• Είμαστε υπέρ ενός σύγχρονου δικαιώματος ιθαγένειας, το οποίο θα
ανταποκρίνεται στην ποικιλόμορφη κοινωνία μας. Γι' αυτό θέλουμε να προωθήσουμε
τη διπλή ιθαγένεια και να καταργήσουμε την υποχρέωση επιλογής, η οποία θέτει τους
νέους ανθρώπους προ σύγκρουσης ηθικών επιταγών αναφορικά με τις δύο χώρες
καταγωγής τους.
• Επιθυμούμε όλοι όσοι ζουν μόνιμα εδώ, να μπορούν να αποφασίσουν μαζί,
σχετικά με το τι θα συμβεί στον τόπο. Γι' αυτό θέλουμε να γίνει δυνατό το κοινοτικό
δικαίωμα ψήφου και για ανθρώπους που ζουν εδώ και κατάγονται από χώρες εκτός
της ΕΕ.
• Αντιμετωπίζουμε με επιμονή κάθε μορφή διάκρισης: Θα ξεκινήσουμε ένα
εθνικό πρόγραμμα κατά του δεξιού εξτρεμισμού και θα προωθήσουμε έναν εθνικό
νόμο κατά των διακρίσεων, ώστε οι επηρεαζόμενοι να μπορούν να προστατεύονται
καλύτερα.

5 ΛΟΓΟΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΤΟ SPD:
ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ.
Φροντίζουμε για καλά νηπιαγωγεία και περισσότερα ολοήμερα σχολεία και καταργούμε την G8.
Κάθε παιδί ενισχύεται μεμονωμένα - ανεξάρτητα από την καταγωγή
του.
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
Στο Hessen περισσότεροι από 200.000 νέοι άνθρωποι δεν διαθέτουν
κατάρτιση.
Προσφέρουμε σε όλους επαγγελματική εξειδίκευση. Εγγυημένα!
ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ.
Φροντίζουμε για εκτενή ιατρική περίθαλψη σε όλη τη χώρα.
καθώς και για περισσότερη αυτοδιάθεση και καλύτερη φροντίδα των
ηλικιωμένων ανθρώπων.
ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΞΙΑ.
Αντιμετωπίζουμε σθεναρά το ντάμπινγκ μισθών και φροντίζουμε για
θέσεις εργασίας, από τις οποίες μπορεί ένας άνθρωπος να ζήσει καλά
και με ασφάλεια.
ΓΙΑ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ.
Υπάρχει ένα θεμελιώδες δικαίωμα στην κατοικία. Οι κατοικίες πρέπει
είναι προσιτές.
Θέτουμε σε κίνηση την κατασκευή κατοικιών και εισαγάγουμε ένα
φρένο στις τιμές των ενοικίων.
WWW.SPD-HESSEN.DE
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Η ΨΗΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ:
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΠΛΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ.

ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΧΩΡΑ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ,
ΑΠΡΟΚΑΤΑΛΗΠΤΟ HESSEN.

ΤΟ HESSEN
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ.
Αγαπητοί Πολίτες,
Στο Hessen ανήκει όποιος πραγματικό το επιθυμεί. Με αυτή την εκτεταμένη υπόσχεση
ένταξης, ο
πρώην Πρωθυπουργός Georg August Zinn έδωσε ένα ξεκάθαρο στίγμα. Χωρίς τους
μετανάστες το Hessen θα ήταν πολιτιστικά, οικονομικά και πολιτικά, φτωχότερο. Η δύναμη
και η επιτυχία του Hessen είναι επίσης το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας ενσωμάτωσης.
Σε αυτό η αμοιβαία κατανόηση και ο σεβασμός είναι οι βασικοί θεμέλιοι λίθοι αυτής της
επιτυχίας. Για τις διακρίσεις, ανεξαρτήτως τύπου και κατεύθυνσης, δεν πρέπει να υπάρχει χώρος. Για να επιτευχθεί η ενσωμάτωση στο Hessen, πρέπει να γίνουν οι κατάλληλοι
χειρισμοί.
Αυτό θα κάνω ως Πρωθυπουργός. Διότι η επιτυχημένη ενσωμάτωση είναι μια ευκαιρία για
όλη την κοινωνία.
Με εγκάρδιους χαιρετισμούς
Ο δικός σας

Η ΕΝΤΑΞΗ ΞΕΚΙΝΑ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ: ΜΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΣΧΟΛΕΙΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ.

ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΜΕ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.

• Ήδη στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία, φροντίζουμε ώστε να προκαθορίζεται

• Οι νέοι άνθρωποι με ιστορικό μετανάστευσης πλήττονται συχνότερα από την

με σωστό τρόπο η εξέλιξη για τη μελλοντική επιτυχία ενσωμάτωσης. Για παράδειγμα, με

ανεργία. Εξασφαλίζουμε σε όλους τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι δεν απέκτησαν

την προσφορά βελτίωσης της γλώσσας για όλα τα παιδιά.

επαγγελματική κατάρτιση, την απαιτούμενη υποστήριξη ώστε να καταφέρουν για παράδειγμα να αποκτήσουν ένα απολυτήριο και/ ή μια εκπαίδευση.

• Θα ενισχύσουμε την τεχνογνωσία των εκπαιδευτικών και των παιδαγωγών για
την επικοινωνία με παιδιά από άλλους πολιτισμούς και αυτό θα αποτελέσει το κέντρο

• Θα βελτιώσουμε τις διαδικασίες αναγνώρισης για την επαγγελματική εκπαίδευση και

βάρους στην εκπαίδευση των δασκάλων και παιδαγωγών. Για το λόγο αυτό θα χρει-

τα πτυχία ανώτατων σχολών από την αλλοδαπή, ώστε οι αλλοδαποί συμπολίτες που

αστούμε περισσότερους εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς με κατάρτιση σε θέματα

διαθέτουν καλή εκπαίδευση να μη χρειάζεται να εργάζονται σε θέσεις υποδεέστερες του

μετανάστευσης.

επιπέδου κατάρτισης τους. Αυτό θα ωφελήσει ολόκληρη την κοινωνία.

• Επιθυμούμε οι ευκαιρίες μόρφωσης των παιδιών να είναι ανεξάρτητες από την κατα-

• Θα αγωνιστούμε ώστε ακόμα και στα σχολεία, στις ανώτατες σχολές, στην αστυνομία

γωγή και την οικονομική άνεση των γονέων. Αυτό θα συμβεί μόνο με μια αλλαγή πορείας

και στη διοίκηση να εργάζονται περισσότεροι άνθρωποι με μεταναστευτικό υπόβαθρο

στην πολιτική για την παιδεία:Αντί να προβιβάζονται παιδιά με μαθησιακά προβλήματα

και να αυξηθεί το ποσοστό τους στις ηγετικές θέσεις.

στο γυμνάσιο ή σε ειδικά σχολεία, θα διευκολύνουμε τα σχολεία ώστε να υποστηρίζουν
μεμονωμένα κάθε παιδί.
Thorsten Schäfer-Gümbel

