
Belirli 
çalısma saat-
leri, iyi maas,
güvenlik.

Ücret indirimi ve 
geçici iş yerine 
gerçek istihdam: 
sogehtlinks.de

V.
i.S

.d
.P

.: 
D

IE
 L

IN
KE

 S
ch

le
sw

ig
-H

ol
st

ei
n,

 M
ar

ia
nn

e 
Ko

lte
r, 

Ex
er

zi
er

pl
at

z 
34

, 2
41

03
 K

ie
l



Sol Eyalet meclisinde Schleswig-Holstein’da sosyal
adalet için devamlı hakkınızı savunacaktır. Bu on
madde ile eyaleti daha sosyal ve adil kılmak istiyo-
ruz. İşte sol budur.

Schleswig-Holstein eyaleti tek başına geçen yıl 565 mil-
yon avro bütçe fazlası verdi. Biz bu paranın Schleswig-
Holstein’da yaşayan tüm insanların ihtiyaçları için kulla-
nılması gerektiğine inanıyoruz. Bu para kesinlikle firma
sahiplerine vergi kolaylığı sağlamak veya destek vermek
için kullanılmamalı, Bu arayla sosyal politika finanse edi-
lebilir.

Biz tam olarak önümüzdeki beş yıl içinde yuva ve kreş-
lerdeki katkı payını kaldırmak istiyoruz. Her sene en
azından bir kreş veya yuva yılı katkı paysız olmalıdır.
Bizim dağa fazla anaokulu eğitmenine ihtiyacımız var.
Çocuklar için yapılan harcamalardan tasarruf olmaz.
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Schleswig-Holstein’ın  iyi işe ihtiyacı var  ve düşük ücret
sektörü büyümesine değil. İyi iş sınırsız ve toplu iş söz-
leşmeye tabidir. Sadece iyi maaş ödeyen özel sektör fir-
malarına destek verilmelidir. Eyletin asgari ücret seviyesi
toplu sözleşmeler kanunu ile 12 Euro‘ya yükseltilecek-
tir.

Bizim hastane ve merkezi olmayan sağlık hizmetlerinde
daha fazla personele ihtiyacımız var. Devlet hastanesi
planının geliştirilmesi gerekmektedir, doğumhaneler ve
klinikler kapatılamaz. Eyalet belediyelerin yatırım mali-
yetlerini karşılamalıdır.

Profesyonel bakımın güçlendirilmesi gerekmektedir.
Daha iyi eğitimli ve iyi ücretli profesyonellere ihtiyacımız
var. Yaşlı bakımı eğitimi için alınan okul ücreti kaldırıl-
malıdır. İhtiyacımız olan bakıma ihtiyacı olan yakınlarımız
için bağımsız bize yakın danışma ve bakım profesyonel-
leridir.

Kiralar, özellikle kentlerde yaşayanlar için aşırı derecede
artmıştır. Önümüzdeki yıllarda 50.000 yeni sosyal ko-
nuta ihtiyaç duyulmaktadır. En iyisi bunu insanların sır-
tından kar elde edenlerin elinden alıp belediyeler teslim
etmektir.

Birçok kişi Schleswig-Holstein’a sığınmıştır. Onlara yar-
dım etmeliyiz. Onlar için yabancı bir ortamda yerleşme-
lerine ve bizimle uyumla yaşamalarına yardımcı olmalı-
yız. Bunun için onlara mesleki bakış açısı oluşturmak
için dil kursları vermek gerekir. Ayrıca sınır dışı edilme-
den yaşayabileceklerini onlara hissettirmeliyiz.

AKW Brokdorf kapatılmalıdır. Söküm işlemleri çevre pa-
hasına olmamalıdır. Nükleer atıkların depolanmasına ve
hidrolik kırılmayı reddediyoruz. Biz bölgesel, ekonomik,
sosyal ve çevre dostu ulaşım sistemleri ve kaynak tasar-
rufu sağlayan tarıma ihtiyaç duyuyoruz.
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Hemşerilerimiz için Schleswig-Holstein otobüs ve tren
hatlarını genişletmek ve bunu ücretsiz sunmak istiyoruz.
Öğrencilerin desteklenmesi ve masraflarının eyalet ta-
rafından karşılanması ilk yapmak istediğimiz şey.

Sosyal adalet için on madde. 

1. Geleceğe yönelik para biriktirip her şeyi 

ihmale etmek yerine toplumsal alanı finanse

etmek

2. Beşikten üniversiteye katkı paysız eğitim!

5. Bakım ve sağlık sektörünün 

güçlendirilmesi  

6. İnsan hakkı olan konut hakkını 

gerçek hayata taşımak

3. Okullar ve eğitim için daha 

fazla para

4. İyi iş, iyi maaş!

7. Sığınmacılarla uyum.

8. iklim değişikliğiyle mücadele 

9. Kamunun finanse ettiği istihdam 

yaratmak

10. Herkes için ulaşım sağlamak

İşte sol budur!
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