DAHA ĐYĐ BĐR BADEN-WÜRTTEMBERG
ĐÇĐN ON KONU
Sevgili seçmenler,
Ben tipik politikacı ağzını sevmiyorum. Size açık ve net
olarak, köhneleşmiş CDU ve onların destekçisi FDP’den
farklı olarak Baden-Württemberg’de neler yapacağımızı
açıklamak istiyorum. Bundaki amacım yalnızca oylarınızı
kazanmak değil, benim için asıl önemli olan konu bizim ve
çocuklarımızın geleceği. Bu yüzden sizlere sunacağım on
nokta biz Yeşiller için çok önemli. Bu noktaları bu broşürde
sizler için özetledik. Eğer bu noktalardan biriyle, birkaçıyla
ya da hepsiyle hemfikirseniz, lütfen oyunuzu 26 Mart’ta bize
verin!
Saygılarımla…

Winfried Kretschmann

1- ĐŞYERĐ SAĞLAYAN ÇEVRE KORUMA ĐÇĐN
Yeni teknolojiler hem yeni iş yerlerinin açılmasına olanak sağlıyor hem de çevreyi koruyor. Bu
nedenle biz yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvikinden yanayız ve atom enerjisinin devam
ettirilmesine karşı kesin tavrımızı koyuyoruz. Petrolden uzak durma stratejimizle BadenWürttemberg’de ekolojik modernleşmenin öncüsü olacağız.

2- GENTEKNĐĞĐNE MARUZ KALMAMIŞ BESĐNLER
Güçlü YEŞĐLLER büyük Genetik Üretim Koalisyonu’na karşı etkili bir faktördür. Genetik üretimin
yapılmadığı bir Baden-Württemberg için mücadelemiz, sağlığınızı ve çevremizi korur (tabi böylece
turizmi de) ve günlük yiyeceğimizin hem sağlıklı hem de lezzetli olmasını sağlar.

3-MOBĐL BĐR BADEN-WÜRTTEMBERG ĐÇĐN
YEŞĐLLER otomotiv sanayinin kalbi Baden-Württemberg’i gelecekte de çevre açısından güvenli
hale getirmeyi amaçlıyor. Ancak bu otomotiv sanayinin azaltılması ve işyerlerinde kısıntıya
gidilmesi olarak algılanmamalı. Benzin tüketimini azaltan teknolojiyle ve yenilenebilir enerji
kaynakları kullanımının teşvikiyle, aynı zamanda Stuttgart 21 gibi prestij girişimlerine para yatırmak
yerine tren ulaşımını iyileştiren kalıcı bir trafik politikasıyla bu amacımıza ulaşmayı hedefliyoruz.

4-ÇOCUKLAR VE KARĐYER ĐÇĐN
Daha kapsamlı, hem kentsel hem kırsal alanı içine alan bir çocuk bakımı sistemiyle kadınların da
erkeklerle beraber iş hayatını kariyerleriyle birleştirmelerini sağlayacak mesleki şans eşitliğini
savunuyor, teşvik ediyoruz.

5-DÜNYAYA AÇILIM ĐÇĐN
Entegrasyon toplumun her üyesi için bir görev teşkil eder. Đki taraflı entegrasyon için hepimiz çaba
göstermeliyiz. Biz kültürel çeşitliliği bir artı değer olarak ele alır ve entegrasyon kavramını tek taraflı
bir uyum süreci olarak görmezsek, o zaman güzel eyaletimiz Baden-Württemberg’de aşırı
sağcıların, Đslamcıların ve diğer fanatiklerin gelecekte barınma şansı olmayacaktır.

6-DAHA ĐYĐ BĐR EĞĐTĐM SĐSTEMĐ ĐÇĐN
Üç yapılı okul sistemimiz artık etkin değil, sosyal açıdan adil değil ve çocuklarımızı sınırlıyor.
Kendimizi okul öncesi eğitime teşviki iyileştiren ve okulları Đskandinav modeline göre bütün gün
eğitim verir hale getiren PISA’nın en iyileri doğrultusunda yönlendiriyoruz. Böylece bizim
okullarımızda da herkes ilk dokuz yıl aynı eğitimden geçecek, aynı zamanda bireysel olarak da
yönlendirilecek.

7- DAHA FAZLA AKILLI BEYĐN ĐÇĐN
Eğitime eşit bir şekilde ulaşılamaması sosyal adaletin temel problemlerinden biridir. Genç
insanların eğitimi için şanslarının azaltılmasına kesinlikle göz yumamayız. Bu nedenle biz;
üniversitelerin kapasitesinin artırılmasını, kaliteli, kontrol edilir öğretimi ve ilk üniversite eğitiminin
ücretsiz olmasını teşvik edeceğiz.

8- DAHA GÜÇLÜ BĐR ORTA DĐREK ĐÇĐN
Yeni ekonomi modelinin adı ekolojik modernleşmedir. Çevresever, yüksek teknolojinin teşviki
ihracat ülkesi Almanya’nın yerini sağlamlaştırır ve özellikle orta büyüklükteki işletmelerde yeni iş
yerlerinin oluşmasını sağlar. Bunun sağlanması için biz, bürokrasinin törpülenmesini destekliyoruz.

YEŞĐLLER olarak katı ancak akıllı bir tasarruf sistemini savunuyoruz; yani biz öncelikle eğitime,
araştırmaya, ekolojik modernleşmeye ve sosyal eşitliğe yatırım yapacağız çünkü bunlar yarınki
yaşam standartımızı güvenceye alacak olan yapı taşları. Çocuklarımızın geleceği için eyalet
anayasasına borç freni yasası eklenecek. Bu yasayla amaçlanan bir dönemde yapılan eyalet
harcamalarının kısıtlanması ve diğer dönemlere aktarılmasının önlenmesidir. Böylece uzun vadeli
bir belediye tasarruf reformuyla eyaletimiz geleceğe hazır hale gelecek.

10- ĐNANILIR POLĐTĐKA ĐÇĐN
YEŞĐLLER makam için değil, içerik için varlar. Biz siyaseti doğrudan demokrasi ve şeffaflıkla daha
inanılır kılmayı hedefliyoruz. Đşte bunun için Baden-Württemberg’de daha çok YEŞĐL, daha az
SĐYAH/ SARI zamanıdır.
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9- GÜÇLÜ BĐR AĐLE BÜTÇESĐ ĐÇĐN

