• Gitgide çeşitlenen toplumumuza uygun olacak modern bir vatandaşlık

5 NEDENİNİZ VAR, SPD'Yİ SEÇMEK İÇİN:
DAHA İYİ EĞİTİM VE BAKIM İÇİN.
İyi çocuk gündüz bakım evleri (Kita) ve daha fazla tam gün okullar sağlayıp G8'i
ortadan kaldıracağız. Her çocuk – kökeninden bağımsız – bireysel olarak desteklenecek.

DAHA FAZLA STAJYERLİK FIRSATLARI İÇİN.

hakkını destekliyoruz. Bu yüzden de çifte

Hessen'de 200.000'in üzerinde genç insan stajyerlik eğitimi almadı.

vatandaşlığı mümkün kılıp genç insanları iki vatanları konusunda sadakat

Herkese mesleki yeterlilik için bir teklifimiz var. Garantili!

ikilemleriyle karşı karşıya bırakan seçme yükümlülüğünü kaldırmak istiyoruz.
• Kalıcı olarak burada yaşayanların bulundukları yerde olan bitenler konusunda
karar verebilmelerini istiyoruz. Bu nedenle AB dışındaki devletlerden gelen insanlara
da belediye seçme hakkını vermek istiyoruz.
• Her tür ayrımcılığa karşı tutarlı davranıyoruz: Aşırı sağcılığa
karşı bir eyalet programı başlatacağız ve mağdurların kendilerini daha iyi
savunabilmeleri için eyalet bazında ayrımcılığa karşı bir kanun oluşturacağız.

DAHA İYİ BİR SAĞLIK SİSTEMİ İÇİN.
Daha kapsamlı tıbbi bakım ve daha fazla kendi kaderini tayin ve
yaşlı insanlara daha iyi bakım için uğraşıyoruz.

KARŞILIĞI OLAN İYİ ÇALIŞMA İÇİN.
İndirimli maaşlarla katı bir biçimde mücadele ediyoruz ve insanın iyi ve güvenli
bir hayat sürebileceği işler sağlıyoruz.

ÖDENEBİLİR KONUTLAR İÇİN.
İkamet etmekle ilgili temel bir hak vardır; konutlar ödenebilir olmalıdır.
Hem konut inşaatını artıracağız, hem de kira bedellerini frenleyeceğiz.
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OY VEREBİLMEK – VE ARTIK OY VERMEK ZORUNDA KALMAMAK:
BELEDİYE SEÇME HAKKI VE ÇİFTE VATANDAŞLIK İÇİN.

GÜÇLÜ BİR ÜLKE KİMSEYİ DIŞLAMAZ.

DÜNYAYA AÇIK VE HOŞGÖRÜLÜ BİR HESSEN İÇİN.

HESSEN, DAHA
İYİSİNİ YAPABİLİR.
Sevgili vatandaşlar,
Her kim ki Hessen'li olmak istiyorsa, o Hessen'li olur. Bu geniş kapsamlı entegrasyon vaadiyle,

ENTEGRASYON KÜÇÜK BAŞLAR: ARTIK HİÇBİR ÇOCUĞU
DIŞARIDA BIRAKMAYAN KİTA'LAR VE OKULLARLA.

MESLEK HAYATINDA FIRSAT EŞİTLİĞİ – GENÇLER
İÇİN STAJYERLİK GARANTİSİYLE.

• Gelecekte başarılı entegrasyon raylarının daha çocuk gündüz bakım

• İşsizlikten daha çok göçmenlik geçmişi olan genç insanlar

evlerinde (Kita) ve okullarda doğru döşenmesini sağlayacağız. Mesela, bütün çocuklara

etkilenirler. Mesleki diploması olmayan bütün genç insanlara, mesela sonradan bir okulu

dil eğitimi verilerek.

bitirmeleri ve/veya stajyerlik yapabilmeleri için gerekli desteği vermeyi

eski başbakan Georg August Zinn, açık bir işaret vermiştir. Göçmenler olmasa Hessen, kültürel,
ekonomik ve siyasi olarak daha fakir olurdu. Hessen'in gücü ve başarısı, entegrasyon konusun-

garantiliyoruz.
• Eğiticilerinin ve öğretmenlerin bilgilerini, farklı kültürlerden gelen çocuklarla ilişkilerinde

daki bu başarının sonucudur.

güçlendireceğiz ve eğitici ve öğretmen eğitiminin odağı haline

Karşılıklı anlayış ve saygı, bu başarının en önemli temel direklerindendir. Türü ne olursa olsun

getireceğiz. Bu yüzden göçmenlik geçmişi olan daha fazla

iyileştirerek iyi eğitimli sayısız yabancı vatandaşın artık yeterlilik seviyelerinin

ve kime yönelik olursa olsun ayrımcılığa izin verilemez. Hessen'de entegrasyonun başarılı

eğitici ve öğretmene ihtiyacımız olacak.

altında çalışmak zorunda kalmamalarını sağlayacağız. Bütün bunlar,

olabilmesi için bazı konulara el atılmalı. Başbakan olarak da bunu yapacağım. Çünkü başarılı
entegrasyon bütün toplum için bir fırsattır.

• Yurtdışı meslek ve yüksek okul diploma denklik süreçlerini

toplumun yararınadır.
• Çocuklar sağlayacağımız eğitim fırsatlarıyla onları, ebeveynlerin kökeni ve cüzdanından
bağımsız kılmak istiyoruz. Bu da ancak okul politikasında rota değişimiyle gerçekleşebilir:

• Okullarda, yüksek okullarda, emniyette ve yönetimde daha fazla göçmenlik

En içten dileklerim ve

Öğrenme zorluğu çeken çocukları Hauptschule (ortaokul) veya özel okullara

geçmişi olan insanların çalışmasını ve yönetici pozisyonlarına yükselmesini

Saygılarımla,

göndermek yerine okullara bütün çocukları bireysel olarak destekleme imkânı vereceğiz.

destekleyeceğiz.

Thorsten Schäfer-Gümbel

