
'Εκληση του δημάρχου 

 για την εκλογή του Συμβουλίου Ενσωμάτωσης στο Μπίλεφελντ 

 
Την  Κυριακή στις 13 Σεπτεμβρίου 2020, θα εκλεγεί εκ νέου το Συμβούλιο 

Ενσωμάτωσης. 

Ο δήμαρχος κ. Clausen κάνει έκληση σε όλους τους πολίτες που έχουν δικαίωμα 

ψήφου να συμμετάσχουν στις εκλογές: 

 

"Η κοινωνία της πόλης μας είναι πολυμορφική. Πάνω από 30% των πολιτών του 

Μπίλεφελντ είναι, είτε οι ίδιοι μετανάστες είτε έχουν οικογενειακές ρίζες εκτός 

Γερμανίας. 

Είναι φυσικά όλοι σαν άτομα διαφορετικοί από εκείνους που οι οικογένειές τους εδώ 

και πολλές γενιές ζουν στο Μπίλεφελντ και το αισθάνονται σπίτι τους. Έτσι το θέμα 

της μετανάστευσης παίζει γιαυτούς έναν τελείως διαφορετικό ρόλο. 

Ίσως βρίσκεστε αυτή τη στιγμή σε κατάσταση προσανατολισμού και προσαρμογής, 

ίσως αισθάνεστε αυτόχθονες στην πόλη μας και γνωρίζετε την μετανάστευση μόνο 

από οικογενειακές παλιές ιστορίες και περιστατικά. Όπως και νάναι όμως, υπάρχουν 

προκλήσεις και καταστάσεις ζωής, που από τη μια μεριά αντιπροσωπεύουν κυρίως 

τους καινούργιους μετανάστες, αλλά από την άλλη αντιπροσωπεύουν ακόμα και 

μερικούς πολίτες με ιστορικό μετανάστευσης που εδώ και πολλά χρόνια ζουν στο 

Μπίλεφελντ. 

 

Το Συμβούλιο Ενσωμάτωσης είναι μέσα από τις εκλογές ο νόμιμος δημοτικός 

φορέας, που προωθεί τα ενδιαφέροντά σας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε 

πολιτικά θέματα. 

Συμμετέχει στην καλυτέρευση των συνθηκών της ζωής των ανθρώπων με  

μεταναστευτικό υπόβαθρο και προωθεί την ειρηνική και ισότιμη συνύπαρξη όλων 

των ανθρώπων που ζουν στην πόλη μας. 

Το Συμβούλιο Ενσωμάτωσης υποστηρίζει προκαταβολικά το διαπολιτισμικό άνοιγμα 

στην πολιτική, στη διαχείρηση και στην κοινωνία. 

Υποδεικνύει παράπονα, ενεργοποιεί βελτιώσεις και φέρνει κοντά τους ανθρώπους. 

Το Συμβούλιο Ενσωμάτωσης είναι για μένα αλλά και για το 

δημοτικό συμβούλιο ένας σημαντικός σύμβουλος και συνεργάτης. 

 

17 λίστες με υποψήφιους και 7 μεμονωμένοι υποψήφιοι βάζουν υποψηφιότητα σε 

αυτές τις εκλογές για αυτό το σημαντικό εθελοντικό λειτούργημα. 

17 από αυτούς θα γίνουν για τα επόμενα χρόνια μέλη του Συμβουλίου Ενσωμάτωσης 

με σκοπό να συνεισφέρουν στο σχεδιασμό της κοινωνίας της πόλης μας. 

Κάνω έκληση σε όλους τους κατοίκους του Μπίλεφελντ με δικαίωμα ψήφου: 

Κάντε χρήση του εκλογικού σας δικαιώματος και δώστε έτσι στο καινούργιο 

Συμβούλιο Ενσωμάτωσης μια ισχυρή δημοκρατική εντολή." 

 

 

 



 

 

 


