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Entegrasyon – Almanya‘da Başarılı Bir Yaşam
Kurmak İçin Önemli Bir Yapıtaşı
Entegrasyan Almanya‘da önemli olan ve çok tartışılan bir konudur. Deutschland-begleiter.de olarak biz de entegrasyon konusunda size sadece bazı ipuçları verebiliriz; çünkü
başarılı bir entegrasyona götüren basit bir kılavuz yoktur. Sizin kendinizi Almanya‘da
evinizde gibi hissetmeniz, bu ülkeye ve insanlarına karşı ne kadar meraklı olduğunuza
bağlıdır. Almanya‘yı ve kültürünü öğrenmek önemlidir.
Entegrasyon kavramı birkaç sözcükle anlatılamaz. Entegrasyonun temelinde yabancı bir ülkeye yeni gelmiş olmak ve burada
sürekli yaşamayı düşünmek yatar. Bu ülkede kendini toplumun
bir parçası olarak hissetmeye ve toplum tarafından kabul edilmeye entegrasyon denir. Bunun gibi ülke halkı da yeni gelenleri
kültürlerinin bir parçası olarak kabul etmeli ve onlara değer
vermelidir.
Entegrasyonun gerçekleşmesi pek çok unsura bağlıdır. Bunlardan bazıları sizin elinizdedir: Yaşam tarzıyla, diliyle ve kültürüyle Almanya‘nın bir parçası olmaya hazır olmalısınız.
Ama sadece bununla bitmiyor. Aynı şekilde bu ülkenin halkı da mültecileri ve göçmenleri
iyi karşılamaya ve onları toplumun bir parçası olarak kabul etmeye hazır olmalııdırlar.
Bunların her ikisi de kolay değildir ve her iki tarafın da birlikte çalışması gerekir.

Entegrasyon Nasıl Başarılabilir?
Bu nedenle Almanya‘yı daha iyi anlamaya çalışmanız önemlidir.
Ciddi olarak entegrasyon için uğraşırsanız insanlar sizi olumlu
olarak ve saygıyla karşılayacaklardır. Entegrasyon kursunda
öğrendikleriniz gibi teorik bilgiler işin bir yanıdır, pratik ise diğer
yanı. Biz Deutschland-begleiter.de olarak size şunu öneriyoruz:
Almanlar‘la konuşmaya çalışın. Belki yakınınızda bir yerde mültecilere yönelik çeşitli hizmetler veren bir dernek ya da Hristiyan
topluluğu (kilise) vardır. Ya da size Deutschland-begleiter.de ‚yi
tavsiye etmiş olan kişiye gidebilirsiniz.
En önemli tavsiyemiz ise şudur: Mümkün olduğunca çabuk Almanca öğrenin. Almanca‘yı
ailece öğrenin. Çevrenizdeki insanları tanımak için örneğin bir futbol kulübünü ya da
başka grupları ziyaret edin. Yakınınızdaki bir işletmede staj yapmak için uğraşın. Size bir
şey teklif edilene kadar beklemeyin. Çevrenizi tanımak için aktif olarak imkanları araştırın.
Bunu uzun zamandır Almanya‘da yaşayan mülteciler de tavsiye ediyorlar.
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Entegrasyon Neden Önemli?
Entegrasyon son aylarda gittikçe daha önemli bir konu olmaya
başladı, çünkü Almanya çok sayıda mülteciyi kabul ediyor ve
onları sadece misafir olarak görmüyor. Almanya’da uzun süre
– ve hatta ömür boyu – kalacak olan mültecilerin sayısı hiç de
az değil. Bu nedenle iyi bir ortak yol bulmak için toplumsal ve
finansal anlamda çok çaba harcamalıyız.
Almanya’da yaşayan insanlar severek yardım ediyorlar. Bunu en
iyi gösteren şey de hoş geldin kültürü. Ama eğer insanlar kullanıldıklarını düşünürlerse
o zaman yardımseverliğin yerini dışlama alacaktır. Almanya’da mültecileri istemeyen insanlar kendilerini böyle hissediyorlar. Bazıları mülteciler arasında topluma entegre olmak
istemeyen, ülkenin müsafirperverliğini kötüye kullanan sahtekâr ve hatta suç işleme
eğiliminde olan insanlar olduğundan korkuyorlar.
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Entegrasyon ve Almanya’nın Hristiyan Kökleri
Eğer yavaş yavaş toplumun bir parçası olursanız, merakla öğrenmeye devam ederseniz ve Almanya’da insanların nasıl yaşadıklarını anlarsanız, o zaman iş bulabilir ve bağımsız olabilirsiniz ve
yaşam kalitenizi de yavaş yavaş yükseltmiş olursunuz. Bunu bir
günde başaramazsınız, ama insanlar bu çabanızdan dolayı size
saygı duyacak ve sizi destekleyecektir.
Toplum için bir şeyler yapmak ve toplumda daha güçsüz olanlara yardım etmek, ülkemizin Hristiyan köklerinin bir parçasıdır. “Şehriniz için elinizden
gelenin en iyisini yapın” ifadesi Kutsal Kitap’tan (Peygamber Yeremya 29:7) alınmış bir
öğüttür.
Almanya dünya çapında ürünlerinin kalitesiyle, güçlü ekonomisiyle ve yenilikçi insanlarıyla tanınır. Bunun nedeni Almanya’nın yüzyıllar boyunca dürüstlük, sorumluluk ve
güvenilirlik gibi Hristiyan değerlerinden etkilenmiş olmasıdır. Bu değerler sizin için de bir
bereket olacaktır.
Siz de bu ülke için bir bereket olabilirsiniz, çünkü buraya getirdiğiniz kültürünüzle bu
ülkeyi zenginleştiriyorsunuz. Ancak entegrasyon sadece geleneklerinize sıkı sıkıya bağlı
olmadığınız zaman gerçekleşir. Size şunu tavsiye ederiz: Alman toplumunun nasıl işlediğini anlamaya çalışın. Böylece daha kolay bir şekilde bu toplumun bir parçası olabilirsiniz.
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