Συνασπισμός για Δημοκρατία,
Αλληλεγγύη, Περιβάλλον και Ειρήνη
Η Bunte Linke Heidelberg είναι ένας συνασπισμός με στόχο τη συμμετοχή των δημοτών
της Χαϊδελβέργης στην πολιτική σε όλα τα θέματα. Σ΄αυτό το πλαίσιο, ο συνασπισμός
προωθεί μια πολιτική η οποία απαιτεί δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε
όλους τους κοινωνικούς τομείς.
Η Bunte Linke Heidelberg δεν αποτελεί πολιτικό κόμμα και είναι επομένως ανεξάρτητη
και ελεύθερη από εσωτερικές ιεραρχίες στις αποφάσεις της.
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... από το εκλογικό
μας πρόγραμμα

Ψηφίστε στις δημοτικές εκλογές της 25ης Μαΐου 2014
τον συνδυασμό Bunte Linke.
info@bunte-linke.de, http://www.bunte-linke.de

Στις δημοτικές εκλογές έχετε την δυνατότητα 48 ψήφων. Μπορείτε να ψηφίσετε ως εξής:
1.

1. Μπορείτε να ψηφίσετε με έναν σταυρό τον εκλογικό συνδυασμό της Bunte Linke
Heidelberg. Έτσι υποστηρίζετε κάθε υποψήφιο με μια ψήφο.

2.

Αν θέλετε να δώσετε διαφορετικό βάρος στους υποψήφιους του συνδυασμού,
μπορείτε να μοιράσετε τις ψήφους σας ανάμεσα στους υποψήφιους του
συνδυασμού της Bunte Linke Heidelberg με τους αριθμούς 3,2 ή 1. Προσέξτε μόνο
το σύνολο των ψήφων σας να μην υπερβαίνει τις 48. Διαφορετικά καθίσταται άκυρο
ολόκληρο το ψηφοδέλτιο.

3.

Αν θέλετε να υποστηρίξετε υποψήφιους από άλλον συνδυασμό, μπορείτε να
προσθέσετε το όνομα του ανάλογου υποψήφιου στον συνδυασμό της Bunte Linke
Heidelberg και να μοιράσετε τις ψήφους σας με τον ανάλογο αριθμό (1,2 ή 3). Και
εδώ πάλι ισχύει, ότι το σύνολο τον ψήφων σας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις
48..

Αιτήματα από το εκλογικό πρόγραμμα της Bunte Linke:
Μετανάστευση:
•

Δικαίωμα ψήφου για αλλοδαπούς σε δημοτικές εκλογές

•

Μεγαλύτερη κινητοποίηση της διοίκησης για την μείωση προκαταλήψεων απέναντι
σε αλλοδαπούς

•

Προώθηση συλλόγων μεταναστών και διαπολιτιστικών δραστηριοτήτων από
πλευράς της διοίκησης/πόλης

•

Τακτικός διάλογος μεταξύ διοίκησης/πόλης, αστυνομίας και ομάδες μεταναστών

•

Αύξηση των διαπολιτιστικών γνώσεων και αρμοδιοτήτων στην διοίκηση

Αγορά εργασίας:
•

Ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση και στην εύρεση εργασίας (π.χ. μέσω
προώθησης ανωνύμων αιτήσεων)

•

Ίση μεταχείριση σε θέματα μισθοδοσίας

•

Επέκταση της πολύγλωσσης πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε υπάρχοντα
προγράμματα για νέους

Παιδεία:
•

Υποστήριξη σε θέματα γλώσσας σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία

•

Ισότιμη πρόσβαση σε σχολείο / επαγγελματική εκπαίδευση / μέτρα υποστήριξης

•

δωρεάν εκμάθηση γλώσσας για ενήλικους

•

Υποστήριξη στην εκμάθηση της μητρικής γλώσσας για παιδιά και νέους

info@bunte-linke.de
http://www.bunte-linke.de

