
 2020أيلول/سبتمبر  13انتخاب مجلس التكامل في 

 دولة.   130شخص لديهم تاريخ هجرة من  28,000تضم ليفركوزن حوالي  -

وستفاليا فيما يتعلق  -ومجلس التكامل، بوصفه هيئته التمثيلية السياسية، مترسخ في اللوائح البلدية لوالية شمال الراين 

 بالسياسة واإلدارة ومختلف الهيئات والمؤسسات االجتماعية واالقتصادية، فضال عن أنه هيئة استشارية تابعة للمجلس. 

وبالتالي المشاركة في قرارات السياسة المحلية التي تؤثر على بيئتنا المعيشية  يمكنه التعامل مع جميع شؤون المجتمع 

 المباشرة.

 يجب أال تقتصر سياسة االندماج في ليفركوزن على مصالح الجماعات العرقية أو الدينية الفردية!

 عاما. 30ولهذا السبب أسسنا القائمة الدولية لليفركوزن )إنتر ليف( قبل 

ف وال تزال تمثل أقوى مجموعة وأكثرها نشاطاً في الوقت نفسه في مجلس التكامل، وهي تشكل بوضوح  لقد كانت إنتر لي

 سياسة التكامل التدريجي في مدينتنا.  

عاما، ونحن نعمل من أجل مصالح جميع الناس الذين لديهم تاريخ الهجرة في  30نحن نرى اسمنا كإلتزام. ألكثر من 

 مدينتنا.  

م من االتحاد األوروبي وكذلك من البلدان غير األعضاء في االتحاد األوروبي، من أفريقيا أو آسيا أو يأتي أعضاءنا أنفسه

 أمريكا الجنوبية.

 

 معاً من أجل بعضهما البعض 

 

 برنامجنا 

 نحن ندافع عن 

 تعايش سلمي ومنسجم في ليفركوزن   -

 عدم التسامح مطلقا مع العنصرية وكره األجانب   -

 اطني ليفركوزن ومعهم )سياسة المواطنين( سياسة لصالح مو -

 من أجل طبيعة صحية واقتصاد مبتكر، ألسر قوية، و     -

 مجتمع متنوع في مدينتنا.        

 التعاون والرعاية والتبادل بين الثقافات، -

 التضامن والتعاون مع الالجئين واألشخاص المضطهدين. -

 

 

 نحن نطالب 

 

 مدينة ليفركوزن وجميع المؤسسات الحضرية، والناس   -

 مع خلفية الهجرة، لتأخذ المزيد من االعتبار للتوظيف،     

 عروض شاملة للمرأة، مثالً بالتعاون مع غيرها من    -



   Weiterbildungsträgern , 

 التعاون األمثل مع اإلدارة وجميع االجتماعية  -

 المنظمات    

 وتكافؤ الفرص للجميع، تحسين التعليم والتدريب، والشباب،  -

 ثقافة حرة لجميع سكان ليفركوزن،  -

 حق التصويت في االنتخابات المحلية لجميع المواطنين من خارج االتحاد األوروبي في ليفركوزن،  -

 التمييز في مدينتنا،  إنشاء هيئة لمكافحة -

 السكن بأسعار معقولة للجميع. -

 

ملتزمون باالستمرارية السياسية والتماسك والتضامن وتحسين اآلفاق التعليمية والمهنية والحياتية لجميع المواطنين  ونحن

 في ليفركوزن.

 ثق بنا! نحن ملتزمون بتنوع واقعي! 

 1إنتر ليف: القائمة  - وزن، اختر القائمة الدولية ليفرك2020سبتمبر  13في 

 اختيار التقدم! 

 

 الالئحة الدولية لليفركوزن انتر ليف اي في.  

 رابطة تعزيز الحياة بين الثقافات في ليفركوزن
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