Reuter Forum, mahalle sakinleri için aktif bir platform oluşturuyor.
Mahallede önemli konular ve sorunlar dile getirilip, ortak çözümlerle
giderilmesi öngörülüyor. Mahallemizi, sosyal yaşama uygun şekilde
düzenlemeyi amaçlıyoruz.
Bağımsız bir forum olarak, Reuter Forum özellikle:
•
•
•

„Reuter Kiez“ de bulunan tüm kuşakları,
Geniş bir kitleyi , farklı grupları, çevre sakinlerini ve aktörlerini
(göçmenler, iş adamları, dini topluluklar, kurumlar, dernekler, ve
girişimciler),
Eğitim, kaliteli yaşam ortamı ve kamu alanları, kültür ve sanat,
ulaşım, kira, ayrıca „gentrifize“ oluşumu gibi konuları ele
alacaktır.

Reuter mahallesi oldukça ihmal edilmiş bir mahalledir. Sorunludur.
Ancak, son 10 yıl içinde sosyal ve ekonomik açıdan önemli bir
değişime uğramıştır. Bu değişim konut ve yaşam koşulları açısından
olan değişimdir. Tabiki yeterli değildir. Sorunlar halen mevcuttur.
Bütün bu olumsuzluklara rağmen mahalle sakinlerii, yoksulluk,
eğitim, ve işsizlik gibi sorunlarla baş edebilmek için canla başla
çalışmalıdır.
Sorunların çözümü, sadece siyasilere, yönetime ve pazar piyasasına
teslim edilmemelidir. Bu sorunların belirlenmesinde ve çözüm
arayışında, çevre sakinleri etkin bir rol almalıdır.
Reuter Forum açılımı:
•
•
•

İnformasyon: Mahallede hangi etkinlikler mevcut ve nasıl
kullanılacak?
Bağlantılar: Girişimcilerin ve aktörlerin paylaşımı ve
karşılıklı yardımlaşması
Temsil: Mahallede çeşitlilik yansıması

Hedef ve yöntemler:
•
•
•
•
•
•
•

İnformasyon sunumları tespit edilmeli, web sitesi, blog
oluşturulmalı , bülten ve mahalle gazetesi çıkarılmalıdır.
Mahalle sakinleri/ aktörleri ve girişimcileri ortak çalışma grupları
oluşturmalıdır.
Kolayca erişilebilen iletişim ve katılım sunumları yapılmalıdır.
Rutin olarak toplantılar, aktiviteler ve şenlikler düzenlenmelidir.
Girişimciler ve aktörler için iletişim ağı kurulmalıdır.
Farklı konularda, farklı aktörlerle ortak konular belirlenmeli ve
birlikte çalışılmalıdır.
Farklı mahalle sakinleri, aktörleri ve girişimcileri, siyasi alanda
temsil edilmelidir

İlçe yöneticilerine duyurumuz:
Reuter Kiez'de gerçekleşecek toplumsal girişimlerin, ortak ve
doğrudan kararlar alan sivil inisiyatiflerin desteklenmesi
gerekmektedir.
Vatandaşların yapacakları faaliyetler için „sosyal kentleşme“ altında
mevcut mekanların kullanıma sunulması gerekir.
Öngörüler, ve şu ana kadar yapılanlar:
•
•
•
•
•

18.4.2016, Reuter Forum kuruldu.
4.7. 2016, Türk Alman Merkezinde yapılan toplantıda, eğitim
alanında farklı aktörler tanıtıldı.
22.7. 2016, Reuter forum „rollator“ ve çocuk araba yürüyüşü
etkinliği yapıldı. Kaldırımların doğru kullanım konusu ele alındı.
18.9. 2016, Reuter Forum olarak, Türk Eğitim Derneğinin
„Kurban Şenliği“ etkinliğine katılımı için karar alındı..
11.10. 2016, Reuter Forum'un organize edeceği „Mülteciler“
konulu etkinlik ele alındı.
Kontakt: info@reuterforum.de
Daha ayrıntılı bilgi için web sitesi: www.reuterforum.de

