Mathilde Göttel
“Sanat ve yapı tarihi öğrencisi
olduğumdan dolayı, bina kalkınma
projeleri ve kültür politikası özellikle ilgi alanimdadir. Bu yüzden
Karlsruhe Şehir Belediye Meclisi
üyesi olarak ilgili komitelerde
görev alıyorum. Dahası, feminizme,
mültecilerle proje alışverişinde bulunmaya ayrıca doğa
ve hayvan haklarını, özellikle doğada kuşlara sıgınma
alternatifleri sunmaktan yanayım.
Şehir meclis üyesi olarak görevimin amacı, kamu
sektöründe uygun fiyata yaşam alanları oluşturmak
ve ayrıca emisyon içermeyen bir şehre iklim
politikasındaki bir değişikliğin uygulanması için
çalışmaktır. Bunlardan ziyade özellikle gençlerin politikaya daha fazla katılımı benim için önemlidir”.

Karlsruhenin 		
sosyal & ekolojik
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Bisiklet Politikası
Feminizm
Yaşam ve Kiralama politikası
İklim ve çevre: yoğunlaşma ve biyolojik çeşitlilik
Kültür
Hayvanları Koruma

Lukas Bimmerle, Mathilde Göttel,
Karin Binder

Komiteler:






Yüzme Komitesi
İnşaat komitesi
Kültür Komitesi
Planlama Komitesi
Yeniden Tahsis Komitesi

İletişim:

mathilde.goettel@gr.karlsruhe.de
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Sevgili vatandaşlar,

Lukas Bimmerle

Karin Binder

Mayıs 2019‘daki yerel seçimlerden bu yana Karlsruhe belediye meclisi temsil edildi. Bu meclisde parlamento grubu olarak
bizde yer alıyoruz. Karlsruhe için toplumsal ve ekolojik bir
politikayı taahhüt ediyoruz; bu yüzden aynı sosyal çevreye
sahip bir Karlsruhe için, kültürel ve demokratik katılımı
sağlamak için çalışacağız.Bu bizim için şu anlama gelir: ödenilebilen konutlar, iyi ve güvenli iş ve işyerleri,şehir içi trafik
azaltılışı ve sağlıklı bir çevre, iyi okullar ve kreşler, işleyen bir
sağlık sistemi, uygun fiyatlı kültürel ve spor tesisleri, ödenilebilir fiyatlı yerel ulaşım sistemini sağlamaya uğraşacağız.
Kimsenin yoksulluk içinde yaşamak zorunda kalmadığı ve bu
yüzden sosyal hayattan izole edilmek zorunluğunda olmayan
bir Karlsruhe istiyoruz.Irkçılıksız, cinsiyetçiliksiz ve insan
haklarından yana bir Karlsruhe için mücadele edeceğiz. Tüm
toplum ve halklar için yerleşim merkezi olan bir Karlsruhe
bizim hedefimizdir.Belediye meclisindeki görevimiz sayesinde sosyal ve ekolojik bir şehir isteyen vatandaşlarımızın
sesine ses olmak istiyoruz.Bu nedenle sizi bu şehirde pozitif
gelişimler sağlamak için bize destekte bulmanızı arz ediyoruz.
Herhangi bir sorununuzda, isteklerinizde veya yardıma
ihtiyacınız olduğunda, lütfen bizimle irtibata girmeye çekinmeyiniz. Ayreten kendiniz politikada aktif olmak istiyorsanız,
bizimle iletişim kurmaktan tereddüt etmeyin.

„Son belediye meclisi çoğunlukla sosyal,
kültürel ve toplu taşıma araçlar bölgesinde bütçe kesintileri uygulamaya karar
verdiğinde, bu karara karsi ben ve politik
aktif olan arkadaslarim “Sparts euch”
kampanyasını kurduk. Bu teşebbüsle
sosyal ve kültürel alanda alınan kararların
yanlis olduğundan dolayi baskı yaptık. O zamandan beri
Karlsruhe‘de daha sosyal bir politika uygulamak için yerel
politikaya aktif olarak katıldım. Belediye meclisinde bu alanlarda olumlu değisimler sağlamak icin çalışacağım: yoksullukla
mücadele etmek ve katılımı iyileştirmek – özellikle çocuklar ve ergenler alanında, herkes için biletsiz yerel ulaşımın
olduğu ekolojik bir dönüşüm, fotovoltaiklerin büyük ölçüde
genişlediği, vatandaş dostu ve şeffaf bir yönetim ve politika,
ırkçılık ve ayrımcılığa karşı mücadelede, yerel perakendenin
korunması, spor ve kültür için güçlü bir ekonomik destek.“

“Gecmiste Federal Meclis üyesi olarak, sol
hizip için gıda ve tüketici politikacısı olarak işimi bitirdikten sonra, şimdi önemli
belediye sorunlarına bağlıyım. Amacım,
tüm insanlar için yaşam ve çalışma
koşullarını iyileştirmektir. Ondan dolayı
özellikle hemşirelikte daha iyi koşullar
için – hem hasta hemde hastane personeli için olduğu kadar
hastanelerde, evlerde, mobil ve yaşlı bakımında calışma
haklarinı savunmak için Karlsruhe Belediye Meclis üyesiyim.
Tüm gün ve toplu okulları, ayreten ücretsiz okul yemekleriyle
eğitim fırsatlarını geliştirmek istiyoruz. İklim koruması söz
konusu olduğunda, Karlsruhe daha cesur olmalı ayreten sosyal ve ekolojik standartları belirlemelidir. Bu aynı zamanda
belediye kararları için de geçerlidir. Sendikacı olarak diyorum ki, çevreyi koruma ve iyi çalışma koşulları her şirket için
genel anlamda becmuri haline gelmelidir.”
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Anti-faşizm ve Irkçılık Karşıtı
Demokrasi ve Vatandaş Katılımı
Sayısallaşma Politikası
Bütçe ve Finans
Kapsama
Çocuk ve Gençlerin Refahı
İklim ve Çevre: Sürdürülebilir Enerji
Güvenlik ve Nizam
Ulaşım, Özellikle Toplu Taşıma
Ekonomi Politikası

Komiteler:






Ana Komitesi
Gençlik Refah Komitesi
Ekonomik Kalkınma Komitesi
Spor Komitesi
Çalışma Komitesi Wildpark Futbol Stadyum

İletişim:

lukas.bimmerle@gr.karlsruhe.de

Eski Jenerasyon
Çalışma Politikası
Sosyal Katılım ve Yoksulluk
Barış
Sağlık ve Bakım
İklim ve Çevre: Atık Yönetimi, Tarım ve Ormancılık, 		
Alan Koruması, Gürültü Koruması
 Göç
 Okul ve Eğitim







Komiteler:








Çevre ve Sağlık Komitesi
Sosyal Komitesi
Okul Danışma Kurulumu
Göç Danışma Kurulumu
Personel Komitesi
Kamu Kuruluşları Komitesi
Yaşlılar Konseyi

İletişim:

karin.binder@gr.karlsruhe.de

