MigrantInnenSelbstOrganisationen
Netzwerk Hannover e.V. (MiSO)

Những đòi hỏi đến thành phố thủ phủ và vùng Hannover
1. Có quyền tham gia Bầu cử Hội đồng Thành phố cho người dân không thuộc Liên Hiệp Âu Châu.
2. Hỗ trợ việc bảo tồn „ngôn ngữ xuất xứ“ tiếng mẹ đẻ của người di dân và công nhận là ngoại
ngữ thứ hai cho đến lúc thi Phổ Thông Trung Học (Tú Tài).
3. „Thảo Luận Bàn Tròn“ để hỗ trợ người di dân có cơ hội tham gia học tập đào tạo.
4. Hưởng phần trong đời sống văn hóa: Những cung cấp của những cơ sở văn hóa cần được thể
hiện đa dạng để tạo sự ưa thích cho những người dân đến từ những nền văn hóa khác nhau.
5. Có biện pháp hỗ trợ đặc biệt trong nhiều lãnh vực đời sống khác nhau (Giáo dục Đào tạo, Việc
làm, Hoạt động Xã hội) cho người phụ nữ di dân.
6. Gia tăng in thêm sách nhiều thứ tiếng về việc giúp đỡ và chăm sóc, đặc biệt cho người di dân
già cả.
7. Gia tăng cải thiện việc thu xếp chỗ cư ngụ cho người tị nạn: Sống trong những trại tị nạn mang
ý nghĩa là sự lọai trừ những người tị nạn ra ngoài xã hội. Chỉ nên xem trại tị nạn là một giải
pháp khẩn cấp trong một thời gian ngắn.
8. Tạo dễ dàng cho những người tị nạn được đi học sinh ngữ và những biện pháp đào tạo nâng
cao trình độ.
9. Những Tổ Chức của Người Di Dân, trong quá trình xác định giá trị và phát triển của chương
trình Hội nhập Địa phương (LIP), không những chỉ tham gia đóng góp mà còn chứng tỏ vai trò
quan trọng về sự tham gia của mình.
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