
Polki i Polacy byli we Frankfurcie bardziej
zintegrowani i widoczni?
Mieć większy wpływ na sprawy i interesy
Polaków we Frankfurcie?
Tworzyć platformę dialogu między lokalnymi
władzami a Polakami?
Wspierać wychowanie w wielojęzyczności?   
Wprowadzić język polski do dokumentów
urzędowych?
Doradzać Polakom w zakresie edukacji?  
Wzmacniać równouprawnienie?

"DAJ ZNAK
Polnische Dialoginitiative für Frankfurt"

(DIALOGINITIATIVE)

FANPAGE FB: Daj Znak Frankfurt
INSTAGRAM: @dajznak_frankfurt

STRONA INTERNETOWA: dajznak.blog
MAIL: kontakt@dajznak.blog

TELEFON: 0179 39 54 555 oraz 0160 69 32 490

14.03.2021 odbędą się we Frankfurcie wybory do
Rady Obcokrajowców i Rady Miasta – 
dla Polonii to szansa wybrania swoich

reprezentantów do partnerskiego dialogu 
z lokalnymi władzami

Głosuj na nasze listy do obu Rad:

WYBIERAMY POLAKÓW DO RADY
OBCOKRAJOWCÓW I RADY MIASTA 

WE FRANKFURCIE

CZY ZALEŻY CI NA TYM, ABY:

 Spotkanie DAJ ZNAK z Konsulem Generalny RP  w Kolonii 
Jakubem Wawrzyniak i wicekonsul Anitą Mikołajczak, marzec 2020 r.

CZEKAMY NA CIEBIE!

Od nas możesz dostać wszelkie praktyczne
informacje dotyczące wyborów, 

a przede wszystkim wygodniejszego
głosowania listownego
(korespondencyjnego).

Z WAMI DLA WAS! STAŃMY SIĘ
WIDOCZNI I ZABIERZMY GŁOS

DLACZEGO POWSTAŁA NASZA INICJATYWA?
Jesteśmy czwartą co do wielkości grupą we Frankfurcie,
mimo to niewidoczni, niewiele znaczymy dla lokalnych
polityków. Nie mamy wpływu na otaczającą nas
rzeczywistość, a inni reprezentują nas jako migrantów.
Język polski rzadko pojawia się w mieście i urzędach, nikt
nas nie pyta o zdanie czy potrzeby, a nasze często wysokie
kwalifikacje nie zawsze są w pełni uznawane. Czas to
zmienić i wykorzystać tę pierwszą w historii Frankfurtu
szansę. 

Inicjatywa wyborcza „Daj Znak Polnische Dialoginitative”
powstała by:

będąc w stałym kontakcie z polską społecznością
mówić głośno o jej potrzebach i wyzwaniach
poprawiać widoczność Polonii w kontekście kulturalnym,
zawodowym i politycznym
integrować, jednoczyć polską społeczność, solidnie i
jasno informować o ważnych sprawach
móc współkształtować politykę miejską z
uwzględnieniem potrzeb Polonii
aktywizować rodaków do działań na rzecz miasta i
sąsiedztwa – by w pełni czuć się u siebie

DZIAŁACZE DAJ ZNAK - KIM JESTEŚMY?
Grupa zaangażowanych wolontariuszy, nie

wywodzimy się z żadnej opcji politycznej. Zależy
nam, żeby Polonia we Frankfurcie była bardziej
zjednoczona i widoczna oraz by Polacy zostali

włączeni do Rady Obcokrajowców i Rady Miasta.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Pamiętaj, te wybory to nasza sprawa!
Twój głos może zadecydować o przyszłości Polek 

i Polaków w naszym mieście! Daj Znak, żeby Polonia
we Frankfurcie stała się widzialna i słyszalna.

 Przedstawiciele DAJ ZNAK z gośćmi

DAJ ZNAK I ODDAJ SWÓJ GŁOS! 

# n a s i w m i e s c i e

# T e _ w y b o r y _ t o _ n a s z a _ s p r a w a

Więcej: dajznak.blog, zakładka: „Ekipa Daj Znak”.



Frankfurcka Rada Obcokrajowców (Ausländerbeirat), 37
członków. Doradza władzom miasta we wszystkich
sprawach dotyczących obcokrajowców. Nasi
przedstawiciele w Radzie będą mogli zgłaszać wnioski do
Rady Miasta oraz bezpośrednio do urzędników i
interweniować we wszystkich sprawach dotyczących
Polaków:

więcej języka polskiego w urzędach i na
dokumentach urzędowych
uznawanie dyplomów i kwalifikacji zawodowych
wspieranie wychowania w języku polskim
kwestie problemów związanych ze szkolnictwem
kwestie problemów socjalnych
doradztwo w zakresie szkolnictwa dzieci, edukacji
i rozwoju kompetencji dorosłych
walka z dyskryminacją na rynku pracy i na rynku
mieszkaniowym

Kto dziś decyduje w Radzie? Osoby pochodzenia
tureckiego i kurdyjskiego: 25 miejsc, włoskiego: 2 miejsca,
chińskiego: 2 miejsca, pochodzący z Rosji, Azerbejdżanu,
USA, Bułgarii, Grecji, Maroka, Francji i Kenii.

Od sześciu lat przewodnicząca Stowarzyszenia na rzecz
Polskiej Szkoły w Eschborn k. Frankfurtu /M e.V., z
którym organizuje polskojęzyczne imprezy edukacyjne i
kulturalne dla dzieci i młodzieży, szkolenia dla
organizacji polonijnych i polonijne spotkania
integracyjne. 
Założycielka i prowadząca „DAJ ZNAK Polnische
Dialoginitiative”
Współzałożycielka Inicjatywy „Rodzice Polskojęzyczni
Hesja”
Przewodnicząca polskich komisji wyborczych
Członek grupy kontaktu z heskim Ministerstwem
Oświaty w sprawie nauczania j. polskiego w heskich
szkołach publicznych HSU (Herskunftssprachlicher
Unterricht).

„Według statystyk we Frankfurcie
mieszka 13.000 Polaków. Dla
niemieckich władz jest
niezrozumiałe, dlaczego tak duża
społeczność nie ma swoich
przedstawicieli na szczeblu
komunalnym, podczas gdy inne,
mniejsze narodowości mają taką
reprezentację. Czas zrozumieć, że
musimy zadbać o swoje interesy i
zjednoczyć się – tym bardziej, że
do wygranej w wyborach
potrzeba ok. tysiąca głosów”.

Inicjatywę tworzą osoby zaangażowane na rzecz Polonii
społecznie i kulturalnie: „Zrozumieliśmy, że posiadając
demokratycznie legitymowanych reprezentantów możemy
zdziałać więcej dla tutejszej społeczności” - mówi Barbara
Lange w wywiadzie do dwumiesięcznika „Twoje Miasto”.

Zebranie plenarne Rady Obcokrajowców we Frankfurcie

POLONIA POTRZEBUJE MIEĆ SWOICH
REPREZENTANTÓW

NASZE MOŻLIWOŚCI W RADACH

JAK WYGLĄDA CZASOWY ROZKŁAD WYBORÓW?

UWAGA: Możesz głosować, nawet jeśli nie masz
obywatelstwa niemieckiego - wystarczy meldunek 

we Frankfurcie.

Frankfurt ma największą w Niemczech kartę do głosowania
– ma wielkość obrusu na duży stół. Dla Rady Miasta i Rady
Obcokrajowców obowiązują różne zasady oddawania
głosów.  Nie ma poradnika w języku polskim, ale będziemy
na bieżąco informować Polonię.

Pod tym kodem znajdziesz aktualne informacje
dot. wyborów i możesz zapisać sie na newsletter

CO ZROBIĆ, ŻEBY ODDAĆ WAŻNY GŁOS?

Obserwuj nasze posty, zapisz sie na
newslettera, a w razie wątpliwości pisz
maila lub dzwoń. Możemy Ci też
pomoc zgłosić sie na wybory
korespondencyjne – daj znać!

GRUDZIEŃ Listy poparcia – ZGŁOŚ SIĘ DO NAS; PRZEKAŻEMY
CI FORMULARZ!

Barbara Lange, prawnik, od 17 lat zamieszkała we
Frankfurcie, zaangażowana w sprawy Polonii, nasza
główna kandydatka do Rady Miasta:

Barbara Lange

13.000 Polaków potrzebuje reprezentantów, 
którzy nagłośnią ich problemy.

Frankfurcka Rada Miasta (Stadtverordnetenversammlung),
93 radnych. Najwyższy organ decyzyjny miasta. Nasi
przedstawiciele będę współtworzyć politykę miejską,
kontrolować administrację, głosować nad wnioskami Rady
Obcokrajowców, interweniować bezpośrednio wobec
urzędników oraz współdecydować o wnioskach Rady
Miasta do heskiego Landtagu. Tematy:

mieszkania socjalne (transparentny dostęp)
podatki i opłaty miejskie
równouprawnienie na rynku pracy i rynku
mieszkaniowym
działalność gospodarcza
dowartościowanie edukacji i wychowania w
wielojęzyczności
integracja i partycypacja cudzoziemców
jakość życia we Frankfurcie (czystość, klimat )
planowanie przestrzenne (działki budowlane,
rozbudowa osiedli, powstawanie nowych szkół)
transport

MARZEC Wybory Uwaga! 14.03.2021 r. można głosować tylko
osobiście w lokalu.

STYCZEŃ Zgłoszenia na wybory korespondencyjne - online,
listownie lub elektronicznie (MOŻEMY CIĘ ZGŁOSIĆ - PISZ DO
NAS!)

Do Rady Miasta potrzeba Twojego i ok. 1000 innych
głosów oddanych na naszą listę.


