5 MOTIVE PENTRU A ALEGE SPD:
PENTRU O MAI BUNĂ EDUCAŢIE ȘI SERVICII DE ÎNGRIJIRE
ÎMBUNĂTĂŢITE
Asigurăm servicii de calitate în creșe, un număr mai mare de școli cu instruire pe
tot parcursul zilei și eliminarea G8. Fiecare copil beneficiază de sprijin individual –
indiferent de origine.

• Susţinem modernizarea legislaţiei în domeniul cetăţeniei, pentru a corespunde

PENTRU MAI MULTE OPORTUNITĂŢI DE FORMARE.

cerinţelor tot mai diverse ale societăţii noastre. Prin urmare, dorim introducerea dublei

În Hessa, peste 200.000 de tineri nu au beneficiat de instruire.

cetăţenii și eliminarea obligaţiei de a opta care provoacă conflicte de loialitate în rândul

Asigurăm tuturor o ofertă de calificare profesională. Garantat!

tinerilor cu privire la cele două ţări de origine ale acestora.

PENTRU UN SISTEM MAI BUN DE SĂNĂTATE.

• Dorim ca toţi cei care locuiesc permanent aici să fie implicaţi în a decide

Depunem eforturi pentru a extinde serviciile de asistenţă medicală și pentru a oferi

ceea ce se întâmplă la nivel local. Astfel, dorim să oferim dreptul local de vot și

mai multă independenţă și o mai bună îngrijire persoanelor vârstnice.

persoanelor care locuiesc aici și care nu provin din state UE.

PENTRU O MUNCĂ DE CALITATE RĂSPLĂTITĂ CORESPUNZĂTOR.

• Combatem în mod constant orice formă de discriminare: La nivelul landului, vom iniţia

Luptăm în mod constant împotriva exploatării angajaţilor și asigurăm locuri de

un program pentru combaterea extremismului de dreapta și vom adopta o lege antidis-

muncă din care să se poată trăi bine și în condiţii de siguranţă.

criminare, pentru a oferi persoanelor afectate posibilitatea de a se apăra mai bine.

PENTRU LOCUINŢE LA PREŢURI ACCESIBILE.
Dreptul la locuinţă este un drept fundamental; locuinţele trebuie să fie
accesibile. Stimulăm construcţia de locuinţe și implementăm o limitare a
preţului chiriilor.
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DREPTUL DE A VOTA – ȘI NU OBLIGAŢIA DE A VOTA:
PENTRU DREPT LOCAL DE VOT ȘI CETĂŢENIE DUBLĂ.

UN LAND PUTERNIC NU EXCLUDE PE NIMENI.

PENTRU O HESSA COSMOPOLITĂ ȘI TOLERANTĂ

HESSA SE DESCURCĂ
MAI BINE.

INTEGRAREA ÎNCEPE DE LA O VÂRSTĂ FRAGEDĂ: CU CREȘE ȘI ȘCOLI
CARE NU MAI EXCLUD NICIUN COPIL.

EGALITATE DE ȘANSE ÎN OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ – CU
GARANŢIA FORMĂRII TINERILOR.

• Ne asigurăm că stabilirea direcţiilor corespunzătoare pentru succesul viitor al procesului

• Tinerii proveniţi din familii de imigranţi sunt afectaţi în mod frecvent de șomaj. Garan-

de integrare începe încă din creșe și școli primare. De exemplu, prin punerea la dispoziţie a

tăm tuturor tinerilor care nu au finalizat studiile școlare sprijinul necesar pentru a putea

unor cursuri de limbă adresate tuturor copiilor.

absolvi ulterior și/sau pentru a beneficia de pregătire profesională.

tăm. Fără imigranţi, Hessa ar fi mai săracă din punct de vedere cultural, economic și politic.

• Vom dezvolta servicii de îmbunătăţire a nivelului de calificare a profesorilor și educatori-

• Vom îmbunătăţi procedurile de recunoaștere a diplomelor de absolvire a școlilor profe-

Forţa și succesul landului Hessa sunt și rezultatul acestui proces de integrare.

lor pentru întărirea relaţiilor cu copiii proveniţi din alte culturi, transformând acest aspect

sionale și a universităţilor din străinătate pentru a oferi numărului mare de concetăţeni

În acest context, cheia succesului constă în înţelegere și respect reciproc . Discriminarea nu

într-un element central al instruirii cadrelor didactice. Astfel, vom avea nevoie de mai

străini cu o bună pregătire posibilitatea de a nu fi nevoiţi să accepte locuri de muncă sub

poate exista – sub nicio formă și în nicio direcţie. Pentru ca procesul de integrare să fie o

mulţi profesori și educatori imigranţi.

nivelul lor de calificare. Lucru care este în beneficiul întregii societăţi.

• Dorim ca oportunităţile de instruire ale copiilor să nu mai depindă de originea și posibili-

• Vom depune eforturi pentru ca ponderea și numărul imigranţilor să crească și în școli,

Stimaţi cetăţeni,
Cine vrea să fie cetăţean al Hessei, va fi cetăţean al Hessei. Prin această promisiune extinsă de
integrare, fostul premier Georg August Zinn a indicat clar direcţia în care trebuie să ne îndrep-

reușită în Hessa, sunt necesare anumite măsuri. Pe care le voi adopta în calitate de premier.
Deoarece succesul integrării reprezintă o oportunitate pentru întreaga societate.

tăţile materiale ale părinţilor. Această cerinţă poate fi întrunită numai printr-o schimbare

universităţi, poliţie sau administraţie, precum și în privinţa ocupării funcţiilor de conduce-

Cu deosebită consideraţie,

de direcţie în politica educaţională: În loc să continuăm mutarea copiilor cu probleme de

re.

Al dumneavoastră

învăţare în școli secundare sau speciale, vom oferi școlilor posibilitatea de a susţine individual toţi copiii.

Thorsten Schäfer-Gümbel

