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HHffi!üäffi;lffi"'rTööiryü
tätl;le-riüä; illi-üaoanc,rar o-,r.-, Rore_lqdg-unz, prof. Dr. Hakkr Kssktn. ciaetecl Helne

.anilcft ,.atana"sl* tr*lrnr savunAuiar. gal(* gutt, i8 ya9 stnlrntn sd<rncah olduÜunu söyl€di'

. -r IEL $ehir ldaresi, Yabancr-
I lar Dairesi ve Türk Alman
fl nu'nitt ci.fte vatandaglü ve
yabancllara oy hakkl konusunu
tartßmak amaclyla düzenlediEi
toplantrda, yabanc ara srurh ge
kilde qifte vatand,as}k hal(ln taru'
marun saloncah olacah belftildi.

Schteswig-Holstein EYaIeti
Iqisleri Bakan Prof. Dr. Hans Pe
ter Paul, Kiel Yabanc ar Damg'
maü Stephanie Rothenburg-
Unz, Hamburg Gijcmenler Derne-
ä Baskaru Prot Dr. Ilakkr Kes-
kin, Ttirk Alman Evi'nden Ah-
met Akkaya, Berlin Yesiller Par
tisinden JüLrgen Strohmeier, Ki-
eler Nachrichten Gazetesi Yaa I9
leri Müditü Dr. Jürgen Heine
mann ile Kiel Belediye Bagkanr
Dr. Otto Ketling'in katldrg top
lanhda i.lk konusma}.l YaPan Bele
diye Bagkam Kelling, "Eyaleti
mizde ]'rllardrr en alrr ve kirli
i$lerde gatrsan. Almanlalm ka
bul etmediAi isleri Yüklenerek

Ksth oilte uffindaslllt
Iürk aileleri palgalal

I Kiel'de Schleswig Holstein Eyaleti igigleri Bakan/ntn da

katrldt0t toplantlda, Almanya'da doöan yabancl genQlere

18 yagtna gelince gifte vatandagllk hakkl tanlnmaslnln
Türk ailelerde bÖlünmelere yol aqacaÖr belirtildi

teail$lPJME'oi. / K\EL, (HÜnivot)

ahn teri döken TiAk hemsehri
lerimizin sadece burada dolan
gocullarrna deÄ'il, isteyenlerin
hepsine gifte vatandalbk hak-
kr verilmelidir. Bunu goktan
haketmiglerdir. Ayrrca kendi
grkarlannr savunabilmeleri
igin, hic detilse yerel segimler
de secme ve segilme hakkrna
sahip olmahdrrlar. Buradaki
yagam kotullanna uYumlarr
bäylece daha kolaylagrr ve 9a-
buklagr" dedi.

Eyalet lcisleri Bakaru Bull, Ya'
banc arla ilgiti olarak eyalet Ya-
salannda yap acak deÄisiklikie'
rin yeni kolaybllar getirecef'ini,
Schleswig-Holstein Eyaleti'nin cif'
te vatandaslül desteklemeKe ol
duäunu ac darken, 9ok önemli

bü noktaya deÄindi ve "Ancak
burada doämui olan Yabancr
gocuklanna l8 Yäsma gelince
gifte vatalda9hk hakkr tanr
mak sakrncahdrr. Zira böYIe
bir uygulama ailelerin bälün
mesine yol agat'' dedi.

Daha sonra söz alan Prof.
Ilakkr Keskin, gunlan söYledi:
"Otuz yrh agkü zamandr Al-
manya'da yaglyoruz. Burada
dogan gocuklanmrz, Almanca
yr kendi anadillerinden daha
iyi konusuyor. Ama Yaban€rla'
ra hala konuk i99i gözüYle ba
krhyor. Yabancr kökenli hem-
gehrilere esit haklar saglenm'
sr gerekir. Bu esitli€i sa*lama-
nrn temel kogullanndan biri
de Qifte vatandasbkur."


