SPD BAVYERA’YI
SEÇMEK IÇIN GEÇERLI NEDENLER

AKLIMIZ GELECEKTE,
YÜREĞIMIZ BAVYERA’DA.

SEVGILI VATANDAŞLARIMIZ,
Birçoğumuz Bavyera’da iyi bir yaşama sahiptir. Bavyera’nın ekonomik
gücünü korumak ve geleceğini güvence altına almak istiyoruz. Ve de
Bavyera’daki herkesin bu başarıda
payının olmasını istiyoruz.
Bavyera değişiyor: Dijitalleşme iş
yerlerimizi ve boş vaktimizdeki davranışlarımızı değiştiriyor. İnsanlar,
tüm Almanya’dan ve diğer yerlerden
Bavyera’ya ve kırsal bölgelerden
şehre taşınıyorlar. Yeni teknolojiler,
iletişimde kalmamızı sağlayarak
daha fazla hareket halinde olmamıza yardımcı oluyor.
Bu güçlü dönüşüm Bavyera’ya fırsatlar sağlıyor. Bu fırsatları değerlendirmeliyiz. Ancak bu değişimler
yeni zorlukları da beraberinde getirecektir: Şehre olan göçler yerleşim
yerlerini azalttığı gibi pahalılaşmasına da neden olmaktadır. Bu, toplu

taşıma hizmetlerini, çocuk bakımını,
eğitim kurumlarını ve daha birçok
şeyi tahammül sınırlarına getirmektedir. Kırsal bölgelerin hızlı internet
hizmetine, iyi bir sağlık hizmetine
ve güçlü bir toplu taşıma hizmetine
ihtiyacı vardır. Şehir ve kırsal bölgelerde yaşayan birçok insan, iş dünyasındaki bu değişime ayak uydurma
konusunda endişe duymaktadır.
Bu dönüşüme şekil vermek istiyoruz.
Bavyera, birbirimize kenetlendiğimiz zaman, en güçlü halde olur.
Amacımız: Daha fazla birlik içinde
ve yeni bir iletişim şekli ile birbirimiz
için var olmak. Biz, insanları günlük
hayatlarında güçlendirecek bir politika izliyoruz.
Biz, Bavyera’da daha fazla birlik istiyoruz. Bunun nasıl yapılabileceğine
dair birçok fikrimiz var. Bu broşürde
en önemli on iki fikri bulabilirsiniz.

1. KONUT ÜCRETLERI MAKUL FIYATTA OLMALIDIR.
Bavyera’daki insanların hepsinin
başını sokacak bir evi olmalıdır.
Kimse, kiranın yüksekliğinden dolayı
evinden veya semtinden taşınma
korkusu içinde olmamalıdır. Bu nedenle kiracıları korumak bizim için
öncelik taşır. Bu nedenle, daha ucuz
konutlar yaratmak ve sağlamak için
Bavyera Eyaletinin kendi konutlarını
inşa etmesi gerekmektedir. Hedef,
önümüzdeki beş yıl içinde 100.000
adet ödenebilir kiralık dairedir.
Bunlardan 25.000 yeni daire yeni
bir Bavyera devlet konut birliği
tarafından inşa edilmelidir. Bunun
yanında teşvik edilen konutların
toplumsal sorumluluk süresini uzatacak, meslek ve üniversite eğitimi
gören öğrenciler için öğrenci yurtlarına destek verecek ve „Aufzug statt
Umzug“ sloganıyla asansörlü yaşam

alanı oluşturmayı da masaya yatıracağız. Bu şekilde engelleri kaldıracağız ve her neslin kendilerine uygun
konut bulmalarına destek olacağız.
Konut inşası uygun fiyattaki arsalara
ihtiyaç duyar: Nihayet Bavyera’da
konut yapılabilecek alanlar konusunda bir izlenim kazandırdık. Sonrasında bu alanların kullanılmasını
da sağlayacağız. Artık devlet arsalarını en yüksek fiyatlara değil, aksine
şehirlere, belediyelere ve konut kooperatiflerine uygun fiyatlı yararlanmalarına imkân sağlamak istiyoruz.
Arazi vurgunlarını önlemek için kullanılmayan arazilere haksız kazanç
vergisi uygulanacaktır.

2. AILELERI
FINANSAL YÖNDEN GÜÇLENDIRMEK
Bavyera’da yaşayan ebeveynlerin iş
ve aile hayatlarını bir arada yürütebilmeleri daha kolay olmalıdır. Bu
nedenle çocuk bakımı konusunda
kaliteyi ve seçenekleri iyileştireceğiz – sabahın erken saatleri, akşam
saatleri ve tatil zamanlarında bile.
Bavyera’daki kreşleri ücretsiz hale
getirecek ve güvenilir etütlü okulların olmasını sağlayacağız. Daha
fazla eğitmen istihdam edeceğiz.

BAVYERA’DA YAŞAYAN
EBEVEYNLERIN IŞ VE AILE
HAYATLARINI BIR ARADA
YÜRÜTEBILMELERI DAHA
KOLAY OLMALIDIR.

Böylece her çocuk, ebeveynlerinin
gelirinden bağımsız iyi bir eğitim ve
eşit fırsatlara sahip olacaktır.
Bavyera’da hiçbir çocuk fakirlik
içinde büyümemelidir. Bu nedenle
çocuklar için bağımsız bir temel güvence getireceğiz. Böylece ailelere
verilen mevcut hizmetleri bir araya
toplayarak, desteğin hedefini bulması sağlanacaktır. Her bir çocuğun
fakirliğini önleyecek ve herkesin ilgi
alanlarını geliştirecek sabit bir bütçeye ihtiyacı vardır.

3. İYI BIR IŞ: İŞ PIYASASINDA ADALET VE FIRSATLAR
Bavyera’da herkesin bir işe hakkı
vardır: Biz, iyi iş yerlerini sağlıyor ve
yarının iş dünyasını şekillendiriyoruz. Buna, kendilerini geliştirmeleri
için çalışanlara destek olmak da
dâhildir. Mesleki ve toplumsal politika gereği herkesin eğitim hakkını
hukuken sağlayacak olan bir eğitim
yasasını devreye sokacağız. Mesleki
eğitim alan kişiler için eğitim güvencesi ve asgari ücret sağlayarak
mesleki eğitimi ve geleceğin uzman
çalışanlarını güçlendireceğiz.

Toplu iş sözleşmesi hukukunu ve
ihale yasasını yürürlüğe sokacağız.
Bir firma, Bavyera eyaleti ile iş yapmak istediği zaman toplu iş sözleşmesine uyması zorunlu olacaktır.
Ayrıca taşeronlar da yasal ve tarife
şartlarını yerine getirmekle sorumlu olacaklar. İş alımındaki şartlara
ek olarak toplumsal, çevresel ya da
yenilikçi talepler de şart koşulabilecek. Artık düşük maaş verebilmek
adına hiçbir vergi aracı kötüye kullanılamayacak. Kamu hizmetindeki
kısıtlamaların artık bir son bulması
gerekiyor. İş piyasasında kurallara
uyulması için kontrolleri daha da
sıkılaştıracağız.

4. SAĞLIK VE BAKIM:
GÜVENILIR VE HER YERDE
Bavyera’daki herkes için ve her yerde
sağlık hizmeti verilebilmelidir. Bu
nedenle kırsal bölgeye daha fazla
hekimin yerleşmesini sağlamak istiyoruz.
Biz, yaşlılıkta güvenilir bir bakımla
iyi bir hayat sürülmesini istiyoruz.
Bunun için insanlara daha fazla vakit ayırıp ilgilenebilecek daha fazla
bakım elemanına ihtiyacımız var.
Daha fazla gündüz ve gece bakımı
olanaklarıyla ve ayrıca kısa süreli ve
engelli bakımı hizmetiyle, bakımı
üstlenen aile üyelerinin üzerindeki
yükü alacağız.
Bakım, geleceğin en büyük görevlerindendir: Bu görevi üstlenmeleri
için daha fazla erkek ve kadını bu
amaç için kazanmak istiyoruz. Bu-

BIZ, YAŞLILIKTA GÜVENILIR BIR BAKIMLA IYI BIR
HAYAT SÜRÜLMESINI ISTIYORUZ.

nun için ücretsiz bakım eğitimi
ve uygun eğitim ücreti, daha iyi
çalışma şartları ve bağlayıcı genel
sözleşmeye sahip daha iyi bir ücretlendirme istiyoruz.

5. KIRSAL BÖLGEYI GÜÇLENDIRMEK: OKUL
BÖLGESI GÜVENCESI
Bizim için memleket demek: Bavyera’ da herkes nerede istiyorsa orada
yaşayıp çalışması demektir. Bunun
için kırsal bölgede de iyi ve güvenilir
bir toplu taşıma hizmetine, hızlı internete, hekimlere ve ayrıca bakım
olanaklarına ve her şeyden önce
eğitime ihtiyacımız vardır. Bölge
ve Belediyelerimize, alışveriş veya
kamuya açık yüzme havuzları ya da
tiyatro gibi eğlence olanaklarının kalıcılığını sağlamak için hedef odaklı
yatırım yapacağız. İster şehirde ister
kırsalda olsun: Bavyera’ya bağlı her
yer iyi olmalı, iyi hizmet verilmeli ve
yaşamaya değer olmalıdır.

Biz, okulu köyde tutacağız. Mezun
çıkaracak okullar için okul yeri
güvencesini talep edeceğiz. Bu
güvence ile ebeveynler, ikamet yeri
seçimini yaparken endişe duymadan planlama yapabileceklerdir. Hiç
kimsenin okul olanağı nedeniyle
şehre taşınmak zorunda kalmaması
gerekir.

HIÇ KIMSE OKUL OLANAKLARI NEDENIYLE ŞEHRE TAŞINMAK ZORUNDA
KALMAMALIDIR.

6. TOPLU TAŞIMA: GENÇ VE YAŞLI IÇIN ÜCRETSIZ ULAŞIM
Bavyera’nın her yerine ulaşım istiyoruz – arabanın olmadığı durumlar
da dahi Bu nedenle otobüs ve trene
güveniyoruz. Uzun süreli hedefimiz
Bavyera’ da herkes için ücretsiz
toplu taşıma hizmeti sağlamaktır.
Önümüzdeki seçim döneminde sınırlı geliri olan insanlar için öncelikle
daha fazla ulaşım olanağı sağlayacağız. Şöyle ki: Biz, meslek eğitimi
görenlere, öğrencilere ve üniversite
öğrencilerine eğitim bileti, Bavyera
yaşlı vatandaş ve ihtiyaç sahipleri
için sosyal bilet uygulamasını sağlayacağız.
Böylece okula, meslek okuluna, üniversiteye ve meslek eğitimi görülen
iş yerine yol maliyetleri çıkmayacaktır. Ayrıca yaşlı vatandaşların ulaşımını sağlayarak toplu taşıma araçla-

rına geçişi teşvik edeceğiz. Alınacak
bu önlem iklimin korunmasına da
önemli katkıda bulunacaktır. Bu
önlem için çıkacak maliyetleri eyalet
üstlenecektir.

BAVYERA’NIN HER YERINE ULAŞIM ISTIYORUZ
– ARABANIN OLMADIĞI
DURUMLAR DA DAHI.

7. EMNIYET: POLISI GÜÇLENDIRMEK, ÖZGÜRLÜK HAKLARINI SAVUNMAK
Bavyera en güvenli eyalet olarak
kalmalıdır. Bu nedenle polisimizin
personelini artıracak ve teknik olarak en iyi donanımla donatacağız.
Sadece emekliliğe ayrılanlarla değil,
ayrıca çalışan sayısını yüzde on arttırarak çalışan durumunu dengede
tutan bir program istiyoruz. Böylece
Polis Bavyera yollarının her yerinde
görünür hale gelecek ve kırsal bölgede bulunan küçük polis karakollarında da yedi yirmi dört personel
bulunacaktır.

ÖZGÜRLÜK HAKLARINI
KISITLAMAYACAK BIR
GÜVENLIK GETIRMEK
ISTIYORUZ.

Vatandaşların özgürlük haklarını kısıtlamayacak bir güvenlik getirmek
istiyoruz. Bavyera polis vazife yasası
bu temel ilkeyi ihlal etmekte ve bununla Bavyera’yı daha güvenli hale
getirmemektedir. Bu nedenle mevcut polis vazife yasasını (PAG) kaldıracağız ve bunun yerine tamamıyla
yeni bir polis yasası geliştireceğiz.

8. HERKESIN MEMLEKETI:
DÜNYAYA AÇIK BAVYERA
Bavyera’mız dünyaya açıktır ve çok
çeşitlilikten beslenir. Bavyera, birçoğumuz için doğduğu memleket iken,
Almanya’nın diğer bölgelerinden ve
diğer ülkelerden gelenlerin çoğu için
de memleketi haline gelmiştir. Anayasa ve Bavyera yasasındaki temel
haklar, bir arada yaşamamızın temel
ilkeleridir. Politikanın görevi, farklı
kültürel köklerden gelen insanları
birbirlerine karşı düşman etmek yerine bir araya getirmektir.
İnsanlara Bavyera’da yeni bir memleket veriyoruz. Kendi vatanlarında
artık yaşayamayan insanlar için bir
şeyler yapmak Bavyera’nın hem
güçlü yanı hem de görevidir. Çünkü, ekonomimiz uzman çalışanlara
ihtiyaç duymaktadır. Bize gelen herkesin burada yaşamına başlamasını

olabildiğince kolaylaştırmak istiyoruz. Bunun için Bavyera uyumlanma
ve iştirak yasasını getireceğiz. Bu
insanların ikamet durumu henüz belirlenmemiş olsa bile kendi geçimlerini sağlamaları için hepsine olanak
sağlayacağız.

9. EN IYI EĞITIM: HERKES IÇIN VE GÜNCEL
Bavyera’ da yaşadığı yerden, ebeveynlerinin köklerinden bağımsız olarak
herkesin eğitimin en iyisini almaya
hakkı vardır. Eğitmenlerimiz her bir
çocuğun özel ihtiyaçlarına cevap
verebiliyor olmalıdırlar. Bu nedenle
sınıflarda 25 öğrenciden fazla öğrencinin bulunmasını istemiyoruz.
Bunun için boş dersleri de önlemek
adına daha fazla eğitmene ihtiyacımız vardır. Bizim, öğrenim – uygulama dersleri, çalışma takımları ve boş
zamanları değerlendirme olanaklarını veren iyi bir tam günlük eğitime
ihtiyacımız var.

ABC

Eğitim güncel olmalıdır: Okulların
müfredatına dijital uygulamaya
geçiş yaptıracağız. „Bildung 4.0“
(Eğitim 4.0) uygulaması için donanımın olduğu kadar cihazların ve
yazılımların bakımı için de personel
gereklidir.
Öğretmenler gelecekte eşit ücretlendirilmelidirler. Bu sayede her tür
okulda görev yapan öğretmenlere
daha çok değer vereceğiz. Buna,
genç öğretmenlerin görev sürelerini artık sınırlandırmamak ve yaz
boyunca görevsiz bırakmamak da
dâhildir. Çünkü küçüklerimizi büyütenler, daha iyi çalışma şartlarını
ve daha iyi ücretleri hak ediyorlar –
kreşten yüksekokula kadar.

10. BAVYERA’NIN YARISI:
EŞITLIĞI GERÇEKLEŞTIRMEK
Kadınlar ve erkekler eşit haklara
sahiptirler – bu temel ilke artık tüm
yaşam alanlarında gerçeğe dönüşmelidir. Burada eyaletin örnek teşkil
etmesi gerekir: yerel işletmelerin
yönetim ve denetim kurullarının
yarısının kadınlardan oluşmasını
sağlayacağız. Aynı şey yüksekokullardaki profesörlük makamları için
de geçerlidir. Gelecekte parlamentolarda da kadınlar eşit koşullarda
temsil ediliyor olmalıdırlar.

KADINLAR VE ERKEKLER
EŞIT HAKLARA SAHIPTIRLER.

Aile ile işin bir arada yürütülebilmesi
eşitliğin koşuludur. Bu nedenle yeni
çalışma süresi modellerini, home
ofis ve yarı zamanlı yönetim pozisyonlarını teşvik ediyoruz. Ağırlıklı
olarak kadınlar tarafından yapılan
sosyal mesleklerin değerinin artırılması ve ücretlendirmenin daha iyi
yapılması lazım.
Şiddete maruz kalan kadınlar, ihtiyaçlarına yönelik yasal hakka sahip
olacaklardır. Gezici danışma merkezleri, kadın acil arama merkezleri
ve kadın sığınma evlerinden oluşan
geniş kapsamlı bir ağ oluşturacağız.

11. MEMLEKETI KORUMAK:
DOĞAYI VE IKLIMI KORUMAK
Bavyera devasa bir doğaya ve bunu
korumak için tüm şartlara sahiptir.
İklimin korunması adına katkıda
bulunmak ve Bavyera’daki enerji
dönüşümünü ilerletmek için tüm
olanaklardan yararlanacağız. Bir
iklim koruması yasasına ve daha
fazla yenilenebilir enerji kaynağına
ihtiyacımız var. Rüzgâr gücü olmadan bu olamayacaktır: Bu nedenle
Bavyera’da rüzgâr gücü üretmek için
tekrardan daha fazla alanı kullanıma sunmak istiyoruz. Temiz suyun
kamunun elinde olmasını istiyoruz
ve su tedarikinin özelleşmesine karşıyız.

SU TEDARIKININ ÖZELLEŞTIRILMESINE KARŞI ÇIKIYORUZ.

Mikro plastik, pestisitler, gübre ve
nitratın suda işi yoktur. Sele karşı doğal korumaya katkı olarak da doğal
nehirler ve nehir yatakları istiyoruz.
Bavyera’da böcek ve türlerin tükenmesini durduracağız. Bunun için
doğanın daha fazla korunmasına
ve çevre dostu bir tarımcılığa ihtiyacımız var. Bavyera, doğanın kendi
haline bırakıldığı üçüncü bir ulusal
parka sahip olmalıdır.

12. BAVYERA
AVRUPA’ NIN YÜREĞINDE
Bavyera’daki her iki iş yerinden biri
ihracata bağımlıdır – özellikle Avrupa içinde. Avrupa iç piyasasından en
çok biz Bavyeralılar yararlanıyoruz.
Yeni sınır kontrolleri ve bariyerler öncelikle ekonomimize zarar vermektedir. İşte bu nedenle de Avrupa’daki
sınırların açık olmasından yanayız.
Ancak biz Avrupalılar için bu, ortak
pazardan daha fazlasıdır. Birleşmiş
Avrupa barışı ve özgürlüğü güvence
altına alır. Ve bu refah seviyemizin
temelini oluşturur. Bu nedenle nasyonalizme geri dönmek istemiyoruz:
Biz, birleşmiş bir Avrupa’dan yanayız. Avrupa’mızla oynayan sorumsuz
popülistlere karşıyız.
Ortak Avrupa değerlerimizin, özgürlüğün, demokrasinin ve insan
haklarının arkasındayız. Ve ortak

sorumluluğumuzun arkasındayız:
Avrupa hep beraber ve dayanışma
içinde zor durumda olan insanlara
yardım etmelidir.

BIRLEŞMIŞ AVRUPA,
BARIŞI VE ÖZGÜRLÜĞÜ
GÜVENCE ALTINA ALIR.

BAVYERA BIRINCI ADAYI
BAVYERA IÇIN:
14 EKIM’DE HER IKI OYUN
IKISI SPD IÇIN.
natascha-kohnen.de
Natascha.Kohnen

Oy’unuzu
Posta ile ku
llanın!

ViSdP: BayernSPD | Rainer Glaab | Oberanger 38 | 80331 München

NATASCHA
KOHNEN

