5 POWODÓW, ABY WYBRAĆ SPD:
LEPSZE WYKSZTAŁCENIE I OPIEKA.
Zapewnimy dobre przedszkola, więcej całodziennych szkół i zrezygnujemy z G8.
Każde dziecko otrzyma indywidualne wsparcie - niezależnie od swojego pochodzenia.

• Opowiadamy się za nowoczesnym prawem obywatelskim, które sprosta wymaganiom

LEPSZE SZANSE NA WYKSZTAŁCENIE.

naszego różnorodnego społeczeństwa. Dlatego chcemy umożliwić podwójne obywatel-

W Hesji ponad 200 000 młodych ludzi nie ma wykształcenia.Zapewnimy każde-

stwo i zrezygnować z konieczności stawiania młodych ludzi przed dylematem określenia

mu z nich ofertę zdobycia zawodowych kwalifikacji. Z gwarancją!

lojalności wobec swoich obu krajów pochodzenia.

LEPSZY SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ.

• Chcemy, aby wszyscy, którzy mieszkają tu na stałe, mogli decydować o tym,

Dbamy o powszechną opiekę medyczną

co się dzieje na miejscu. Dlatego chcemy przyznać gminne prawo wyborcze także

oraz o zapewnienie samodzielności i dobrej opieki dla starszych osób.

mieszkającym tu ludziom, którzy pochodzą z poza krajów UE.

DOBRA PRACA, KTÓRA JEST COŚ WARTA.

• Konsekwentnie sprzeciwiamy się każdej formie dyskryminacji: Uruchomimy

Konsekwentnie walczymy z zaniżaniem płac i walczymy o miejsca pracy, które

program przeciwko ekstremizmowi prawicowemu i wprowadzimy w naszym landzie

zapewniają dobre i bezpieczne życie.

prawo zwalczające dyskryminację, aby najsłabsi mogli się lepiej bronić.

TANIE MIESZKANIA.
Mieszkanie do prawo podstawowe; każdy musi być w stanie za nie zapłacić.
Wspieramy budownictwo mieszkaniowe i hamujemy wzrost cen najmu.
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WYBORY TO PRZYWILEJ, A NIE OBOWIĄZEK:
O GMINNE PRAWO WYBORCZE I PODWÓJNE OBYWATELSTWO.

SILNY LAND NIE WYKLUCZA NIKOGO.

ZA OTWARTĄ I TOLERANCYJNĄ HESJĘ.

HESJA POTRAFI
LEPIEJ.
Drodzy Mieszkańcy,

INTEGRACJA ZACZYNA SIĘ OD NAJMŁODSZYCH LAT: W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH, KTÓRE NIE ODTRĄCĄ ŻADNEGO DZIECKA.

RÓWNE SZANSE W ŻYCIU ZAWODOWYM - Z GWARANCJĄ
WYKSZTAŁCENIA DLA MŁODYCH LUDZI.

• Zadbamy o to, aby już w przedszkolach i szkołach zapewniono podstawy do późniejszej

• Młodzi ludzie z kręgów imigracyjnych są częściej dotknięci przez

udanej integracji. Na przykład przez wsparcie językowe dla wszystkich dzieci.

bezrobocie. Gwarantujemy wszystkim młodym ludziom bez zawodu

Heseńczykiem jest to, kto chce nim być. Z tą daleko idącą obietnicą integracji

wymagane wsparcie w na przykład ukończeniu szkoły

były premier Georg August Zinn dał jednoznaczny sygnał. Bez

• Doszkolimy nauczycieli oraz wychowawców w zakresie kontaktów z dziećmi z innych krę-

imigrantów Hesja byłaby kulturalnie, ekonomicznie i politycznie uboższa. Siła i sukces Hesji są

gów kulturowych i zadbamy, aby ten aspekt włączyć do programu kształcenia nauczycieli

także wynikiem integracji.

i wychowawców. Dlatego będziemy potrzebować więcej nauczycieli oraz wychowawców,

• Ulepszymy procedury uznawania świadectw zawodowych i ukończenia

Wzajemne zrozumienie i szacunek są istotnymi podstawami tego sukcesu. Nie ma miejsca dla

specjalizujących się w zagadnieniach integracji.

szkół wyższych, aby wielu dobrze wykształconych zagranicznych pracowników

wszelkiego rodzaju dyskryminacji. Aby powiodła się integracja w Hesji, należy załatwić kilka

nie musiało pracować poniżej swoich kwalifikacji. To wyjdzie

spraw.

• Chcemy szanse na wykształcenie dzieci uniezależnić od pochodzenia i

Zajmę się tym jako Premier landu. Udana integracja jest szansą dla całego społeczeństwa.

zasobności portfela ich rodziców. To można osiągnąć tylko przez zmianę kursu w polityce

Z serdecznymi pozdrowieniami
Wasz

Thorsten Schäfer-Gümbel

i/lub zdobyciu wykształcenia.

na dobre całemu społeczeństwu.

edukacyjnej: Zamiast posyłać dzieci z problemami w nauce do szkół głównych i specjal-

• Zadbamy o to, aby także w szkołach, na uczelniach, w policji i

nych, umożliwimy szkołom indywidualne wspieranie wszystkich dzieci.

w administracji pracowało więcej imigrantów oraz
aby rosła ich liczba na stanowiskach kierowniczych.

