Uyum, ülkemizin gelecekteki güvencesinin
merkezi unsurlarından biridir. Yabancıların
iş hayatlarındaki konumlarını düzelteceğiz.
Çifte vatandaşlığa izin vereceğiz ve AB
ülkesi vatandaşı olmayanlara yerel
seçimlerde seçme ve seçilme hakkını
getireceğiz.
Başbakan olarak bunlar benim hedeflerimdir.
Sizlerin SPD ye destek ve oy vermenizi rica
ediyorum.
Frank-Walter Steinmeier

■

■

■

Eşit ücret ve gelir. Biz genel bir asgari ücret düzenlemesi
istiyoruz. Tarif otonomisi, çıkışların korunması ve işletmelerde
çalışanların kararlara katılma haklarını sağlayan yasaları
koruyacağız.
Eğitime daha fazla yatırım yapacağız. Bunun için “eğitim fonu”
nu devreye sokacağız. Üst vergi limitini 45 den 47 ye çıkarıp,
burdan sağlanacak gelirleri eğitim alanında kullanacağız.
Uzun vadede, çocuk yuvalarından yüksek okullara kadar ücretsiz
öğretim imkanı sunacağız. Üniversiteye başlangıçtan Master
diploması alana kadar ücretsiz yüksek öğrenimden yanayız.

Daha fazla bilgi için :
Hükümet programı: www.sozial-und demokratisch.de
Başbakan adayı: Frank- Walter Steinmeier:
www.frankwaltersteinmeier.de
SPD Güney Hessen Bölgesi: www.spd-hessensued.de
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Saygıdeğer Vatandaşlarım,
27 Eylül´ de Federal Meclis seçimleri yapılacaktır.
Almanya´nın gelecekte hangi yolu takip edeceğine
sizlerde ortaklaşa karar verebilirsiniz. Toplumsal
dayanışma düşüncesi SPD hükümet
programının temelini oluşturmaktadır.
Herkesin çekinmeden farklı, özgür ve eşit
olabileceği, fırsat ve şans eşitliliğini içeren
bir sosyal bir toplum hedefliyoruz.
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Almanya bir göç ülkesidir.
Değişik kökenli insanların
geleceği birlikte
şekillendirmesinden
yanayız. Biz, çifte
vatandaşlığı istiyoruz,
insanlar hem geldikleri
ülke hemde Almanya ile
kendilerini
özdeşleştirsinler.
Demokrasi, hukuk
devleti, erkek ve kadınlar
için bireysel özgürlüğün
kabulü herkes için çok
doğal olması
gerekmektedir.
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Çifte vatandaşlığı kabul ediyoruz ve Almanya´ da
doğanların ve uzun zamandır burada bizimle
yaşayanların vatandaşlığa alınmanın
kolaylaştırılmasını istiyoruz.
Göçmenler için cazip bir üke olmak: klasik göç
ülkelerindeki düzenlemelerin bizde de
uygulanmasını istiyoruz.
Eşlerin aile birleşmesi: yabancı eşlerin getirilmesini
kolaylaştırılmak istiyoruz.
Okullarda interkültürel eğitim: Devlet denetiminde
İslam dersi ve İslam bilgisinin verilmesi buna
dahildir.
AB ülkesi vatandaşı olmayanlara yerel seçim hakkı: 6
yıldan beri Almanya´da yaşayan bir kişinin seçme ve
seçilme hakkının olmasını istiyoruz.
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20 yaşın üstünde meslek öğrenmemiş, liseyi bitirmemiş
olanlara meslek eğitimi güvencesi: Herkese bitiremediği
okulu sonradan bitirebilme olanağının sağlanmasını
istiyoruz.
Yabancı ülkelerden getirilen diploma ve mesleki
sertifikaların kabul edilmesi: göçmenlerin statülerine
bakılmaksızın diplomalarının tanınmasını istiyoruz.
Kamu kurumlarında çalışan göçmenlerin sayılarının
artırılmasını istiyoruz.
İnsancıl bir mülteci politikası istiyoruz.
İnsan onuruna yakışmayan (Kettenduldung)
ların kaldırılmasını istiyoruz.

Herkesi ilgilendiren aşırı sağ, yabancı
düşmanlığı ve antisemitizme karşı
mücadele, bizim için bir yükümlülüktür.
SPD sağa karşı olan mücadelesini dahada
genişletecektir.
Nasyonal sosyalizmi öven NPD nin
kapatılması için uğraş vereceğiz.

Dikkat:
Diğerlerinin
istedikleri:

CDU/CSU için “iyi iş” söz konusu değil. Onlara göre
“İş üreten şey, sosyaldır” Çalşma şartları onların
umurunda bile değil. Yasal asgari ücreti kabul
etmiyorlar.
CDU ve FDP belli bir azınlık için iyi eğitim istemektedir. Çocukları çok erken
yaşlarda okullara göre ayırıp ve onların şanslarını ellerinden alan haksız bir okul
sistemini savunuyorlar. Onların istedikleri öğrenci harçları, genç insanları yüksek
öğrenim yapmaktan korkutuyor.
AB ülkelerinden gelmiyen yabancıların ikamet ettikleri şehir ve ilçelerin yerel
politikalarına katılmalarını CDU kabul etmiyor.
FDP, eğitim, sosyal güvenlik ve alt yapıların aleyhine olacak olan 80 milyardan
fazla bir vergi kaybını istiyor.
CDU, NPD nin kapatılması için tekrardan bir girişime karşı çıkıyor.

