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Limburg’da çay toplantıları

L

imburglu eğitim gönüllüleri ile Limburg belediyesi
altında çay toplantısı yapıldı. Program belediyeye
ait olan Kolpinghaus da gerçekleştirildi. Program
sorumlusu Erol Akyol uzun bir zamandır Almanlarla çay
akşamları düzenlediklerini belirterek, “Biz onların evine
onlar bizim evimize geldi. En son bütün katılımcıları bir
araya getirip topluca hem tanışma hem kaynaşma olması için bu programı düzenledik” dedi. Alman komşularının bu tür programları çok sevdiklerini ifade eden Akyol,
her ay düzenli olarak toplandıklarını, bu programında belediyenin himayesi altında gerçekleştiğini anlattı.
Ayrıca çay toplantılarında Yarım Elma Tiyatrosu’nun
organizasyonunun görüşülüp planlandığını, programın
23.11.2012 tarihinde belediyenin himayesi altında gerçekleşeceğini kaydetti. YUNUS ÇALIK KOBLENZ

İşsizliğin
çaresi
meslek
eğitimi

Duisburg Uyum
Meclisi Başkanı
Şevket Avcı işsizliği engellemenin
en etkili yolunun
meslek eğitimi
olduğunu söyledi.

D

İBRAHİM YÜKSEL DUİSBURG
uisburg Uyum Meclis Başkanı
Şevket Avcı’nın son zamanlarda
Türkler arasında artan işsizlik
ve diğer problemler konusunda
değerlendirmelerde
bulundu.
Problemlerin birlikte çözülmesi
gerektiğine dikkat çeken Avcı, bu konuda Alman toplumuna olduğu kadar Türk toplumuna da görev düştüğünü söyledi. İşsizlik oranının Duisburg’daki bazı semtlerde Almanlara
oranla iki üç kat daha fazla olduğuna dikkat
çeken Avcı, “Bu işsizlik oranını ve işsizliği en
çabuk şekilde çözecek etken ise meslek eğitimi” dedi. Avcı şöyle devam etti: “Meslek eğitiminin yanında diğer etkenlerde çok önemli
. Bunların başında aile, çevre de çok önemli.
Gençlerimizi anlamak için kendimizi zorla-

İstanbul’un fethini seyrettiler

O

Bergkamen-Oberaden DİTİB Gençlik Kolları her
hafta gençlere yönelik programlar organize ediyor. Gençler geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’un
fethi filmini izlediler. Gençlik Kolları Başkanı Mehmet
Alcan, “Bizler gençleri hafta sonları temiz yerlerde bir
araya getirip etkinlikler yapıyoruz. Örneğin bu hafta
İstanbul’un fethi filmini izlediler. Gençlere tarihimizi
gösteriyoruz. Din Görevlimiz İbrahim Keskinsoy’da
gençlerimize yönelik sohbet programları düzenliyor.
Bizim yapmak istediğimiz iyi bir gençlik oluşturmak
Alkol, sigara gibi kötü alışkanlıklardan onları uzak tutmak istiyoruz. Gençlere yöenlik etkinliklerimiz her hafta sonu yemekli olarak devam edecek.’’diye konuştu.
EYÜP GEÇİT BERGKAMEN- OBERADEN

KRV’de kış hazırlıkları: 220
bin ton dökme tuz stoklandı

K

uzey Ren Vestfalya altyapı bakım kurumu kış
öncesinde hazırlıklarını yapmaya devam ediyor.
Son olarak yoğun kar yağışı ve donan caddelere
önlem olarak 220 bön ton dökme tuz stoklandı. Geçtiğimiz yıllarda beklenenden fazla kar yağışları sebebi
ile tuz rezervleri biten eyaletlerden olan KRV, bu rekor
düzeyde tuz satın aldı. Rheinberg kenti Tuz Deposu
Müdürü Ralf Pagenkopf , “Artık kış gelebilir, yeterince
tuzumuz var. İş makinaları yaz aylarında tadilattan geçirilmişti.” dedi. En son raporlara göre geçtiğimiz yıl, son
5 yılın en hafif kışı olarak bildiriliyor. Buna rağmen bir
önceki sene çok çetin geçen kış aylarında toplamda 226
bin ton dökme tuz harcanmıştı. Ortalama kışlarda 130
bin ton dökme tuz yeterli oluyor. İki sene önce yaşanan
sert kış aylarında işçi, iş makinaları ve tuzlar için toplam
50 milyon Euro harcanmıştı. HÜSEYİN TOPEL DÜSSELDORF
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ZAMAN AVRUPA

Duisburg Uyum Meclis Başkanı Şevket Avcı, işsizlik oranının
Duisburg’daki bazı semtlerde Almanlara oranla iki üç kat daha
fazla olduğuna dikkat çekti ve “Bu işsizlik oranını ve işsizliği en
çabuk şekilde çözecek etken ise meslek eğitimi” dedi.
malıyız. Yabancılara ön yargı ile bakılması
gençleri olumsuz etiliyor. Şehrimizde bundan
altı sene önce meslek eğitiminin yapıldığının
bile farkına varılmıyordu. Belediye başkanı
ve diğer yetkililerle görüşerek nüfus oranına
göre meslek eğitimi şansı tanınmasını istedik
ve olumlu cevaplar aldık.”
Avcı, eğitim sorunun politikacıların, şehir
idarecilerin, işverenlerin, sivil toplum derneklerinin ve ailelerin ortaklaşa çözümler üreterek çözülmesi gereken bir problem olduğunu

vurguladı. Duisburg’daki cemiyetlerin çalışmalarına da değinen Avcı şöyle konuştu: “Cemiyetlerin şehir idaresi ile diyalogları yetersiz.
Kendi imkanları ile yapılınca bu gettolaşmaya
yol açıyor. Çalışmalar yaşadığımız toplum ile
bu paylaşılmalı. Yeni çıkan Katılım ve Uyum
Yasası ile dernekler sunacakları plan ve projeleri ile AB, Alman hükümeti ve NRW eyalet
hükümetinin teşviklerinden yararlanabilirler.
İyi eğitim almış, bu işe yatkın genç nesil derneklerde görev yapmalı.”

Kamieth’den NIYO’ya birlikte çalışma teklifıi

S

iegen Belediye Başkan Yardımcısı ve CDU Siegen
Milletvekili Jens Kamieth,
Alman-Türk
Akademisyenler (VDTA) Derneği’nin inisiyatifindeki Gençlik Merkezi-New
International Youth Organization’ı
(NİYO) ziyaret etti. Ziyarette Gençlik Merkezi’nin sorunları ve daha
aktif bir şekilde kullanılması ile ilgili
görüşlerini dile getiren Jens Kamieth, hali hazırda yapılan faaliyetlerin Siegen ve çevresine çok olumlu
katkılarının olduğunu belirterek
bundan sonra yapılacak programlarda birlikte çalışma teklifinde bulundu. Kamieth, derneğin yaklaşık
400 gençle yakından temas halinde
olmasını onları her türlü kötü alışkanlıktan alıkoyarak topluma daha
faydalı bireyler haline getirilmesi için
gösterilen çabaların Siegen Belediye
Meclisinde gündeme geldiğini belirterek, 17 yıldır faaliyette olan VDTA
e.V. Derneği’nin toplumun her kesimine hitap eden çalışmalarından
övgüyle söz etti. ERKAN ASLAN SIEGEN

Bir süre gençlerle birlikte Gençlik Merkezi’nde yer alan aktivitelere de katılan Jens Kamieth, masa tenisi ve langırt oynayarak stres attı. Ziyaret, geleceğe dair
yapılacak projelerin ve takvimlerinin belirlenmesi ile son buldu.

Daha çok göçmen genci üniversiteye kazandırmak istiyorlar

K

uzey Projesi ile Dortmund
Fachhochschule yönetimi daha çok yabancı uyruklu öğrenci kazanmak
istiyor. Yapılan araştırmalara göre
Dortmund’da Abitur yapan Alman
öğrencilerin yüzde 80-90’ı üniversiteye başlıyor. Yabancı uyruklu
Abitur öğrencilerinden üniversiteye
kaydolan öğrenci sayısı ise yüzde
30’larda kalıyor. FH Dortmund yeni
projesi sayesinde daha çok göçmen
genci bu üniversiteye kazandırmayı
planlıyor. FH Dortmund’un Rektörü Prof. Dr. Wilhelm Schwick, topluma ve bölgeye yarar sağlamak istediklerini belirterek “Toplum daha
çok vasıflı elemana muhtaç, biz de
bu sorunu gidermeyi umuyoruz ve
bunun için çaba sarf ediyoruz. Kuzey Projemiz ile Dortmund kentimizin kuzeyindeki gençleri gelecek
için değerlendirmeyi hedefliyoruz”
dedi. Üniversitenin sloganı ise ‘Kuzeyliler Üniversiteye’ olarak belirlendi. HÜSEYİN TOPEL DÜSSELDORF

