Sevgili vatandaşlar,

Bir bakışta

İyi siyaset sessiz değildir, tam aksine şehirlerimizde
yaşayan insanlar ve tüm Kuzey Ren Vestfalya eyaleti
adına taraf olur. İkamet masraflarının gelişimi, sağlık
bakımımızın devamı, yeni, iyi ve modern istihdam
alanlarının açılması ve eğitim politikamızın acil olarak
yeniden başlatılması – önemli soruları cevaplandırmanın
zamanı gelmiştir.

Kuzey Ren Vestfalya bölgesini nasıl
daha iyiy geliştirebileceğimize
dair 10 adım
• Kuzey Ren Vestfalya’da iklim duyarlılığı Gelecekteki
çalışma alanları için 30 Milyar Euro destek sağlayacağız

Kuzey Ren Vestfalya vatandaşlarını değişikliklerle yalnız
bırakmayacak ve sağlam bir birliktelik sağlayacak yeni
siyaset anlayışımla karşınızdayım. Bu şekilde özellikle
de az veya orta seviyeli gelirlerine rağmen hizmetleriyle
ekonomimizi ayak üstünde tutan vatandaşlarımıza yeni
bir bakış açısı sunmak istiyorum.

• Daha iyi eğitim için daha fazla personel
• 1.000 adet kabiliyet okuluna hedef odaklı yatırım
•T
 am günlük eğitimin genişletilmesi ve daha iyi bir
kaliteye ulaştırılması
•Ç
 ocuklara ve velilere yardımcı olacak çocuk
bakımı imkanları

İyi bir gelecek için bu değişiklikleri birlikte uygulayalım.

•A
 naokulundan ustalık seviyesine kadar ücretsiz
eğitim

Bunun için SPD ve eyalet başkanlığı için
oylarınızı rica ediyorum.

• Aile çalışma süresinin yürürlüğe getirilmesi

YarınlaŞehri

• Yılda 100.000 yeni daire inşası
•B
 akım alanında nihayet hakkaniyetli çalışma
koşulları
• Hastanelerin kapatılmasına bir son verilmesi

Özgeçmişim Beni neler motive eder?
Kzey Ren Vestfalya için neleri değiştirmek isterim?
Tüm bunları şu adreste bulabilirsiniz: www.thomaskutschaty.de

@thomaskutschaty
@Kutschaty
@ThomasKutschaty
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Biz, umutları

15 Mayıs’ta her
iki oyunuzu SPD
için kullanın.

GERÇEKLEŞTIRMEK

istiyoruz.

Bunu
sizin için
kazanacağız

Bakım ve
sağlık

Veliler ve çocuklar
için yeni boş alanlar
Özellikle Kuzey Ren Vestfalya bölgesinde yaşayan
aileler geçen yıllarda inanılmaz zorluklara göğüs
gerdiler. Bu aileler daha fazla saygı ve desteği hak
ediyorlar.

Tüm Kuzey Ren Vestfalya
bölgesinde güçlü okullar için
Yükselme sözünü yeniliyoruz. İnsanların hangi bölgede
doğup büyüdükleri değil, yine kabiliyetleri ve çalışkanlıkları
esas olmalıdır.
Daha fazla şans için daha fazla personel:
Ders, gerçekleştirildiği sürece iyidir. Derslerin
gerçekleştirilmemesine artık bir son vereceğiz. Okullarımızda
profesyonel personel istiyoruz ve bunun için tüm
öğretmenlere eğitim başlangıcında yüksek maaşların
ödenmesi gerekmektedir. Gelecekte daha iyi anaokul eğitimi
sağlayabilmek için yeni bir kanun çıkaracağız. Bizimle birlikte
eğitim, anaokulundan ustalık seviyesine kadar ücretsiz olacak.
Zor olabilecek alanlarda yatırım: Özellikle zorlu bölgelerde
1.000 okulu hedefe odaklı olarak teşvik edeceğiz. Bunu
yeni binalar, yeni teknik donanım ve daha fazla personelle
yapacağız. Özellikle dijital öğrenim alanında şimdi yeni
başlangıca ihtiyacımız var. Okullarda, velilere tam destek
sağlayabilmek için aile merkezleri kuracağız.
Daha iyi tam günlük okullar için: 2026 sonrası açık olan
tam günlük eğitim imkanı için beklemek istemiyoruz. Tam
günlük okul kanunu ile eyalet genelinde aynı seviyede olan
açık kurallar, daha yüksek kalite, personel, alan, pedagojik
çözümler ve öğle yemeği imkânı getireceğiz. Bunun için
an itibariyle eksik olan 200.000 açık alanı kısa süre içinde
kapatacağız.

Daha iyi çocuk bakımı: Kuzey Ren Vestfalya ‘da
daha fazla anaokulu kapasitesine ihtiyaç var.
Genişleme son yıllarda sekteye uğramıştır. Buraya
yeni bir dinamizm getirip, aynı zamanda bir anaokulu
gelecek kanunuyla daha yüksek kalite oluşturmak
istiyoruz. Bunun anlamı: Eğitmenler için daha çok saygı
ve yüklerinin hafifletilmesi, personel desteği ve aileler
açısından her yerde ihtiyaçlarına uygun olan açılış
saatleridir.
Ücret muafiyetiyle finansal destek: Çocuk bakımı
ücretleri şehirden şehire önemli derecede farklılıklar
gösterebiliyor. Çocuklarımızın eyaletimizde eğitimi veliler
için çok pahalıdır. Bu nedenle eğitimi anaokulundan
ustalık seviyesine kadar ücretsiz yapıyoruz.
Aile çalışma süresi: Hedefimiz bir aile çalışma sistemi
geliştirmektir. Bu sistemle, gelir kaybı olmaksızın
kısaltılmış çalışma sürelerini mümkün kılmayı planlıyoruz.
Bu şekilde, aileler için bakım çalışmasının hakkaniyetli
dağılımı ve herkes tarafınca yerine getirilmesini mümkün
kılacağız.

Gelecekte de şehirlerimizde iyi bir sağlık bakımının
sağlanabilmesi için sosyal bir yeni başlangıcın zamanı
çoktan gelmiştir.

İkamet
İkamet masrafları sürekli bir yükseliş halinde. Emlak
piyasasında mevcut olan ayrımcı siyaseti sonlandıracağız.
Ödenebilir daha fazla konutlar: Emlak piyasasının
yükünü hafifletmek amaçlı, her yıl 100.000 yeni daire inşa
edeceğiz. Bunların 25.000 adedi sosyal konutlar olacaktır.
Ayrıca kiracı koruması son yıllarda göz ardı edilmiştir. Bu
durumu hükümet değişimi sonrasında tekrar düzelteceğiz.

Hakkaniyetli ve modern bir
çalışma dünyası için
Amacımız günlük çalışmalarıyla hayatta daha çok
başarmayı isteyenlere destek olmaktır
İklime duyarlı büyüme için iyi çalışma alanları: Bizler
iklime duyarlı bir geleceğe inanıyoruz. Bu hedef
için cesaret ve güçlü bir girişimcilik gerekmektedir.
Geleceğe yatırım yapabilmeleri için şirketleri özel
sermayeden 30 Milyar Euro ile desteklemenin koşullarını
yaratacağız ve böylece yeni istihdam imkânların
yaratılmasına, hakkaniyetli maaşların ödenmesine
ve çalışanlara söz hakkı sağlanmasına öncü olacağız.

Bakım çalışanlarının açısından politika: Saygının
inandırıcı bir çerçeveye ihtiyacı vardır. Bakıcılar
için daha kısa ve daha güvenilir çalışma süreleri,
hakkaniyetli ödeme, daha iyi yükselme olanakları
ve gelişim imkânları. Bunları sağlayacağız.
Hastanelerin kazanılması: Hastanelerimiz tıbbi
bakım sistemimizin temel direğidir. Bizim için
geçerli olan: Boş yatak eksik olacağına fazla olsun.
Hastanelerin kapatılmasına bir son vereceğiz.

