
Εκλογή του Συμβούλιο Κοινωνικής Ένταξης (Integrationsrat) στις 13 Σεπτεμβρίου 2020 

 

- Το Λεβερκούζεν είναι η πατρίδα για περίπου 28.000 άτομα που προέρχονται αυτοί και 
οι απόγονοι τους από 130 χώρες. 

  Το Συμβούλιο Κοινωνικής Ένταξης, ως πολιτικό αντιπροσωπευτικό όργανο των 

αλλοδαπών, είναι κατοχυρωμένο στον κανονισμό περί δημοτικών Οργάνων του 

Ομοσπονδιακού Κράτους της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. 

Το Συμβούλιο Κοινωνικής Ένταξης έχει δικαίωμα να ασχολείται με όλες τις υποθέσεις 

του δήμου και της κοινότητας και έτσι συμμετέχει στις αποφάσεις της τοπικής 

πολιτικής που επηρεάζουν το άμεσο περιβάλλον διαβίωσής μας. 

Η πολιτική περί Κοινωνικής Ένταξης στο Λεβερκούζεν δεν επιτρέπεται να επηρεάζεται 

από συμφέροντα εθνικών ή θρησκευτικών ομάδων! 

Για αυτό το λόγο ιδρύσαμε πριν από 30 χρόνια τη Διεθνή Λίστα Λεβερκούζεν (Inter-
Lev). 

Η Inter-Lev ήταν και εξακολουθεί να είναι η ισχυρότερη και ταυτόχρονα πιο ενεργή 

ομάδα στο Συμβούλιο Ένταξης και διαμορφώνει σαφώς την προοδευτική πολιτική 
ολοκλήρωσης στην πόλη μας. 

Θεωρούμε το όνομά μας σαν υποχρέωση! Για περισσότερο από 30 χρόνια εργαζόμαστε 
για τα συμφέροντα όλων των ανθρώπων με ιστορία μετανάστευσης στην πόλη μας. 

Τα ίδια τα μέλη μας προέρχονται από χώρες της ΕΕ καθώς και από χώρες εκτός ΕΕ, από 

την Αφρική, την Ασία ή τη Νότια Αμερική. 

 

ΜΑΖΙ  Ο ΈΝΑΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΆΛΛΟΝ 

 

Το πρόγραμμά μας:  

Υποστηρίζουμε 

- ειρηνική και αρμονική συνύπαρξη στο Λεβερκούζεν   

- μηδενική ανοχή του ρατσισμού και της ξενοφοβίας 

- πολιτική για και με τους πολίτες του Λεβερκούζεν (πολιτική πολιτών) 

- για έναν υγιή χαρακτήρα και μια καινοτόμο οικονομία, για ισχυρές οικογένειες και   

  ποικιλόμορφη κοινωνία στην πόλη μας.     

- συνεργασία, φροντίδα και ανταλλαγή μεταξύ πολιτισμών, 

- αλληλεγγύη και συνεργασία με τους πρόσφυγες και τους διωκόμενους. 

  

  



Απαιτούμε 

 

- από την πόλη του Λεβερκούζεν και όλες τις κοινοτικές επιχειρήσεις να λαβαίνουν στις 
προσλήψεις περισσότερο υπόψη υποψηφίους 

   με μεταναστευτική προέλευση, 

- όχι αποκλεισμούς στις προσφορές για γυναίκες, π.χ. σε συνεργασία με   

  τους φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης,  

- βέλτιστη συνεργασία με τη διοίκηση και όλες τις κοινωνικές Οργανώσεις 

- βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, των νέων και της ισότητας ευκαιριών 

για όλους, 

- δωρεάν συμμετοχή σε πολιτισμικές εκδηλώσεις για όλους τους πολίτες του 
Λεβερκούζεν, 

- δικαίωμα του ψήφου στις κοινοτικές εκλογές για όλους τους πολίτες τρίτων χωρών,  

- σύσταση ενός οργανισμού κατά των διακρίσεων στην πόλη μας, 

- προσιτή στέγαση για όλους. 

Δεσμευόμαστε για την πολιτική συνοχή και συνέχεια, την αλληλεγγύη και τη βελτίωση 

των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προοπτικών για όλους τους πολίτες στο 
Λεβερκούζεν. 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΜΑΣ!  ΔΕΣΜΕΥΌΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΉ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ! 

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2020, επιλέξτε τη ΔΙΕΘΝΗ ΛΙΣΤΑ ΛΕΒΕΡΚΟΎΖΕΝ- Inter-Lev: Λίστα 
1 

Επιλέξτε την πρόοδο! 

 

Διεθνής Λίστα Λεβερκούζεν Inter-Lev e.V. 

Ένωση για την Προώθηση της Πολυπολιτισμικής Ζωής στο Λεβερκούζεν 

www.inter-lev.com 

E-Mail:info@inter-lev.com 

Τηλ. +49157 35479320 

www.facebook.com/inter.lev 

Instagram: inter_lev 


