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Kamu Tarafından Özendirilen Çalışma Sektörü işsiz göçmenler 
ve göçmen olmayanlar için yeni olanaklar sağlamaktadır! 

 
Berlin Senatosu, „Kamu Tarafından Özendirilen Çalışma Sektörü“ (ÖBS)‘nün 
finansmanın sağlanması hakkında temel ilkeler kararı aldı. Böylece özellikle uzun 
süreden beri işsiz olanlar için toplu sözleşme koşullarına uygun çalışma olanakları 
sağlayacak yeniliğe açık projelerin yolu açılmış oluyor. Toplumsal açıdan önemli ve 
anlamlı işler, örneğin yaşlılar için hizmet sunumları ya da kültürler arası eğitim ve 
komşuluk projeleri özendirilecektir. Bu yolla 2010 yılına kadar yaklaşık 10.000 yeni iş 
sağlanacaktır. 
 
Berlin Senatosu’nun bu tasarımını kesinlikle destekliyorum. ÖBS tarafından öncelikle 
göçmenlerin hedef grup alınması olgusu, göçmenlerin birinci iş pazarında iş bulma 
şanslarının belirgin bir şekilde daha kötü olması durumundan kaynaklanmaktadır. 
Burada ÖBS doğru bir yaklaşımla, Berlin kent toplumunun dayanışma içinde 
birlikteliğini somut projelerle güçlendirmek için, kültürler arası ve kültürlere duyarlı 
yetiler gibi göçmenlere özel potansiyeli temel almaktadır. Bu şekilde göç kökenli 
insanların entegrasyonu da önemli ölçüde iyileşecektir. Göçmenler en sonunda 
geçimlerini sağlayabilecek bir gelirle ve kendileri tarafından belirlenen bir şekilde 
yaşamlarını düzenleyebilme olanağına kavuşmuş olacaklardır. 
 
Federal Hükümeti ve özellikle Çalışma ve Maliye Bakanlarına sahip Sosyal Demokrat 
Parti’yi (SPD) Berlin örneğini desteklemeye ve federal bütçeden gerekli kısmi 
finansmanı sağlamaya çağırıyorum. 
 
Bunun dışında Federal Çalışma Dairesi’nin (Bundesagentur für Arbeit) yüksek 
ölçüdeki artı kazançları ve oldukça artan vergi gelirleri, diğer eyaletlerde de kamu 
tarafından özendirilen çalışma sektöründe yeni iş olanaklarının yaratılması için iyi bir 
temel oluşturmaktadır. İşsizlerden sürekli olarak insan onuruna karşı koşullarda bir işi 
her durumda kabul etmelerini istemek yerine, geçimlerini sağlayacak yeni işleri teşvik 
etmek çok daha iyidir. 
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