amacıyla Entegrasyondan Sorumlu Eyalet Sekreteri Serap Güler;
Gütersloh bölgesindeki iki entegrasyon kurumu olan işçi refah derneği
(AWO) OWL e.V.’yi ve DRK eyalet birliği Westfalen-Lippe e.V.’yi ve
belediye entegrasyon merkezini ziyaret etmiş bulunmaktadır.
Eyalet Sekreteri Güler şu açıklamayı yaptı: “Koronavirüs pandemisini
yenmek amacıyla Gütersloh bölgesinde bir bütün halinde çalışan
belediye departmanları tarafından sağlanan basit ve hızlı destek takdir
edilmelidir.
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entegrasyon merkezi tarafından yapılan çalışmalar için minnettarım.
Sahadaki buluşmalarda özellikle güney doğu Avrupa’dan gelen kişiler
için gönüllülerin ve görevlilerin adanmışlığını fark ettim. Bu adanmışlık,
etkilenen kişiler için şu anda çok büyük fayda sağlıyor. Şu anda
insanların özellikle nereden yardım ve bilgi alabileceklerini bilebilmeleri
çok önemli.”
Belediye entegrasyon merkezi tarafından Bulgaristan, Polonya ve
Romanya vatandaşları için ücretsiz bir yardım hattı kurulmuştur ve
arayanlara

kendi

sağlanmaktadır.
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Bu ayrıca istihdam konularını da kapsamaktadır. Gütersloh bölgesinde
DRK özellikle karantinadaki insanlar için yardım, tedarik ve test ile
uğraşmaktadır. Bir diğer önemli görev de sahada gönüllülerin çalışmasını
konsolide etmektir. AWO entegrasyon kurumu OWL e.V. şu anda
karantinadaki insanlara dayanışma paketleri sağlayan bir tedbir ile
destek çıkmaktadır. Ayrıca etkilenen insanlar için bağış kampanyaları da
organize ediyorlar. Sahada ilgili hizmetlerin sunulabilmesi için karantina
sonrasında ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar da dikkate alınıyor.
Gütersloh bölgesindeki et endüstrisine pandeminin yayılması, belirsiz
istihdam koşullarının insanların topluma entegrasyonunu nasıl önlediğini
bir kere daha gösteriyor.
Tönnies ve taşeron şirketlere dair mevcut koşullar rahatsız edici ve
büyük bir utanç kaynağıdır. Dünyanın farklı yerlerinden gelen fabrika
işçilerinin bazıları yıllarca izolasyonda, toplumla irtibata geçmeden
yaşamış.” Eyalet Sekreteri Güler açıklamasına şöyle devam etti:
“Şirketlerden en azından yabancı işçilere dil öğrenme ve sosyal hayata
katılma fırsatı vermelerini talep edebiliriz.”
Kuzey Ren-Vestfalya, belediye entegrasyon merkezlerine sahip tek
eyalettir. Eyalet çapındaki 54 tesis, mülteci geçmişine sahi çocuklar ve
ergenler

için,
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şanslarını
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sağlamaktadır. Ayrıca entegrasyon ve çeşitlilikle yaşamaya dair
belediyelerin ve özel kurumların etkinlik ve hizmetlerini koordine
etmektedirler. 2015 yılından beri belediye entegrasyon merkezleri
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mültecilerle iş yapan vatandaşlara destek sağlamaktadır.
Eyalet ayrıca Freie Wohlfahrtspflege NRW tarafından fonlanan 186
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ihtiyaçlar bazında hizmetler sunmaktadır. Entegrasyon kurumları
sahada göçmenlik hizmetleri ve belediye yapıları ile yakından
çalışmaktadır. İnsanlara ve çevrelerine olan yakınlıklarından ötürü,
hedeflere uygun yardım sağlayabilmektedirler.

Bizi internetten takip edin:
Twitter: @chancennrw
Facebook: Chancen NRW
Instagram: chancennrw
YouTube: Chancen NRW

Sorunuz varsa lütfen Çocuk, Aile, Mülteciler ve Entegrasyondan Sorumlu
Bakanlığın basın ofisine gönderiniz - telefon: 0211 837-2417.
Bu basın metnine ayrıca eyalet yönetiminin web sitesi olan şu adresten
de ulaşılabilir: www.land.nrw
Sosyal medya gizlilik politikası
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