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Für unsere Serie „Wie funktioniert die Stadtpolitik“ haben wir vier Stadtverordnete
mit türkischem Migrationshintergrund gefragt, was ihre Erfahrungen mit politischer
Teilhabe sind und was sie für eine Mitwirkung in der Stadtverordnetenversammlung
motiviert hat. Wir veröffentlichen hier die Antworten der Stadtverordneten.
Fragen an Stadtverordneten Ömer Zengin (CDU):
1-Sie sind Zuwanderer der ersten Generation und sind auch mindestens seit Ende der 80er
Jahre politisch aktiv. Wann sind Sie nach Deutschland eingewandert und könnten Sie uns
erzählen, wie es dazu kam, dass Sie sich damals im Betriebsrat engagiert haben?
Antwort Ömer Zengin-

1973 senesinin Eylül ayında yanlız başıma Almanya’ya geldim, henüz 18 yaşını yeni bitirmiştim,
Almanya‘ya geliş amacım okumak ve bunun yanında para kazanmaktı, ama evdeki hesap çarşıya
uymayınca kendime iş aramaya başladım.
Frankfurt‘ta 7 KM. uzaklıkta Spredlingen’de bir Et firmasında iş buldum ilk amacım biraz para
biriktirip ondan sonra okumaktı , Et firmasında kaldım ve orada mesleğimi yaptım
(Metzgermeistern) diplomamı aldıktan sonra burasını benim geleceğim olmadığına karar verdim ,
kendime iş aramaya karar verdim önceliğim Frankfurt‘tu 1979 senesin sonunda frankfurt‘ta
kendime bir iş buldum. Stadt Frankfurt‘tun temizlik kollarında (Stadtreinigung) 1980 senesinde
frankfurt‘ta taşındım ve çalışmaya başladım.
2-Sie haben sich später dazu entschlossen, auch parteipolitisch sich weiter einzubringen.
Können Sie kurz näher darauf eingehen, warum dieser Schritt für Sie wichtig war? Was
wollten Sie damals verändern?
Antwort Ömer Zengin-

1980 senesinde Frankfurt Belediyesine çalışmaya başladım ve aynı zamanda benim Chef‘fim olan
Arno Weber ile tanıştım uzun zaman benim Chef‘fimdi kendisi iyi bir CDU üyesiydi bana devamlı
CDU ya üye olmamı istiyordu uzun bir zaman diğer partilerde olmak üzere bir araştırma yaptım ve
hiç birinin diğerinde bir farkı yoktu sadece işim farklılığı vardı, sonunda kendisine CDU‘ya üye
olacağımı söyledim çok memnun oldu 1992 senesinde CDU‘nun üyesi oldum
3-Sie sind seit 1987 Mitglied in der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft. Seit
1992 sind Sie Mitglied der CDU, wie es dazu kam und; wie wurden Sie dort aufgenommen?
Welche Reaktionen gab es über diese Entscheidung im familiären Umfeld/Freundeskreis?
Antwort Ömer Zengin-

Yukarıda söylediğim gibi frankfurt’ta geliş amacım kendimi geliştirmek iyi bir yerlere gelmek
istiyordum chef‘fim olan Arno Weber ile uzun bir zaman beraber çalıştık ilk önce eski adıyla ÖTV
şimdiki adıyla Ver-di sendikasına üye oldum 1982 senesinde Vertrauensmann olarak aktiv
çalışmaya başladım 1983 Personalrat seçimlerinde aday oldum ve ilk yabancı işçi temsilcisi olarak
çalışmaya baladım.
1987 senesinde CDA‘ya üye oldum 1992 de CDU ya üye oldum.
Frankfurt belediyesinde çalışanların %80 yabancı kökenli çalışanlardı ve o zamana kadar kimse
sosyal faliyetlerde bulunmamış, ilgi duymamıştı.
1994 senesinde Frankfurt Belediyesi‘nin %49 privatlaştirildi Personalrat‘dan Betriebsrat seçimleri
yapıltı oradanda aday oldum hiç aralıksız işçi temsilcisi olarak çalıştım.
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Ayni senenin 1994 senesinde Aufsichtsrat seçimleri oldu oraya aday oldum orayada seçilerek
oradaki görevimide sürdükmekteyim.
CDU üyesi olarak partinin bütün organlarında aktiv olarakta çalışmaya başladım ve kendimi onlara
birde ispat etmeye çalıştım.
Tabiki bunlar kolay işler değil hem zamana, hemde sabra ihtiyacınız var bunlar uzun vadede olcak
durumlardır.
1991 senesinde KAV ( Frankfurt yabancılar meclisi)kuruldu oraya kendi listemi yaptım IFL
(Internationale freiere Liste) buradan 30 senedir aralıklız tek seçilen üye benim.
2011 senesinde CDU dan Ortsbeirats aday oldum ve seçildim oradanda aralıksız çalışıyorum.
2016 senesinde Stadtverordnete’ya aday oldum oradanda seçimleri kazandım Stadtverordnete
çalışmalarımı bugüne kadar sürdürmekteyim.
4-Für welche Themen setzen Sie sich innerhalb Ihrer Partei ein?
Antwort Ömer Zengin-

CDU- partimin içinde her türlü konuları konuşuyoruz, kendi aramızda tartışıyoruz benim çalışma
alanım Göçmen sorunları, Çevre ve spor, Trafik sorunları benim çalışma alanlarım
5-Von 1991 bis 2010 waren Sie Mitglied der Kommunalen Ausländervertretung (KAV).
Allgemein ist die Beteiligung bei den Wahlen zu Integrationsräten und -beiräten wie z.B. der
Kommunalen Ausländervertretung in Frankfurt niedrig. Was sind Ihrer Meinung nach die
Gründe dafür?
Antwort Ömer Zengin-

1991 senesinde KAV kurulduğundan bugüne kadar aralıksız tek seçilen kişiyim, Yabancılar Meclisi
önemli bir organdır.
Yabancılar Meclisi benim gözümde siyaset‘tin ilk basamağıdır. Yabancılar meclisinin bir yatırımı
yok yani toplantılarda herşeyi konuşursun ama oy hakkın yok önerilerde Bülent bilirsin
Yabancıların sorunlarını dile getirebilirsin.
Yabancıların sorunlarını her türlü dile getirilen bir organdır. Tabiki en büyük sorun seçimlere
katılım çok azdır.
6-Was würden Sie jungen Menschen empfehlen, wenn sie sich politisch engagieren
möchten?
Antwort Ömer Zengin-

Benim topluma bilhassa gençlere tavsiyem korkmadan çekinmeden, usanmadan hangi partiyi
kendilerine yakın buluyorlarsa o partiye girsinler seslerini duyursunlar.
Bir tavsiyemde bunlar bugün yarın olacak işler değil uzun bir çalışmadan sonra olacak işlerdir.
Hepinize Saygılarımla
Ömer Zengin (24.11.2020)
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