
لیست کاندیداهای سبز   

ما شهر وندان کلن هستیم.  بعضی از ما در این شهر به دنیا
آمدیم  و بعضی از ما نه. ولی همه ما یک هدف داریم و آن

انجام کار سیاسی برای شما ست

چه در اینجا متولد شده باشید،  چه نه
مشارکت سیاسی

همه افرادی که به صورت دائم در کلن زندگی می کنند، باید
حق و اجاره شرکت در انتخابات را داشته باشند

هدف ما این است که حتی افرادی که پاسپورت اروپایی ندارند،
در انتخابات شورای شهر حق شرکت داشته باشند

مدیریت شهری
مدیریت شهری باید منعکس کننده همه قشرهای مختلف شهر
باشد. ما می خواهیم به این مرحله برسیم که این مفاهیم در

مدیریت شهری  به صورت استاندارد وجود داشته باشد

زیر ساختهای اجتماعی و خدمات بهداشتی
ساختار های تآسیس شده و زیر ساختارهای اجتماعی باید تلفیق
و تقویت شوند. هدف ما این است که « مراکز بین فرهنگی
« نه به عنوان یک خدمات داوطلبانه بلکه به عنوان یک سرویس
اجباری محاسبه شود که توسط مدیریت شهری تالش بر بهبود

وضعیت اجتماعی و روانی مهاجران در کلن باشد

نژادپرستی و تبعیض
یک دارند،  پناهندگی  و  مهاجرت  تجربه  که  هایی  انسان  همه 
افزایش گسترده خشونت نژادپرستی و حاشیه نشینی را تجربه
می کنند  یکی از اهداف ما این است که،  با به جا گذاشتن یک
به یک کلن  که  کنیم،  پا  بر  برای کشته شدگان  کلن  در  یادبود 

مکانی عاری از تبعیض و نژادپرستی تبدیل شود

!طراحی شهری اکولوژی و اجتماعی- سبز برای همه
عدالت محیط زیستی، عدالت اجتماعی است. از این رو باید یک
معیار اصلی  در طراحی و توسعه شهری باشد. به همین دلیل
تاثیر این است که در تمام تصمیمات  از اهداف ما  یکی دیگر 

گذار بر محیط زیست تاثیر گذار باشیم

(آ موزش( مهد کودک،  مدارس،  دانشگاه

همه برای  و  ها  زمینه  همه  در  آموزشی  برابری  ما  هدف 

گروهها ی سنی است

یکی دیگر از اهداف ما این است که، « مدارس باز» را از طریق

مشارکت سایر نهاد های اجتماعی گسترش دهیم

مشارکت فرهنگی و اوقات فراغت

ترکیبی متعادل بین مسکن، فضای تجاری، اماکن فرهنگی،

فرصت های تفریحی و عمومی باید بوجود بیاید.  ما تالش

خواهیم کرد تا منطقه هاله کالک به سمت منافع مشترک

هدایت شود و « خانه منابع» نیز میتواند در آنجا پیاده شود

رسانه ها

موارد سایر  و  دولتی  موسسات  دیجیتالی  ساختهای  زیر 

یا افراد بدون اماکنی از قبیل پناهندگی برای پناهندگان و 

خانه باید گسترش یابد، تا از دسترسی بدون مانع به فرصتهای

آموزشی و اطالعات امکان پذیر باشد

وسایل نقلیه

شهر ما باید به تدریج رانندگی را غیر جذاب جلوه دهد. ما برای

صورت به  عمومی  نقل  و  حمل  وسائل  کلن  ساکنین  همه 

رایگان در اختیار شان قرار می دهیم

مسکن

ما است.  همه  برای  کافی  زندگی  فضای  ایجاد  ما  هدف 

از ما  همینطور  و  هستیم.  مخالف  سازی  جدا  و  تفکیک  با 

گسترش گزینه های اقامت غیر متمرکز حمایت می کنیم

کار و اشتغال

ما می خواهیم از اصل مطالبه گری به سمت اصل حمایت

با کاری  پیشنهادات  که  است  این  ما  هدف  کنیم.  حرکت 

توانایی های فردی با هم مرتبط و مطابقت داشته باشند

 !ما به اهداف متعهد هستیم،  شما فقط باید « رای» دهید
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