
Vatandaşlık için afişli kampanya 

 

 
 
NRW Eyalet Hükumeti, "Alman 
Vatandaşlığı"na geçiş için hazırlanan 
kampanyanın startını Düsseldorf'ta verdi. 
NRW Uyum Bakanı Armin Laschet, İçişleri 
Bakanı Ingo Wolf ve NRW Eyalet Uyum 
Sorumlusu Thomas Kufen kampanya için 
hazırlanan afişin tanıtımını birlikte yaptılar. 

ALMANYA'nın Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyalet Hükumeti, uyumun temel taşlarından biri olan 
"Alman vatandaşlığına geçiş" için bir kampanya başlattı. Kampanyanın startını Düsseldorf'ta veren 
NRW Uyum Bakanı Armin Laschet, İçişleri Bakanı Ingo Wolf ve NRW Eyalet Uyum Sorumlusu 
Thomas Kufen, eyalet içişleri bakanlığının önündeki caddede hazırlanan afişle basına poz verdiler.  
 
Başlattıkları bu kampanya ile "Almanya için yeni bir kültüre hoş geldin" demek istediklerini ifade eden 
NRW Uyum Bakanı Laschet, "Kendini burada evinde hisseden kişi, evinde olmalıdır. Bunun içinde 
Alman vatandaşı olmalıdır. Alman vatandaşlığına geçmek, uyum için verilen önemli bir mesajdır. 
Ancak bu şekilde politik yaşama eşit bir şekilde katılınabilir" dedi. 
 
CESARET VERECEK 
 
NRW İçişleri Bakanı Ingo Wolf da, içinde yaşadığı topluma ait olduğunu göstermenin yolunun Alman 
vatandaşlığına geçişle mümkün olacağını belirterek, şunları söyledi: "2000 yılından beri NRW 
Eyaleti'nde Alman vatandaşlığına geçişlerde büyük bir düşüş yaşanmaktadır. Bu sayı 65 bin 743'den 32 
bin 541'e düşmüştür. Bu kampanya ile göçmenlere cesaret verip, Alman vatandaşlığına geçmelerini 
istiyoruz. Şu anda bu eyalette yaşayan 1 milyon 814 bin 747 göçmen vatandaşlık şartlarını yerine 
getirmişlerdir. Bu kampanya sayesinde ilk etapta Romanya, Türkiye, Hırvatistan, Yunanistan, Nijerya, 
Ürdün, Bosna, İspanya, Ukrayna ve Kore olmak üzere 11 genç Alman vatandaşlığını seçmişlerdir." 
 
500 YERE ASILACAK 
 
Almanya'da yaklaşık 4 milyon kişinin göçmen kökenli olduğuna dikkat çeken yetkililer, bu kişilerin 
büyük bir bölümünün uzun bir süreden beri Almanya'da yaşamalarına rağmen Alman vatandaşlığını 
almadıklarını açıkladılar. Yabancılar Daireleri, Uyum Meclisleri, Yabancı Meclisleri, VHS ve Göçmen 
Dernekleri'ne de gönderilecek afişlerin 2009 yılında geniş bir kampanya ile yaklaşık 500 yerde asılacağı 
açıklandı.   
 
YÜZDE YÜZ EVİMİZDEYİZ 
 
Kampanya için NRW Eyalet Uyum Bakanlığı tarafından Almanca olarak hazırlanan afişlerde, Alman 
vatandaşlığına geçmiş ikisi Türk kökenli toplam 11 genç göçmenin fotoğrafları yer aldı. Afişte, 'Kuzey 
Ren Vestfalya: Burada evimizdeyiz!' cümlesi kullanıldı. Ayrıca Alman Bayrağı'nın renkleri siyah, 
kırmızı ve sarıyla yazılan 100 rakamıyla oluşturulan 'Yüzde yüz evimizdeyiz' ibaresi de dikkat çekti. 
Fotoğrafların altında ise, 'Eşitlik: Biz seçebilir ve seçilebiliriz. Birçok ülkeye vizesiz seyahat edebiliriz. 
İstediğimiz işi yapabiliriz. Siz de yüzde yüz bize katılın' ifadeleri yer aldı.  
 
AFİŞTE İKİ TÜRK KÖKENLİ GENCİ  
 
Afişte fotoğraflarıyla birlikte meslekleri ve Alman vatandaşlığına geçiş tarihleri verilen göçmenler 
arasında Sadık Cicin ve Tuğba Göksu isimli iki Türk kökenli gence de yer verildi.  1999 yılında Alman 
vatandaşlığını alan Cicin'in mühendis olduğu bilgisi verilirken, Tuğba Göksu'nun öğrenci olduğu ve 
yakın zamanda Alman vatandaşlığını alacağı belirtildi. Afişte ayrıca konuyla ilgili bilgi almak 
isteyenlerin başvurabileceği www.einbuergerung.nrw.de adresi de yer aldı. 
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