Demokrasi, dayanısma, çevre ve
bariş için birlik
Bunte Linke, Heidelberg’lilerin politik iradelerde etkinlik yaratabilmesi amacıyla
oluşturulmuş seçmenler birliğidir. O nedenle demokratik kararların toplumun her alanında
gerçekleştirilmesi için çalışmaktadır.
Bunte Linke ne bir politik partidir, ne de bir partiye bağlı çalışmaktadır. Etkinliklerinde ve
kararlarında üst seviyede uygulanan her hangi bir politikaya uyması gerekmez.
Birliğimiz, Heidelberg kenti ve halkı taraftarıdır ve bağımsızdır.
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Bunte Linke
programından ...

25 Mayis 2014 yerel seçimlerinde oylarınızı
Bunte Linke listesine veriniz.
info@bunte-linke.de, http://www.bunte-linke.de

Bu yerel seçimlerde kullanabileceğiniz 48 oy hakkınız vardır. Bu haklarınızı aşağıdaki
gibi kullanabilirsiniz:
1.

Bunte Linke’nin Heidelberg aday listesine verdiğiniz tek oy ile tüm listeyi
destekleyebilirsiniz. Bu durumda sıralanmış adayların her birine birer oy vermiş
olursunuz.

2.

Sıralanmış adayları değişik oranlarda desteklemek istiyorsanız, Bunte Linke
adaylarına 3, 2 veya 1 puanları vererek oylarınızı paylaştırabilirsiniz. Tercih ettiğiniz
adaya en fazla 3 oy verebilirsiniz. Bu durumda oy sayısının 48’i aşmamasına dikkat
edilmeli. Aşarsa tüm verdiğiniz oylar geçersiz sayılır.

3.

Başka bir listeden desteklemek istediğiniz adaylar varsa, ismini Bunte Linke
listesine ekleyip oylarınızı 3, 2 ve 1 oy vererek paylaştırabilirsiniz. Bu durumda da
48 oyun aşılmaması gerekir.

Bunte Linke programındaki talepler:
Yabancılar politikası:
•

Yerel seçimlerde yabancılara seçme ve seçilme hakkı verilmesi

•

Ön yargıların ortadan kaldırılması veya azaltılması için belediyenin girişimde
bulunması

•

Yabancı derneklerinin ve çok kültürlü projelerin belediye tarafından desteklenmesi

•

Kamu kuruluşları, resmi daireler, polis ve yabancıların dernekleri arasında diyalog
oluşturulması

•

Belediye görevlilerinin kültürler arası bilgi ve birikiminin arttırılması

İş alanı:
•

Meslek eğitiminde eşit haklar

•

İş yeri müracaatlarında anonim başvuru değerlendirilmesi / Din, dil ve ırk
bilgilerinin talep edilmemesi

•

Aynı işe aynı ücret

•

Gençler için çeşitli dillerde bilgi alma imkanı

Eğitim:
•

Kreş ve ana okullarında dil eğitimi imkanı

•

Eşit eğitim hakkı

•

Ücretsiz dil kursları

•

Ana dilinde eğitim
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