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Demokrasi ve Çeşitlilik     
Mücadelemizin hedefi herkesin demok-
ratik koşullarda kimliğini gizlemeden 
eşit şartlarda katılımını sağlayabilme- 
sidir, sosyal adaleti tesis etmektir. 
Bunun için kentimizde mücadele etmek 
ve bu koşulları oluşturmaktır. Kenti- 
mizde her türden kültürün gelişimini 
sağlamak büyük ölçüde hedeflediğimiz 
ana konulardan bir tanesini oluştur-
maktadır. Herkes güven içinde yaşamını 
sürdürebilmelidir.  

Ekonomi ve Kamu Hizmetleri
Bizler herkesin faydalanabileceği ortak 
bir ekonomi anlayışını desteklemekte  
ve bu konu da güvenli ve sürdürülebilir 
iş alanlarını oluşturmadan yanayız. 
Bunun için Belediye sınırları içindeki 
istihdam alanlarını desteklemekteyiz. 
Esnaf ve diğer ticari alanlardaki sıkıntı-
ların giderilmesini hedeflemekte ve  
bu alanda atılacak her türlü girişime 
destek vereceğiz. 

Hedeflerimiz:

-  Vatandaşlık Hakkı

-  Karşıt cinsler arasında eşitlik

-  LGBTIQ ve diğerleri için eşit koşullar 
 oluşturmak, bunun için bir eylem planı 
 geliştirmek

-  Aile içi şiddete uğrayanlara destek  
 vermek ve koruma alanlarını geliştirmek

-  Mültecilere hastalık sigorta kartını  
 vermek

-  Göttingende Kültür politikalarını 
 geliştirmek ve bunu aktif olarak tanıtmak

BIRLIK 90 / YEŞILLER PARTISI
Şehir Teşkilatı

GÖTTINGEN –  
      HERKES İÇİN

2021 YILI YEREL SEÇİMLERİNDEKİ 
SEÇİM PROGRAMIMIZ- ÖZET OLARAK 

Hedeflerimiz:

-  Kent merkezinin cazibesini artırıp kent  
 sakinlerinin daha fazla zaman geçirebileceği 
 bir alan haline getirmeliyiz

-  Kadınlar için meslek alanlarını desteklemek 
 ve daha fazla imkanlar sunmak ve bu  
 konuda destek amaçlı kurumlar oluşturmak

-  İdarenin dijital sisteme geçmesini sağlamak

-  İşsizliği önlemek ve bunun için gerekli  
 önlemler almak

-  Semtlerde vatandaş girişimlerini oluşturmak

-  Semtlerde beraber çalışma koşullarını 
 oluşturmak

-  Belediye ve Eyalet düzeyinde kurumların  
 beraber ve daha iyi çalışmasını sağlamak
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da bütün oylar 

Yeşillere

Bunu biliyor 

muydunuz?

Seçimden 6 hafta önce. Mektupla 
  veya şahsen Yüksek Seçim Kuruluna 
  başvurup oyunuzu kullanabilirsiniz.
gruene.de/briefwahl



Biz,  Yeşiller Partisi Göttingen  
İl Başkanlığı olarak 
Yeşiller Partisi Göttingen teşkilatı olarak 
önümüzdeki 5 yıl içinde Göttingen 
şehrimizi daha güzel ve yaşanabilir bir 
şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. 
Bizim politikalarımızla Göttingen çok 
daha güzel, daha sosyal ve bir arada 
yaşama kalitesine ulaşacaktır. Zira 
önümüzdeki 5 yıl iklim krizi ve çevresel 
felaketler belirleyici bir role sahip 
olacaktır. Aynı zamanda birlikte yaşa- 
dığımız bu kentimizde, sosyal birlikteli-
ğimizi dahada geliştirip ırkçılıkla hep 
beraber mücadele edip demokratik 
koşullarda bir arda yaşamayı geliştirme-
liyiz. Sizlerle beraber geliştirdiğimiz  
bu politikalar çerçevesinde bu kentimizin 
bütün nimetlerinden hep beraber 
faydalanmalıyız. Hedefimiz böyle bir 
Kenti sizlerin hizmetinize sunmaktır.

GÖTTINGEN – 
HERKES İÇİN

İklim, çevre ve  
sürdürülebilir bir Hareketlilik
İnsan eliyle oluşturulan bu iklim krizi, 
yaşamımızı, doğayı ve biyolojik çeşitliliği 
büyük ölçüde tehdit etmektedir. Zira 
artık Paris İklim Antlaşmasının şartları 
yeterli gelmemektedir. Hedefimiz 2030 
yılına kadar Göttingen de oluşan karbon 
miktarını nötr bir hale getirmektir.  
Enerji üretim kaynakları yeniden değer-
lendirilmeli ve özellikle yenilenebilir 
Enerji Kaynakları üzerinde durulmalıdır. 
Kentimizi daha fazla yeşil alanlara 
sahip kılmalı ve rahat nefes alabileceği-
miz bir Kent haline getirmeliyiz.

Hedeflerimiz: Eğitim Konusu ve  
Sosyal Refah düzeyi  
Göttingen de yaşayan herkes herhangi 
bir ayırımcılığa uğramadan eşit koşullarda 
yaşamını sürdürebilmeli. Hedefimiz  
Aile dostu bir Kent oluşturmak (Geleneksel, 
tek ebeveynli veya Gökkuşağı Aileler). 
Eğitim Eşitliği kişilerin sosyal yaşam 
koşullarından bağımsız olarak herkese 
sunulmalı. Konut kiraları herkesin 
ödeyebileceği düzeye indirilmeli, iyi 
komşuluk ilişkileri geliştirilmeli, birlikte  
yaşam koşulları oluşturulmalı. Sağlık 
Hizmetleri ve kesintisiz Sosyal hizmetler 
yaşam kalitesi için anahtar bir role 
sahiptir. 

-  Kent merkezini arabasız bir hale getirmek 

-  Kent merkezinde hız sınırını 30 km yapmak

-  Her 10 Park alanında büyük bir ağaç  
 dikmek

-  Boş alanlarının tamamını yeşil bir  
 hale getirmek

-  Caddelerde çift yönlü bisiklet yolu yapmak

-  Daha fazla Otobüs ve Bisiklet kullanımını  
 özendirmek

-  Kent merkezinde daha fazla Elektro Araba  
 ve Bisiklete yönlendirmek

Hedeflerimiz:

-  Okul öncesi eğitim ve kreşler için  
 kapasite artırılmalı

-  Dezavantajlı insanlarımıza bireysel destek  
 sunulmalı

-  Engelli insanlara yaşama katılma  
 fırsatları verilmeli

-  Daha rahat erişilebilir konut imkanları   
 sunulmalı

-  Kiralanacak Mülkler için ölçüt koymak

-  Halk sağlığı hizmetlerini artırmak ve buna  
 kaynak ayırmak
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