
Wir sind Stadt. Land. 
Schleswig-Holstein.

BÜNDNIS 90  /   DIE GRÜNEN  
Schleswig-Holstein

Yeşil Kısa Seçim Programı



Türkçe
Yeşili seçiyoruz! 

Monika Heinold ve Aminata Touré, 8 Mayıs 2022‘de yapılacak Eyalet Parlamentosu seçim-
leri için en iyi yeşil ikilimiz. 

Schleswig-Holstein‘da yeşil bir gelecek için birlikte kampanya yürütüyoruz. Bizim için „Biz“ 
ön plandadır.

Monika Heinold bütün Schleswig-Holstein için ileri görüş ve istikrar sahibi bir politikayı 
temsil etmektedir. İki koalisyonda, Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, yapıcı ve mutlak 
takım oyuncusu olarak görev yaptı ve yapıyor. 

Aminata Touré 2017 yılından bu yana Eyalet Meclisi üyesi, 2019 yılından bu yana ise bir 
Eyalet Meclisinin en genç ve ilk Afro-Alman başkan yardımcısı. İnsanları birbirine bağlayan 
ve onlara ilham veren bir politikayı temsil ediyor.

İklim korumasını başlıca önceliğimiz haline getiriyor ve eşitliği politikamızın merkezine 
koyuyoruz. Birlikte demokrasimizi hayata geçirerek dijitalleşmenin sunduğu fırsatlardan 
faydalanacağız ve Schleswig-Holstein’ı iklim ekonomisi açısından bir harikalar diyarı haline 
getireceğiz.

Monika Heinold ve Aminata Touré ile birlikte şehir, eyalet ve Schleswig-Holstein için.
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I. Başlıca önceliğimiz olarak iklim koruması  

Başbakan olarak Monika Heinold ile Schleswig-Holstein‘i 1,5 derecelik iklim hedefine 
çekeceğiz ve 2035 yılına kadar iklim açısından nötr hale getireceğiz. Yenilenebilir enerji-
leri belirgin miktarda genişleterek, yeşil hidrojen için bir yenilikçi bölge haline getiriyor ve 
biyolojik çeşitliliği koruyoruz. 

Otobüs ve demiryolu ulaşımının genişletilmesi ve bir ağ oluşturulması ile eğitim bileti-
miz ve bisiklet altyapısına yapılan büyük yatırımlarla, şehir ve eyaletteki tüm insanları A 
noktasından B noktasına çevre dostu, güvenilir ve uygun fiyatlı bir şekilde getiriyoruz.

II. Schleswig-Holstein, dijital iklim ekonomisi harikalar 

diyarı 

Ülkedeki şirketler refahımızı ve iyi iş yerlerini güvence altına alıyor. Sürdürülebilir ekonomik 
gelişimimiz onları iklim tarafsızlığı ve dijitalleşme yolunda destekler. Bir ticaret bölgesi ola-
rak Schleswig-Holstein‘ı daha da çekici hale getiriyoruz ve şirket yerleşimlerini, yeni şirket 
kurulumlarını ve yenilikleri teşvik ediyoruz.

İklim korumasının uygulanmasında önemli bir dayanak olarak zanaatkârlarımızı güçlendi-
riyor ve eğitim ve kariyerde çeşitli yollar aracılığıyla yeni nesli teşvik ediyoruz. 

III. Daha fazla eğitim eşitliği için 

Çocukları ve aileleri teşvik ediyoruz. Schleswig-Holstein‘deki her çocuk iyi korunarak büyü-
meli ve kendi geleceğini şekillendirmek için en iyi fırsatlara sahip olmalıdır. Çocuk bakım 
kalitesini daha fazla arttırıyor, sabah ve akşam daha esnek çocuk bakım hizmetleri garan-
ti ediyor ve daha fazla anaokulu yeri ve uzmanı sağlıyoruz. Aynı zamanda, anaokullarını 
daha kapsayıcı bir yer haline getirmek istiyoruz.

Gençlere dayanak sağlıyoruz ve daha fazla eğitim eşitliği garanti ediyoruz. Okullarda 
dijitalleşmeyi ilerletiyoruz ve tüm gün sürecek hizmetleri, çocuklar ve gençlerin öğleden 
sonra eğitim ve boş zaman etkinliklerinden faydalanabilecekleri ve çeşitli şekillerde 
geliştirebilecekleri şekilde tasarlıyoruz.
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IV. Biyo-çeşitlilik ve sağlıklı, adil bir tarım için  

Biyolojik çeşitlilik ve temiz bir çevre, tüm yaşamlarımız için çok önemlidir. Karada ve de-
nizde korunan bölgeleri genişleterek, böcek ilaçlarının kullanımını azaltıyor ve biyolojik 
çeşitlilik stratejisini daha fazla geliştiriyoruz.

Çiftçiler her gün iyi ve sağlıklı yiyecekler sunuyor. Schleswig-Holstein‘de %30 ekolojik 
tarım hedefi yolunda onlara destek olacağız. Aynı zamanda çiftçiler için adil fiyatları ve 
daha fazla hayvan refahını savunuyoruz.

V. Eşit, özgürlükçü ve çeşitli bir toplum için 

Eşitlik, özgürlük ve çeşitlilik toplumumuzu güçlü hale getirir! Schleswig-Holstein‘de 
yaşayan bütün insanlar eyalet politikasında sesi daha güçlü duyulmalı ve temsil edilme-
lidir: İster vatandaş konseylerine katılım yoluyla olsun, ister Schleswig-Holstein‘de sürekli 
yaşayan insanlara oy kullanma hakkının açılması yoluyla. Şu ana kadar çok az görünen to-
plumsal grupların daha iyi temsil edilmesini amaçlıyoruz.

Eyaletimizdeki tüm insanların güvenli bir şekilde yaşayabilmesini ve özgürce 
gelişebilmesini istiyoruz. Cinsiyete dayalı şiddete karşı korumayı ve önleme çabalarını 
güçlendiriyoruz ve aşırı sağa karşı kararlı bir duruş sergiliyoruz.

VI. Schleswig-Holstein‘daki hayatımız için 

İster kiralık daire ister mülk olsun, ister şehir ister eyalet olsun: Konut bir lüks olmamalıdır. 
Uygun maliyetli ve sürdürülebilir konut sağlıyoruz ve, kiracıları aşırı kira artışlarından ko-
rumak, konutları korumak ve sosyal konutları teşvik etmek istiyoruz.

Şehirde ve eyalette iyi bir sağlık hizmeti sağlıyoruz. Sağlık, bütün insanlar için erişilebilir 
olmalıdır. Başlıca önceliğimiz, kârı en üst düzeye çıkarmak yerine hastanın refahıdır.

Yeşili seçiyoruz! 8 Mayıs‘ta her iki oyla.

Schleswig-Holstein için yeşil hedeflerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?  
www.sh-gruene.de/programm

8 Mayıs‘tan önce güvenli ve rahat bir şekilde oy vermek ister misiniz? Posta ile oylama 
hakkındaki tüm bilgiler şu adrese bulunabilir: 
www.sh-gruene.de/briefwahl
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