  
  

WIESBADEN YAŞAM ŞEHIRIMIZDIR!

Nedret Altintop-Nelson
Platz 10

Ibrahim Kizilgöz
Platz 25

Sevgili Wiesbadenliler,
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Hendrik Schmehl
 Ş Ş

Arif Ulusoy
Platz 31

Mehmet Yilmaz
Platz 63

WİESBADEN ŞEHİR PARLAMENTOSU ADAYLARINIZ

Birlikte barış ve dayanışma içinde yaşamanın başarılacağı yer, yaşadığımız kentlerdir.
Sevgili Wiesbadenli vatandaşlar,
14 Mart‘ta Hessen eyaletinde yerel seçimleri yapılacaktır. Bu seçimde sadece alman vatandaşı
olanlar değil, aynı zamanda Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşlarının seçme ve seçilme hakları
vardır. Lütfen seçim hakkınızı muhakkak kullanınız!
Türkiye kökenli Sosyaldemokrat Parti (SPD) Wiesbaden şehir parlamentosu adaylarınız olarak,
hedeflerimiz nelerdir?

Sozialdemokratische Partei Deutschlands
(SPD)
10

Altintop-Nelson, Nedret

25

Kızılgöz, Ibrahim

31

Ulusoy, Arif

63

Yılmaz, Mehmet

Hedeflerimiz:
1. Wiesbaden’de yaşayan bütün yurttaşlara
toplumun
siyasi, ekonomi, sosyal ve kültürel hayatına
eşit koşullarda aktif katılımlarına olanak
sağlamaktır.
2. Özellikle kadınların ve genç insanların toplumsal ve siyasal katılımlarını fazlalaştırmayı
hedefliyoruz.
3. Eğitimde şans eşitliğini sağlamak ve bütün
çocuklara başarılı bir eğitim vermek bizim
hedefimizdir - köken ve aile gelir durumunu
ayırt etmeden.
4. Birlikte barış ve dayanışma içinde
yaşamanın başarılacağı yer, yaşadığımız kentlerdir. Bu nedenle biz, göçmenlerin bütün yerel
politik alanlarda aktif olarak katılmalarını talep
ediyoruz. Avrupa Birlik dışı vatandaşlık sahibi
olanlara yerel seçim hakkının verilmesini savunuyoruz. Ayrıyeten Yabancılar Meclisi´nin kurul
olarak devam etmesinden yanayız.
5. Aşırı sağcılığı ve ırkçılığı kınıyoruz.
Şehirimizin hoşgörülü kalması ve çeşitli kültürlerden oluşan insanların barış içersinde vede
özgürce yaşamaları için çalışacağız.

6. İnanç özgürlüğü bütün insanlar için temel
bir haktır ve değişik dini inançların haklarını
savunuyoruz. Toplumda herkesin inancını
özgürce yaşamasını destekliyoruz.
7. Entegrasyona destek veren göçmen dernek
ve kuruluşlar özellikle desteklenmeli. Alman
ve göçmen dernekleri arasında sağlıklı iletişim
kurulmasını ve ortak çalışmalarını çok önemsiyor ve destekliyoruz.
8. Kamu hizmeti alanında daha fazla göçmen
kökenlilerin görevlendirilmesini talep ediyoruz.
Bu talep sadece polis alanını değil her alanıda
kapsamalıdır.
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9. Özellikle genç ve yaşlı insanlar ve aileler
için ödenilebilir konutlar için çalışacağız.
Wiesbaden´deki şu anki kira durumları birçoğu
insan için kabul edilir değildir.
Lütfen seçim hakkınızı kullanınız!

Nedret Altintop-Nelson
(Öğretmen)
Listenplatz 10

İbrahim Kızılgöz
(İŞletme Yöneticisi )
Listenplatz 25

Arif Ulusoy
(İŞçi Temsilcisi BaŞkanı)
Listenplatz 31

Mehmet Yılmaz
(Emekli)
Listenplatz 63

