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Інтеграція – ключовий компонент а
успішне життя в Німеччині
У Німеччині інтеграція є важливим, але спірним питанням. Deutschland-Begleiter.de
може дати вам лише деякі поради, тому що не існує простих інструкцій щодо того, як
успішно інтегруватися в німецьке суспільство. Незалежно від того, чи зможете ви
відчувати себе як вдома в Німеччині значною мірою залежить від того, наскільки ви
зацікавлені цією країною та людьми, які тут живуть. Важливо пізнати Німеччину та її
культуру.

Що означає інтеграція, неможливо пояснити кількома
словами. В основному інтеграція – це те, що люди
приїжджають в нову і (для них) незнайому країну з явним
наміром жити там постійно. Йдеться про те, щоб відчути
свою належність до країни та стати частиною суспільства.
Але це також передбачає, що люди в країні сприймають і
цінують прибульців як невід’ємну частину своєї культури.

Успішна інтеграція чи ні, залежить від багатьох факторів. Для початку ви повинні
захотіти стати частиною німецького суспільства з його специфічним способом
життя, мова та культура. Але це ще не все. Люди, які живуть у Німеччині, мають бути
готовими прийняти вас як біженців чи іммігрантів і запросити вас стати невід'ємна
частина суспільства. Це нелегко для жодної зі сторін; обидві повинні працювати
разом, щоб досягти успішної інтеграція.

Отже, як інтеграція може бути успішною?
З усіх цих причин вам важливо спробувати краще зрозуміти
Німеччину. Якщо ви докладете реальних зусиль, щоб стати
інтегрованим, люди тут позитивно відгукнуться і поважають
ваші зусилля. Але теоретична сторона інтеграції,
наприклад, проходження курсу інтеграції – це лише одна
сторона медалі. Інша сторона – це те, що відбувається на
практиці. Рекомендуємо спробувати вступити в розмову з
німцями. Можливо, у вашому районі є ініціатива або
християнська церква, яка пропонує конкретні заходи для біженців. Або ви можете
запитати людину, яка розповіла вам про Deutschland-Begleiter.de.

Наша найважливіша рекомендація полягає в тому, щоб ви та вся ваша родина
вивчали німецьку мову якомога швидше. То чому б не приєднатися до футбольного
клубу чи іншого типу клубу, щоб потрапити до нього краще пізнає людей у своєму
районі? Ви також можете спробувати отримати досвід роботи у фірмі у вашому
регіоні. Але не чекайте поки хтось зробить вам пропозицію. Найкраща ідея – шукати
можливості самостійно щоб краще пізнати місцевість, у якій ви живете. Іммігранти,
які вже прожили деякий час в Німеччина кажуть те ж саме.

> Держава і суспільство
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Чому інтеграція така важлива?
Останніми місяцями інтеграція стає все більш важливим
питанням, оскільки Німеччина приймає таку кількість
біженців і не сприймає їх як гостей. Зрештою, чимало
біженців опиняться в Німеччині надовго, а може й
назавжди. Тому потрібні значні соціальні та фінансові
зусилля, щоб знайти хороший спільний шлях до інтеграції.

Люди в Німеччині раді допомогти, про що свідчить
сердечний прийом більшості біженців. Але якщо люди відчувають, що їх
експлуатують, їхня готовність допомогти може легко змінитися на відмову. У
Німеччині є люди, які не хочуть, щоб у цій країні були біженці. Деякі побоюються, що
серед біженців, які прибули, можуть бути нечесні люди або навіть злочинці — люди,
які тільки хочуть використовувати німецьку гостинність і не хочуть інтегруватися
тут.

Інтеграція та християнське коріння Німеччини
Якщо ви поступово станете частиною німецького
суспільства, якщо ви залишитеся допитливим і дізнаєтеся,
як живуть люди в Німеччині, ви зможете знайти роботу,
стати незалежним і побачити підвищення рівня свого життя.
Це не станеться протягом кількох днів, тижнів чи навіть
місяців, але люди в Німеччині будуть поважати та
підтримувати ваші зусилля.

Одним із аспектів християнських коренів Німеччини є бажання відігравати активну
роль у суспільстві та допомагати слабким. «Шукайте миру та процвітання міста»—
це порада, яку ви знайдете в Біблії (у пророка Єремії, розділ 29, вірш 7). Німеччина
добре відома у всьому світі якістю продукції, яку вона виробляє, сильною
економікою та інноваційними людьми. Однією з причин є те, що протягом багатьох
століть німецьке суспільство формувалося такими християнськими цінностями, як
чесність, відданість і надійність. Це може стати для вас особливим благословенням!

Але й ви можете стати благословенням для цієї країни. Адже ви збагатите Німеччину
своєю культурою. Але інтеграція може бути успішною лише в тому випадку, якщо ви
не будете наполягати на збереженні всіх своїх традицій. Тому ми рекомендуємо вам
дізнатися, як працює німецьке суспільство, щоб вам було легше стати його
частиною.
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