
"Yeşil - Açık Liste Göç"
Biz burada yaşayan Köln'lüleriz. Bazılarımız burada doğdu, 
bazılarımız ise burada doğmadı. Burada doğmuş olsalar da 
olmasalar da burada yaşayan insanlar için birlikte siyaset 
yapmak istiyoruz.

Programımız
1. Siyasi Katılım
Devamlı olarak Köln'de yaşayan herkes siyaset yapma, 
politikayı şekillendirme ve belirleme hakkına sahip 
olmalıdır. Avrupa vatandaşı olmayanların da yerel oy 
hakları olması için çabalayacağız.

2. Belediye 
Belediye, Köln'ün nüfusunu yansıtmalıdır. Biz Köln 
Belediye Yönetimin´de çeşitliliğe duyarlı bir konseptin 
standartlaşmasını sağlayacağız.

3. Sosyal Altyapı ve Sağlık Hizmetleri
Kurulan yapılar sağlamlaştırılmak ve sosyal altyapı 
güçlendirilmek zorundadır. Biz Kültürlerarası Merkezlerin 
desteklenmesini gönüllü hizmet olarak değil, aksine 
Belediye‘nin zorunlu bir hizmeti olarak  görülmesine 
ve göçmenlerin Köln’de psikolojik/sağlıksal bakımının 
güçlendirilmesini sağlamaya çalışacağız. 

4. Irkçılık ve Ayrımcılık
BIPoC'lerin yanı sıra mülteci ve göçmenlik deneyimi olan 
kişiler ırkçı saldırıların ve dışlanmanın devasa artışına 
maruz kalıyorlar. Keupstr’deki NSU Anıtı´nın en sonunda 
olmasını ve Köln’ün ayrımcılık ve ırkçılıktan uzak bir yer 
olmasını destekleyeceğiz.

5. Ekolojik ve Sosyal Kentsel Tasarım - herkes için 
yeşil!

Çevre Hakkı sosyal bir haktır. Bu yüzden şehrin tasarımında 
ve gelişiminde Çevre Hakkı ana kriter olmak zorundadır. 
Bütün kararlarda iklime ve çevreye etkiler kontrol edilmek 
zorunda olması için gayret göstereceğiz.

6. Eğitim (Kreş, Okullar, Okuldan mesleğe geçiş, 
Üniversite)

Amacımız, tüm yaş grupları için her alanda eğitimde 
eşitliktir. Eğitim alanı ihtiyacına göre, daha uygun 
kaynaklar sağlanacaktır. Tüm gün açık olan okulların (OGS) 
arttırılması, Sosyal Kurumlar aracılığıyla desteklenecektir.

7. Kültürel Katılım ve Boş Zaman
Yaşam alanları, ticari alanlar, kültürel alanlar, boş zaman 

imkanları ve kamusal kurumlar arasındaki ahenk gercekçi 

bir şehir planıyla yaratılmalı. Areal Hallen Kalk

kamu yararı odaklı geliştirilebilir ve orada bir “House of 

Ressources” hayata geçirilebilmesi için çalışacağız.

8. Medya

Eğitim fırsatlarına engelsiz erişim sağlamak ve bilgiye 

erişimi mümkün hale getirmek için, kamu kurumlarının 

dijital altyapısı ve diğer Mülteciler veya evi olmayanlar 

için barınak gibi yerler genişletilmek zorundadır. Medya 

Okuryazarlığı’nın derhal uygulanmasını sağlamaya 

calışacağız.

9. Hareketlilik

Şehrimiz araç kullanımının çekiciliğini adım adım 

ortadan kaldırmak zorundadır. Köln’de kayıtlı herkes için 

ücretsiz toplu taşıma araçlarını kullanmalarını sağlamaya 

çalışacağız.

10. Konut

Amacımız herkese yetecek kadar yaşam alanı oluşturmaktır. 

Ayrıştırma, izolasyon ve soylulaştırmaya karşı çıkacağız ve 

merkezi olmayan konaklama imkanlarının geliştirilmesi 

icin çabalayacağız.

11. Çalışma

Talep etme ilkesinden uzaklaşıp destek ilkesine doğru 

hareket etmek istiyoruz. Işe yerleştirme, iş arayanların 

ihtiyaçları ve yetkinliklerine göre yapılacaktır. Bir insan 

işe gidebilmek için neye ihtiyaç duyar ?

Bu yüzden açığız.

Biz buna kendimizi adadık - "sadece" oy vermelisiniz!
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