
 

 

 

 
 

Moosseedorf İlçesinde Saygılı Birliktelik 

Bilgilendirme broşürü 

 

 
Başlangıçtaki durum  

Moosseedorf çeşitlilik özelliği ile öne çıkıyor. Farklı dinler, zihniyetler, yaşam biçimleri, diller, 

tercihler ve ihtiyaçlar ile değişik coğrafi bölgelerden gelen, anadilleri farklı insanlar ve halk grupları 

toplumda bir arada yaşamaktadır. Aynı zamanda çok çeşitli talepler, beklentiler, değerler ve 

tutumların yanı sıra bunların yarattığı gerilimler de var. Moosseedorf ilçesi, departmanları, partileri, 

dernekleri, kurumları ve ayrıca örgütleri bu karmaşık meydan okumalarla yüz yüze gelmektedir. 

Şehir Meclisi olup bitenleri izlemiş ve bu amaçla «Saygılı Birliktelik» projesini hayata geçirmiştir.  

 

Projenin düşünce ve amacı  

Moosseedorf çok çeşitli, yaşanabilir ve cazip bir yerleşim ve yaşam ilçesi olmakla beraber öyle 

kalması istenmektedir. Bu nedenle hep birlikte zorlukların üstesinden gelmek, hem ilçe sakinleri hem 

belediye olarak rahat, sürdürülebilir nitelikte bir yaşam merkezi için çaba göstermek, nesillerden öte 

saygılı birliktelik ve dayanışmaya katılmak ve hemhrileriyle ilişkileri sürdürmek önem arz ediyor. Bu, 

toplumda sunulan hizmetlerin koordine edilip kaynakların derlenmesini ve sakinlerin bu projeye dahil 

edilmesini de içermektedir. Öte yandan proje anlayışına göre katılım, yalnızca halkın topluma 

katılma hakkına sahip olması değil, fakat bu hakkın aktif olarak idrak edilmesi ve ilçemiz, ortak 

hayatımız ve geleceğimiz adına katılımda bulunmak anlamına da geliyor. Nihayet «Saygılı 

Birliktelik» projesi, hizmet sunumları, bilgiler ve alınan önlemler, tüm ilçe düzeyleriyle birlikte tüm 

halk gruplarına uzanan ve ilçe yapılarına nüfuz eden bir rehber olarak anlaşılmalıdır. Toplum ve 

halk, gelecekteki meydan okumalar ile yeterli olarak baş edecek ve birlikte bunların üstesinden 

gelecek durumdadır. 

 

Başlangıç ve uygulama  

Proje Aralık 2021'de başlatılmış ve Mart 2023'e dek sürmüştür. Toplumun merkezi alanlarının 

(politika, eğitim, çevre, emniyet, boş zaman etkinlikleri, kültür, kilise, ekonomi) temsilcilerinden bir 

araya getirilen proje heyeti yoğun bir şekilde bu Saygılı Birliktelik konusunu ele almıştır. Fikir 

atölyesi, anketler/oylamalar ve uygulamalı çalışmayla Saygılı Birliktelik için bir temel hazırlanmıştır. 

Sonunda Saygılı Birliktelik için Moosseedorf ilçesindeki en önemli ilkeleri, değerleri ve tutumu 

tespit eden bir derleme meydana gelmiştir. Moosseedorf'taki Saygılı Birliktelik için temeli 

oluşturmaktadır: 

 

Saygı 

Farklılıklara saygı duyuyor ve değer bilerek hareket ediyoruz. 

 

Karşılaşma 

Özel karşılaşmalara değer veriyoruz. 



 

Özen & sorumluluk 

Çevremiz için sorumluluk üstleniyoruz. 

 

Katılım 

İlçedeki yaşamı aktif biçimde birlikte kuruyoruz. 

 

Aynı zamanda Saygılı Birlikteliği anımsatan bir slogan da oluştu: moosseedorf hep birlikte. Derleme 

birkaç dile çevrilmiş ve sakinlere, departmanlara ve anahtar konumunda olanlarla bağlantı kişilerine 

dağıtılmıştır. Bu bilgilendirme broşürü de farklı dillerde temin edilebilir. Saygılı Birliktelik için bir 

etkinlik ayı ilk kez Mayıs 2023'de gerçekleşecek ve ardından her yıl düzenlenecektir. Etkinlik ayı bir 

bağlantı projesini temsil eder ve tüm ilgili kişiler – birlikler, komisyonlar, partiler, departmanlar, 

kurumlar ve özel şahıslar – buna katılabilir ve katılmalıdır. Karşılaşma merkezi ve rekja ilk 

uygulamada başkanlık edecektir. 

 

Özel şahıslar olarak sakinlerin yanı sıra tüm departmanlar, dernekler, partiler, kurumlar ve örgütler 

de Saygılı Birlikteliği kendi bünyelerinde veya günlük çalışmalarında güçlendirip uygulamaya davet 

edilmektedir! Ayrıca Moosseedorf ilçesi, sakinlerine yönelik çok sayıda destek olanağını 

sunmaktadır. Sorularınız, istekleriniz ve/ya da desteğe ihtiyacınız varsa danışabileceğiniz 

departmanların ve irtibat noktalarının tüm hizmet sunumlarını ilçenin web sitesinde bulabilirsiniz: 

https://www.moosseedorf.ch/de/gemeinde-politik/soziales/ 

 

Ayrıca karşılaşma merkezi (BeMo) herkes için bir karşılaşma mahalini sunar ve aynı zamanda 

irtibat noktası olarak çalışır. Değişik olaylarla hizmetlerin halihazırda gerçekleştirilmesi mümkündür. 

Saygılı Birliktelikle bağlantılı olarak BeMo «Mahalle şenliğini» sunumunu da hayata geçirmiştir. 

Yardımcı kılavuzları, sabit malzemeleri almak için bilgileri ve ilgili pratik ipuçlarını ilçenin web 

sitesinde veya doğrudan BeMo'da mahalinde bulabilirsiniz. Saygılı Birlikteliğin diğer bir alt projesi 

«anahtar kişiler» projesidir. Anahtar kişiler, entegrasyona teşvik dahilindeki köprü kurucularıdır. 

İsviçre ve ilgili köken ülkesindeki yaşam alışkanlıklarını bilirler ve ilçede iyi bağlantılara sahiptirler. 

Erken Çocukluk Aile Sorunları Departmanı da BeMo bünyesinde yer alır ve anne-babaları 

bilgilendirme, danışmanlık ve tedbir alma ile eğitim görevlerinde güçlendirir. BeMo steht tüm sakinler 

için vardır, sizden gelen fikir ve önerilerle «canlandırılabilir» ve geliştirilebilir. 

 

Saygılı Birlikteliğin ortaklaşa uygulamasına, yanyana olmak yerine birlikteliğe sizi de bekleriz.  

 

"Saygılı Birliktelik" Proje Heyeti 

https://www.moosseedorf.ch/de/gemeinde-politik/soziales/

