
Привітання Йозе Мануеля Паки, представника Ради для 
іноземців столиці федеральної землі Тюрінгія – Ерфурт 

Шановні жителі Ерфурта! 

Як представник Ради для іноземців столиці федеральної землі Ерфурт, хочу 
запросити Вас кинути свій погляд на нашу роботу, ознайомитися з її структурою 

та діялністю. 

Коли в 1992 році в Ерфурті було обрано першу Раду для іноземців у Східній 
Німеччині, - це стало ерою в закомплексованому і довготривалому процесі 
входу іноземців у суспілне життя, стало реалізацією їх правової вимоги 
рівноправності та активного співчленства. Рада для іноземців закріплена в 
Тюрінгському муніципальному законодавстві як захисник інтересів мігрантів і як 
консультант для Ради міста, міського управління та інших відповідальних 

установ столиці федеральної землі. 

Я згадую, як на початку робота Ради для іноземців оцінювалась критично, а, 
іноді, навіть з недовірою. З часом Рада для іноземців перетворилась в 
компетентного, політично відповідального, повного довір”я співрозмовника.Її 
робота була признана демократичними партіями, об”єднаннями та 
відомствами.Без впливу Ради для іноземців були б старання за інтеграцію та 
акцептування мігрантів більшою частиною суспільства з одного боку та 
боротьба проти неприятельского відношення та дескримінації з другого ще 
більш закомплексованими.Так Рада для іноземців стала важлиою зв”язкою для 
мирного співіснування в Ерфурті. 

Коли в 1992 році Раду для іноземців затверджували конституційно,її засновники 
і не здогадувались, якими широкими і багатоплановими будуть її завдання у 
майбутньому. Сьогодні не має ні одного суспільного питання, де б не 
потребувалась наша думка. Ми торкаємось конкретних комунально-політичних 
тем. Я маю на увазі комунальне право вибору для іноземців, які довгий час 
живуть тут і не являються членами ЄС. Головною проблемою, а разом з тим і 
першочерговим завданням є організація інтеграції: маю на увазі соціальні 
питання,медичне забезпечення і освіту,однакові шанси в школі та здобутті 

професії, поповнення у сім”ях, про політичне убіжище та доступ до ринку праці. 
Крім цього Рада для іноземців бере участь у багатьох інтеграційних проектах. 

А тут є найближчим часом ще дуже багато роботи.Ми намагаємось 

покращувати нашу роботу відповідно вимог часу. 

Шановні жителі Ерфурта, ми запрошуємо Вас до співробітництва! 

 

Йозе Мануель Пака. 


