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mit Zusatz:

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?                              Volksentscheid über die Primarschule in Hamburg 

HAKKIMIZI ALIRIZ!
OYUMUZU PRIMARSCHULE VE VELÝLERINKISITLANMAMIS 
TERCIH HAKLARI IÇIN KULLANIRIZ!

Tüm göçmenler
 saat 12 ve 18 arasi
- çocuk ve kültür
senligi ile sembolik
referandum  -

Hamburg'a, çocuklara daha iyi bir okul saðlamasýnda
katkýda  bulunuyoruz!

Çocuklarýmýza daha iyi bir gelecek için, daha iyi bir eðitim istiyor ve Primarschule'ye 
evet diyoruz.   

Ich bin für eine bessere Schule in Hamburg, die gerechter und leistungsfähiger ist.
Ich unterstütze das längere gemeinsame Lernen in der Primarschule und das uneingeschränkte 
Elternwahlrecht nach Klasse 6.

JA NEIN

Stimmen Sie dieser Vorlage
der Bürgerschaft zu?

18. Temmuz tarihli Referandum’da bu yazýnin altina evet’i isaretliyoruz.  Çünkü bu sekilde:

en fazla 23 (sosyal zayýf olan semtlerde 19) ögrenci ile sinirli daha küçük siniflara 
sahip oluruz

okul kitaplarý harçlarýnýn kaldýrýlmasýný saðlarýz

kayýtsýz þartsýz velilerin tercih hakkýna evet deriz (öðretmenler deðil, veliler 
çocuklarýnýn Gymnasium'a gidip gitmeyeceðini veya orda kalacaðýný kararlaþtýrýr)

daha fazla göçmen öðretmenin iþe alýnmasýný saðlarýz

Oy hakkýný güvenceye al! Mektup'la oy hakkýný kullan!  

Öðrencilerin neden daha uzun bir dönem birlikte eðitim görmeleri ve Referandum'da Primarschule için 
mücadele ettiðimizin nedenleri:

Sosyal ve ekonomik açýdan geliþmiþ bir ülke olan Almanya'da çocuklarýn geleceklerinin öncelikle nereli 
olduklarýna ve özellikle velilerinin sosyal durumuna ve eðitim düzeyine baðýmlý olmasý þaþýrtýcýdýr. 
Göçmenler ve göç yaþamýþ olan Almanlar toplumun çoðu zaman‚ en alt kesime' ait olanlarýdýr. Bu durum 
özellikle çocuklarý erken bir yaþta 4. sýnýftan sonra farklý dallý eðitim yollarýna ayýran sistemden 
kaynaklanmaktadýr.

3. Temmuz

Rathausmarkt
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Bazý çocuklarýmýz bireysel olarak bu sistemde daha iyi bir pozisyona yükselmeyi baþarabilselerde, bu 
böyledir. Maddi durumu iyi ve akademisyen ailelerin çocuklarý erken bir zamanda diðer çocuklardan 
ayýrtýlarak, erken geleceðin elitleri ve önderleri olarak seçilmektedirler. Geriye kalanlara ise olsa olsa 

ustabaþý ve normalde – çoðu zaman - ucuz iþgücü ve iþsizler yedek ordusu geleceði sunulmaktadýr. 

Zengin, Elbenin kenar semtlerinde yaþayanlarýn „Wir wollen lernen“ giriþiminin  4. sýnýftan sonra 
çocuklarýmýzý birbirlerinden erken zamanda ayýrtan sistemi korumaya gayretlerinin nedeni belliki budur.

JA NEIN
Stimmen Sie dieser Vorlage
der Volksinitiative “Wir
wollen lernen!”  zu?

Çocuklarýmýzýn eðitim ve meslekedinmede baþarýlý olabilmelerinin ön koþulu uzun süre birlikte eðitim 
görmelerinde yatmaktadýr. Çocuklarýn uzun süre birlikte eðitim gördükleri bir eðitim sistemi, bizlerin 

bilmediði bir þey deðildir. Çünkü geldiðimiz ülkelerin çoðunda – Almanyadakinin aksine – çoktan böyle bir 

sistem vardýr. 

Uluslararasý araþtýrmalar, okullarda çocuklarý erken ayýrma sistemiyle toplumu sadece sosyal açýdan deðil, 
özellikle göçmen çocuklarý maðdur edip, ayný zamanda etnik temelde böldüðünü tespit etmiþtir. Sözde 
„Entegrasyonpolitikasý“ bizden Almanca öðrenip uyum saðlamamýzý talep ederken, eðitim sisteminde bu 
‚Entegrasyonkonsepti' ile bizlerden beklenenin tam tersi yaþanmaktadýr: iyi bir Almancanýn öðrenileceði 
yerde, okullarda, çocuklarýmýz küçük yaþta tecrit edilmektedir! Çocuklarýmýz daha iyi Almanca konuþan 
çocuklardan bu kadar erken ayýrtýldýðý durumda, kimden daha iyi bir Almanca öðrensinler? 
Eðitimde adalet ve daha iyi okullarýn oluþturulmasý, ayný madalyonun yüzleridir ve çocuklarýmýz için 
yaþamsal öneme sahiptir. 

Velilerin kayýtsýz þartsýz tercih hakklarý bizler için v a z g e ç i l m e z d i r. Devlet deðil, çocuklarýnýn 
eðitimsel ve mesleki geliþimlerinin sorumluluðunu  velileri taþýmaktadýr.  Ayrýca bu hak, öðretmenlerin çoðu 
zaman yanlýþ verdikleri tavsiye ve kararlarýný düzeltecek imkandýr. 

Aramýzda Alman vatandaþlýðýna sahip olup Referandum'da oy hakkýna sahip olanlarý, referanduma 
katýlmaya ve oy haklarýný okul reformu lehinde oy kullanmaya çaðýrýyoruz. Seçmen yaþýnda olup da Alman 
vatandaþlýðýna sahip olmadýklarý gerekçesi ile konusu ONLARINDA SORUNU olan bu Referandum'a 
katýlmaktan dýþlanan diðer 206.000 göçmene iradelerini belirtmeleri, seslerini, Halk Oylama Yasasýnýn 
deðiþtirilmesi için yükseltmelerine, bunu Rathaus meydanýnda, eyalet meclisi kapýlarýnýn önünde sembolik 
bir Refandum ile yapmaya çaðrýyouz. Bizde ‚Halkýz' ve bizde Hamburg çocuklarýnýn eðitimdeki gelecekleri 
için mücadele veriyoruz. Herkesi daha uzun süreli birlikte öðrenimi ön gören bir eðitim sistemi için (renkli!) 
bir mitinge davet ediyoruz.

 

Tüm Hamburglular (göçmelerde Hamburgludur!) þenliðimize ve bireysel oy 
hakkýmýzý kullanmaya davetlidir. Sizde katýlýn!

Hamburg Ýnterkulturelle Elterninitiative (Göçmen Veliler Girisimi) üyeleri:
Gemeinde Hamburg e.V. - Arbeitsgemeinschaft internationaler Jugendverbände e.V. - ASBUKA e.V. - AYACSA e.V. - Bündnis der Islamischen Gemeinden in Nord-
deutschland (BIG) e.V. - CANON – Afghanische Frauen und Familien Verein e.V. - Unternehmer ohne Grenzen e.V. - Haak-Bir Hamburg Anatolisch Alevitischer 
Kulturbund e.V. - Hamburger Verein der Deutschen aus Russland e.V. - InCulture e.V. - Kroatische Kulturgemeinschaft e.V. - Landsmannschaft der Deutschen aus 
Russland e.V. - Norddeutscher Koordinierungsrat der russischsprachigen Bürger e.V. - Portugiesische Mission - Rat der islamischen Gemeinschaften in Hamburg 
e.V. - Roma und Freunde - SchlauFox e.V. - Scuola Italiana e.V. - Spanischer Elternrat in Hamburg e.V. - Türkischer Elternbund Finkenwerder e.V. - Türkischer 
Elternbund Hamburg e.V. - Türkischer Elternbund Wilhelmsburg e.V. -Vereinigung der Ukrainer Norddeutschlands e.V. -Verein Helenischer Eltern in Hamburg e.V.

Afghanischer Elternrat e.V. - Africa Club e.V. - Afrikanische Union Hamburg e.V. - Alevitische 


