5 РАЗЛОГА ДА БИРАТЕ ПАРТИЈУ СПД:
ЗА БОЉЕ ОБРАЗОВАЊЕ И БОЉЕ ЧУВAЊЕ ДЕЦЕ.
Ми се бринемо за већи број дечјих вртића и целодневних школа и
укидамо Г8., Свако дете се индивидуално подстиће - без обзира на
његово порекло.

• Ми се залажемо за модерно право држављанства, које одговара

ЗА ВЕЋЕ ШАНСЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ.

нашем све више разноликом друштву. Зато желимо да омогућимо

У Хесену је већ преко 200.000 младих без завршеног образовања.

двојно држављанство и да укинемо обавезу определења, која за младе

Ми свакоме дајемо понуду за професионалну квалификацију.

људе значи улазак у конфликте лојалности у погледу припадности једној од две

Загарантовано!

државе.

ЗА БОЉИ СИСТЕМ ЗДРАВСТВА.

• Ми желимо да сви, који овде трајно живе, могу такође о томе да одлучују,

Ми се бринемо за обухватно покривање медицинским услугама

шта се догађа на лицу места. Зато желимо будуће право гласа

као и за виши степен самоопределења и бољу негу старијих људи.

да омогућимо и за људе из држава Европске Уније, који овде живе.

ЗА ДОБАР РАД, КОЈИ НЕШТО ВРЕДИ.

• Конзеквентно сузбијамо све облике дискриминације: Ми ћемо

Ми конзеквентно сузбијамо дампинг-плате и бринемо се за радна места,

да покренемо покрајински програм против десничарског екстремизма и да

која омогућују добар и сигуран живот.

створимо покрајински закон против дискриминације, тако да се дотична лица
боље могу бранити.

ЗА ПРИСТУПАЧНЕ СТАНАРИНЕ.
Постоји основно право на становање; станарине морају бити
приступачне. Ми подстичемо изградњу станова и уводимо кочницу
висине станарина.
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ПРАВО ГЛАСАЊА - И ВИШЕ
НЕ МОРАТИ БИРАТИ: ЗА
КОМУНАЛНО ПРАВО ГЛАСАЊА И
ДВОЈНО ДРЖАВЉАНСТВО.

СНАЖНА ЗЕМЉА НИКОГА НЕ ИЗДВАЈА.

ЗА ОТВОРЕНУ И ТОЛЕРАНТНУ
ПОКРАЈИНУ ХЕСЕН.

ХЕСЕН МОЖЕ
БОЉЕ.
Драге грађанке и драги грађани,
Становник Хесена је онај који то жели да буде. Са овим опширним обећањем за

ИНТЕГРАЦИЈА ПОЧИЊЕ КОД МАЛИХ: СА ДЕЧЈИМ
ВРТИЋИМА, КОЈИ НЕ ИЗОСТАВЉАЈУ ВИШЕ НИ ЈЕДНО ДЕТЕ

ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ У РАДНОМ ЖИВОТУ - СА
ГАРАНЦИЈОМ ОБРАЗОВАЊА ЗА МЛАДЕ ЉУДЕ.

• Ми се бринемо за то, да услови за каснију успешну интеграцију буду већ у

• Млади људи са миграционом позадином су чешће погођени

дечјим вртићима и основним школама обезбеђени на исправан начин. На пример

незапосленошћу. Гарантујемо свим младим људима, који су остали без

тако, да помоћ у учењу језика буде понуђена свој деци.

завршеног образовања потребну помоћ, како би они могли да на пример заврше

интеграцију је бивши премијер Георт Аугуст Цин пренео јасну поруку. Без

школовање и/или занат.

досељених људи покрајина Хесен би била културно, економски и политички

• Ми ћемо знање наставника и васпитача и васпитачица појачати за

сиромашнија. Снага и успех Хесена су између осталог резултат ове успешне

рад са децом из других културних окружења и то ће бити једно од тежишта

• Ми ћемо поступке признавања диплома иностраних школа усмереног

интеграције. Међусобно разумевање и међусобно поштовање су притом битни

образовања наставника и васпитача. Због тога ће нам бити потребан већи број

образовања и високошколских установа унапредити, како бројни добро образовани

темељи овог успеха. За дискриминацију - било које врсте и било којег правца - не сме

наставника и васпитача/васпитачица са миграционом позадином.

инострани грађани више не морају да раде послове ниже од њинове стечене

бити места. Да би у Хесену интеграција могла успети, мора пуно тога да се покрене.

квалификације. То ће да користи целокупном друштву.

То ћу ја као премијер да учиним. Јер успешна интеграција је шанса за целокупно

• Желимо да шансе за образовање за децу о пореклу и новчанику родитеља

друштво.

не овисе у великој мери. То је могуће само уз промену курса школске политике.

• Заложити ћемо се за то, да и у школама, високошколским установама, полицији и

Уместо да се деца са проблемима у учењу даље пребацују у основне и специјалне

управи буде запослен већи број људи са миграционом позадином и да њихов удео

школе ми ћемо школама омогућити да сву децу индивидуално подстичу.

у руководећим позицијама порасте.

Срдачно
Ваш

Thorsten Schäfer-Gümbel

