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Kültürlerarası Hafta’da Göçmenler Birliği (EWB) 
Damgasını Vurdu 
Almanya’nın Schleswig Eyaleti’ne bağlı Elmshorn şehri ve çevresinde 
düzenlenen Kültürlerarası Hafta, daha önce hiç bu etkinlik yılında 
olduğu kadar bu kadar çok organizasyonu bir araya getirmemişti.  19 
Eylül Pazartesi’den 2 Ekim Pazar’a kadar 20’den fazla etkinlik 30’dan 
fazla katılımcı kuruluşun programı, şehir toplumu kadar 
çeşitlidir.  Örneğin, uluslararası müzik, sanal gerçeklik gözlüklü 
dersler, tiyatro, Eritre’den kahve ve müze ziyaretleri gibi çok sayıda 
etkinlikler düzenledi.  
Açık Kapı Günü’ne yoğun ilgi  
Elmshorn’da faaliyet gösteren Göçmenler Birliği (EWB), hem Elmshorn’daki merkez binasında, hem de 
Uetersen kasabasındaki şubesinde Açık Kapı Günü, tiyatro gösterisi ve çocuklar için sergi ve etkinlikleri 
düzenleyerek haftaya damgasını vurdu. Çok sayıda Alman ve yabancı göçmenin ziyaret ettiği Açık Kapı 
Günü‘nde konuklara her yıl olduğu gibi geleneksel aşure hazırlanarak ikram edildi.  

Açık Kapı Günü‘nde konuşan EWB Başkanı Harun Öznarin “Biz Kültürlerarası Hafta kapsamında her 
sene olduğu gibi zengin bir proğramla katılıyoruz. Amacımız, çeşitli ülkelerden gelmiş, farklı 
kültürlere ait bölgemizde yaşayan, özellikle göçmen kökenli insanların yaşadıkları şehirdeki 
toplumu tanımasını, kültür alışverişi yapabilmesi ve kaynaşmasını sağlayarak uyum sürecine 
katkımız olsun istiyoruz. Kendi kültürlerini tanıtma ve bizim kültürümüzü tanıma fırsatı 
sağlıyoruz. Faaliyetlerimize Alman politikacı ve çeşiti kuruluşlar da katılarak destek verdi. 
Özellikle Elmshorn ve Uetersen belediyesi yetkilileri de açık kapı gününde bizi ziyaret ederek, 
yeni gelen mültecilere verdikleri hizmetleri anlatıp, onların eğitim ve barınma konularındaki 
hizmetlerden nasıl yararlanacaklarını anlatarak bilgi verdiler” dedi. 
Göçmenler Birliği’nin bütün projelerinin tanıtıldığı Açık Kapı Günü’nde Ukraynalı, Bulgar, Rus, Suriye, Irak, 
Türkiye, İran ve Afganistan kökenli göçmenlerin yanısıra Paritätische Schleswig-Holstein Uyum 
Sorumlusu da katılarak Göçmenler Birliği’nin yaptığı işleri  takip edip çok takdir ettiğini dile getirdi.  

Uetersen Belediye Başkan Yardımcısı Petra Jäger (CDU) ile Fırsat Eşitliği Sorumlusu ve Mülteciler 
Koordinatörü açık kapı gününe katılarak kasabada yaşayan göçmen kökenli insanların ve çocuklarının 
özellikle okullarda veya herhangi bir kurum ve kuruluşta ırkçı ve ayrımcı tutumla karşılaşmaları 
durumunda nerelere başvuracaklarını ve neler yapmaları gerektiği konularında aydınlattılar. Jäger “Biz 
belediye olarak bu konularda çok hassasız ve kasabamızda yaşayan göçmenlerin kesinlikle bu tür 
çirkin olayla karşılaşmasını istemeyiz, ancak ayrımcılığa uğrayan madur insanların arkalarında 
durarak hakkını arayacağız” dedi. 



 

Barış Karabacak 

Pinneberg şehrinde, Pinneberg Belediyesi himayesinde başlatılan “Barış Meşesi Dikiyoruz” projesi 
kapsamında ilk meşe fidanını diken Göçmenler Birliği (EWB) proje sorumlusu Barış Karabacak, 
önümüzdeki yıl da Barış Meşesi’ni Uetersen kasabasındaki belediyeye ait Rosengarten adlı parka 
dikecekleri müjdesini vererek, projenin yoğun ilgi gördüğünü ve insanları dünya barışına ve iklimin 
korunmasına katkıda bulunmaya ve bunun için pratik bir şeyler yapmaya teşvik edilmesinin 
amaçlandığının altını çizdi. Karabacak “Meşe, güç, sonsuzluk ve geleceğe bakışımızı temsil ediyor. 
Esas hedef ise barış için ortak bir güç oluşturmak” dedi. 
 


