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Değerli Okuyucularımız, 
26.05.2019 günü Baden-
Würrttemberg‘de yerel seçimler var.
 Yerel seçimler Ravensburg ilçesinin 
geleceği için belirleyicidir. Bazıları 
seçimin çoktan bittiğini söylüyor. 
Doğrusu şu: Henüz hiçbir şeye karar 
verilmedi. Ravensburg ilçesine ne 
olacağı, DIE LINKE partisinin ilçe 
meclisinde ve ilk defa olmak üzere 
Ravensburg belediye meclisinde ne 
kadar güçlü temsil edileceğine bağlıdır. 
Bu sizin oyunuza bağlı!
Bu ve çok daha fazlası için katılıyoruz: 
Uygun fiyatlı konutlar, daha güçlü, 
uzun vadede ücretsiz toplu taşıma ve 
daha fazla ekoloji - bu konularda bize 
güvenebilirsiniz.
 Birçok insan değişim, sosyal adalet ve 
güvenli bir gelecek istiyor. Biz diyoruz 
ki: Ravensburg ilçesi her ne kadar 
„refah içinde“ olarak kabul edilse de 
ülke genelinde giderek daha fazla 
gözlemlediğimiz problemler bize 
ulaşmakta: Uygun fiyatlı konutlarda 
ciddi eksiklik, ciddi bir bakım personeli 
eksikliği, yetersiz ve pahalı bir toplu 
taşıma. 
Ravensburg ilçesini sürdürülebilir 
şekilde değiştirmek istiyoruz: 
daha sosyal ve daha adil yapmak 

istiyoruz! Hiç kimsenin fakirlikten 
korkmak zorunda kalmayacağı bir 
ülke istiyoruz. Bu amaçla milyoner 
ve milyarderlerden daha fazla vergi 
almaktan çekinmiyoruz. Zenginliğin 
herkese fayda sağladığı bir ülke 
istiyoruz. DIE LINKE partisinin ilçe 
meclisinde güçlü olması birçok şeyi 
harekete geçirecek. Adalet seçilebilir, 
26 Mayıs‘ta! Sosyal bir değişim için ve 
siyasetteki „böyle gelmiş böyle gider“ 
anlayışına karşı: DIE LINKE partisini 
seçin.
1. Sosyal adalet - Herkes ister, biz 
gerçekleştiririz! 
Her ne kadar Baden-Württemberg 
en zengin eyaletlerden biri olsa 
da altı kişiden biri yoksulluk içinde 
veya tehdidi altında. Çocuk ve yaşlı 
yoksulluğu, güvencesiz istihdam ve 
kültürel katılım eksikliği burada da 
artmaktadır. İl, ilçe ve belediyelerin 
bunlarla mücadele etmesi çok önemli. 
■ Bizim istediğimiz:  Düşük gelirliler 
için sosyal biletin uygulamaya 
geçirilmesi, özellikle öğrenciler ve 
emekliler için. Kamu hizmetlerinin 
maliyetini ve kullanılabilirliğini, 
gelirden bağımsız olarak herkesin 
erişebileceği şekilde değiştirmek 
istiyoruz. Küçük ve orta gelirli aileleri, 
örneğin ücretsiz günlük bakımevleri 
ve sosyal pasaportlara daha geniş 
erişim yoluyla rahatlatmak istiyoruz. 
Bunlar, indirimli belediye hizmetleri 
aracılığıyla yoksulluk eşiğinin önlemesi 
amaçlanıyor.
2. Yüksek getiri yerine uygun fiyatlı 
kira! ■
Kentsel alanlarda kira bedelleri 
patlama gösteriyor, fakat aynı 
zamanda Ravensburg ilçesi ve çevre 
bölgesinde artan kira maliyetleri ve 
uygun fiyatlı konut yetersizliği, insanlar 
için sorun yaratmaktadır. 
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Gelirin büyük bir kısmının kiraya 
gitmesi kabul edilemez. Burada acil 
bir politika değişikliği gerekiyor, çünkü 
ikamet etmek bir insan hakkıdır. 
■ Bizim istediğimiz:  Herkes için 
iyi ve uygun fiyatlı konut, kamusal 
konut stoklarının özelleştirilmesinin 
reddedilmesi, en az %50 sosyal imar 
oranı, belediye gayrimenkullerinin 
sadece hasılat icarı olarak verilmesi, 
kâr amacı gütmeyen projeler, 
kooperatif konut şirketleri ve konut 
sendikalarına öncelik vermek ve 
gecekondu ev sahiplerinin hayatlarını 
zorlaştırmak istiyoruz. 
3. Her yerde sağlık bakımı – bakım 
personeli eksikliği ile mücadele 
Baden-Württemberg‘de sağlık bakımı 
ateş altında. Eyalet hükümeti salt 
işletme kriterlerine göre hastanelerin 
ciddi şekilde tasfiye edilmesini 
planlıyor. Bu da ister istemez daha 
uzun ulaşım yoluna ve daha kötü 
bir bakıma yol açacak. Tıbbi bakım 
hizmetlerinin bu şekilde seyreltilmesi 
yasal olarak talep edilen genel sağlık 
bakımına aykırıdır ve özellikle kırsal 
alanlarda kötü tıbbi temel bakıma 
yol açar. DIE LINKE ile bu mümkün 
olmayacaktır. Yüksek kaliteli bir 
sağlık bakımı herkesin hakkıdır - 
Guggenhausen‘den Isny‘ye kadar. 
■ Bizim istediğimiz:  Hastane ve 
bakım kurumlarının korunması, 
daha iyi bir kadro, sağlıkta ve yaşlı 
bakımında daha fazla personel için 
verilen sendika mücadelesinin daha 
güçlü şekilde desteklenmesi, yaşlı ve 
hasta insanlar ve ayrıca engelliler için 
mesken odaklı ve eve yakın mobil 
bakımı organize eden ve sağlayan daha 
fazla belediye bakım istasyonu. 

4. Ulaşım değişimi: Otobüs ve trenle 
ulaşımın genişletilmesi 
Ravensburg ilçesinde toplu taşıma 
birçok insan için cazip değil. Kısmen 
düzensiz seferlere sahip otobüsler 
ve ilçedeki şehirler arasında kısmen 
ciddi şekilde kötü olan bağlantılar 
birçok insanın kültürel katılımını 
zorlaştırmakta. Toplu taşıma çoğu 
zaman birçok insan için gerçekten 
pek hesaplı değil. Ailelerin öğrenci 
biletleri için çok büyük miktarda 
para ödemelerini daha fazla 
bekleyemezsiniz. Berlin‘de DIE LINKE 
partisi Rot-Rot-Grüne koalisyonunda, 
öğrencilerin toplu taşımayı ücretsiz 
kullandığı „berlinpass“ı uygulamaya 
koydu. Bu mümkün - Ravensburg 
ilçesinde de. 
■ Bizim istediğimiz:  Öğrenciler, 
emekliler ve düşük gelirliler için 
ücretsiz biletler, toplu taşıma uzun 
vadede ücretsiz olmalıdır, ulaşımın 
bariyersiz şekilde dönüştürülmesi, 
kirletici emisyonlarını azaltmak ve bu 
sayede kıymetli çevremizi korumak 
için iyi zamanlanmış bir toplu taşıma 
erişimini herkes için mümkün kılmak. 
5. İklim ve çevre koruması için yerel 
girişimler 
Yerel enerji politikası her zaman aynı 
zamanda iklim politikasıdır. Bu sebeple 
yenilenebilir enerjilere yatırımı 
arttırmak ve belediyelerde merkezi 
olmayan üretim ve tedarik yapılarını 
teşvik etmek istiyoruz. Hedefimiz, 
yenilenebilir enerjilerden %100 
oranında tedarik sağlamaktır.
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Bir belediye enerji yönetimi planı 
aracılığıyla yenilenebilir enerji 
ve ısı tedariki için sistematik 
potansiyelleri arttırmak istiyoruz. 
Enerji tedarik şebekeleri belediyelerin 
elinde olmalıdır, holdinglerin 
elinde değil. Enerji endüstrisini 
demokratikleştirmek istiyoruz ve 
bu nedenle özellikle kooperatif 
olarak organize olmuş yerel enerji 
tedarikçilerini destekliyoruz. Enerji 
tedarikinin ekolojik unsurların yanında 
sosyal bir bileşeni de vardır. 
DIE LINKE kendisini Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesinin „1,5 derece hedefinin“ 
mükellefi olarak görmektedir ve 
bu nedenle tüm yaşam alanlarını 
iklim açısından nötr hale getirmek 
istemektedir. Bunun için belediye 
iklim koruma fonları oluşturulmalı, 
bu sayede enerji yenileme ve tasarruf 
çevrimleri uygulamaya konmalıdır. 
İklime zarar veren iş alanlarında vakıf 
varlıkları veya sermaye piyasasına 
bağlı fonlar içeren belediye yatırımları 
önlenmelidir. Belediyelerin değişen 
yerel iklim koşullarına ve aşırı sıcaklık 
yüküne karşı dirençli hale getirilmesi 
için iklim adaptasyon konseptleri 
geliştirilmelidir. Özellikle üstyapı ve 
altyapıda iklim açısından nötr inşaat ve 
sürdürülebilir malzeme çevrimlerine 
yatırım yapıyoruz: Belediyelerin 
elindeki orman stoklarını karbon 
deposu olarak görüyor ve bakıma 
yönelik bir idareyi destekliyoruz. Aynı 
şekilde belediyelerin kiralık tarımsal 
arazilerinde toprak idaresinin ekolojik 
biçimlerinin saptanması gerekir. Bu 
anlamda belediyeler iyi bir örnek teşkil 
etmeli ve bahçelerde, yeşil alanlarda 
ve diğer ortak kullanım alanlarında 
glifosat gibi pestisitleri ve diğer 
kimyasal maddeleri kullanmaktan 
kaçınmalıdır. 
Belediyeler kaynakları koruyan, 
enerji tasarrufu sağlayan ve atıkları 

önleyen her türlü yaklaşımı örneğin 
yardıma muhtaç haneler için iklim 
dostu elektrikli aletler için belediye 
programları veya tamir kafeleri ile 
desteklemelidir.
6. Kırsal alanda yaşamı desteklemek 

Şehirde ve kırsalda eşdeğer yaşam 
koşulları oluşturmak için bölgesel bir 
yapı politikası gereklidir. Ravensburg 
ilçesindeki herkese, nerede 
oturduklarından bağımsız olarak kamu 
hizmetlerine ve kültürel olanaklara 
erişmelerini istiyoruz.
■ Talep ettiğimiz:  Kırsal 
belediyelerde daha fazla hizmet ve 
belediyeler ile şehirler arasında daha 
iyi ulaşım bağlantısı! Otobüs nadiren 
geliyor ve akşam saat 8‘den sonra 
gelmiyorsa kültürel katılım biraz zor 
olur. Özellikle genç insanlar bundan 
mağdur olmaktadır. Aynı zamanda 
hastaneler ve bakım hizmetlerinin 
diğer biçimleri giderek daha fazla 
şehirlere odaklanmaktadır, bu durum 
aynı zamanda perakende ticaret ve 
hızlı internet için de geçerli. DIE LINKE, 
insanların yaşam koşullarının değerini 
eşit olarak arttıran bir yapı politikası 
izlemektedir – şehirde ve kırsalda. 
 7. Nefret yerine dayanışma – 
mültecileri kaynaştırmak, ırkçılığa 
karşı mücadele etmek 
DIE LINKE, insancıl bir mülteci 
politikasını savunuyor. Bundan bizim 
anladığımız, insanca bir karşılama 
ve barındırma, saygılı muamele, 
danışmanlık ve destek, travma 
geçirmiş insanlar için özel hizmetler, 
eğitim ve iş alanlarında iyi entegrasyon 
olanaklarıdır. İş kurumlarından yüzme 
havuzlarına kadar belediye tesisleri, 
kendi çalışanları da dahil olmak üzere 
insanları din veya kökenleri nedeniyle 
mağdur etmemelidir. 
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■ Talep ettiğimiz:  İnsancıl bir iltica 
kanununun yeniden düzenlenmesi 
ve faşizm karşıtı faaliyetler için 
girişimlerin desteklenmesi. 
Belediyelerin sınır dışı etme 
işlemlerine her türlü katılımı 
reddetmesini savunuyoruz.
AfD (Almanya için Alternatif), 
Identitäre Bewegung (Kimlikçi Hareket) 
ve şiddet yanlısı Nazi çevresi Baden-
Württemberg‘de iç içe geçmiştir. Bu 
nedenle yerel olarak „Aufstehen gegen 
Rassismus“ (Irkçılığa karşı ayağa kalk) 
gibi sağ karşıtı ittifaklara katılıyoruz. 
Irkçı ve nasyonalist siyaset yürüten 
parti ve gruplarla iş birliği bizim için 
söz konusu olamaz.
Kameralı takip sisteminin 
genişletilmesini artan „ırksal 
profillemeyi“ reddediyoruz. Suçun 
nedenleriyle mücadele etmek için 
sembolik siyaset yerine örneğin 
daha fazla sosyal çalışmayla önleme 
üzerinde duruyoruz. 
8. Barış ve dönüşüm için belediye 
girişimleri 
Savaşlar ve haksız ticaret, dünyada 
açlığın, ilticanın ve sürgünün 
ana nedenidir. Silah ihracatları, 
silahlanmalar ve uluslararası savaş 
operasyonları sadece yüksek 
maliyetlere neden olmakla kalmıyor, 
aynı zamanda her şeyden önce 
insanlara ölçüsüz derecede acı 
veriyor. Ravensburg ilçesi, kararlılıkla 
mücadele etmek istediğimiz yerel silah 
endüstrisinin bir erişim noktasıdır. 
Ölüm ve şiddet ihracatının bir 
alternatifi olmalıdır. Ayrıca Alman 
Silahlı Kuvvetlerinin okullarda reklam 
yapmasına da kararlılıkla karşı 
çıkıyoruz. Savaş, genellikle gösterildiği 
gibi bir oyun değildir. 
■ Talep ettiğimiz:  Baden-
Württemberg silah endüstrisinin sivil 
üretime dönüştürülmesi, araştırma 

kurumları ve üretim tesislerinin 
yerleşiminde toplumsal medeni 
hükümleri lehine, barış hareketi 
talebini tüm şehir ve belediyelerde 
taşıyoruz: Silah üretimini sivil üretime 
dönüştürmek, silah ihracatını 
yasaklamak! 
9. Zenginliğin yeniden dağıtılması - 
yaşanmaya değer belediyeler için 
Okullar ve gündüz bakımevleri, sosyal 
konut yapımı, entegrasyon, otobüs 
ve tren ya da dijitalleşme - hepsinde 
para eksik. Baden-Württemberg‘deki 
yatırım yığılması milyarlar seviyesinde. 
Buna rağmen ilçe ve belediyeler eyalet 
hükümeti tarafından, hastaneleri 
kapatma ve kamusal işletmeleri 
özelleştirme konusunda baskı görüyor.
Bunun için yeterli para var ama. LINKE 
olarak biz bu nedenle, yüksek gelirleri 
ve milyonluk mirasçıları kamusal 
işlerin finansmanı için dahil eden adil 
bir vergi politikası talep ediyoruz. 
Bunun için ülke düzeyinde, eyalet 
ve belediye hanelerinin doğrudan 
lehine olan bir milyoner vergisine 
ihtiyacımız var. İşletme vergisinde fiyat 
düşürme rekabetini reddediyoruz. 
Bunun yerine, bağımsız belediye 
vergisi olarak belediyelerin mali 
temellerini güçlendiren ve genişleten 
belediye ticaret vergisini getirmek 
istiyoruz. Bölgesel ekonomik döngüleri 
savunuyoruz. Uzun ulaşım yolları 
ve insan ve doğanın sömürülmesi 
yerine ekolojik ve kaynakları koruyan 
bir üretim istiyoruz. Bu nedenle 
belediyelerin, toplu sözleşme ve sosyal 
sigortalı istihdama sahip işletmelerden 
bölgesel, mevsimsel ve ekolojik 
imalat ve üretime dikkat etmesi 
gerekmektedir. Diğer tedarikler için 
örneğin, FairTrade damgasını taşıyan 
ürünlerle çevre dostu bir tedarik 
sağlanmalıdır. 
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10. Denetim kurullarının gücü yerine 
doğrudan demokrasiyi güçlendirmek 

Birçok belediye kararı, pahalı 
danışmanlık firmalarının dahil 
edilmesi ile birlikte denetim kurulları 
ve idareler tarafından kapalı kapılar 
ardında alınmaktadır. Bu demokrasiye 
zarar veriyor. LINKE olarak bu nedenle, 
vatandaşların örneğin katılımcı 
bütçeler yoluyla daha sık ve bağlayıcı 
olarak iştirak etmesini talep ediyoruz. 
Özellikle yüksek maliyetli büyük ölçekli 
projeler ve hastaneler, ulaşım ağları 
ve belediye idareleri gibi belediye 
işletmelerinin projelerinde, özerk idare 
organlarının da dahil olduğu katılım 
fırsatlarına ihtiyaç vardır. 
■ Talep ettiğimiz: Tüm belediye 
meclislerinde daha fazla şeffaflık, 
çünkü demokrasi katılımla yaşatılır. 
Vatandaş başvuru ve kararlarını 
bu nedenle eyalet düzeyinde 
de genişletmek istiyoruz ve 
kaymakamların doğrudan seçilmesini 
talep ediyoruz. Kiracı konseyleri 
belediye konut şirketlerinde 
bağlayıcı olarak kurulmalıdır. Katılım 
görevlilerinin yerel meclislerde tam 
zamanlı olarak seçilmesini ve kendi 
bütçelerinin olmasını istiyoruz. Küçük 
belediyelerde en azından gönüllü 
katılım görevlileri istiyoruz. 

İlçe meclisi için liste başı adayımız: 
Enes Muric, 20 yaşında, Wangen 
im Allgäu doğumlu ve Stuttgart 
Üniversitesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı 
ve Siyaset Bilimleri Öğretmenliği 
öğrencisi. DIE LINKE partisinin 
Ravensburg belediyesinde ilçe 
meclisinin liste başı adayı oldu. 

Daha iyi bir gelecek için tarafını seç.  
Sahada kampanyalara katıl, şehrindeki 
insanları bilgilendir, müzakere et ve DIE LINKE partisini 
sahada destekle...
Bize ulaş:“
info@die-linke-ravensburg.de - facebook.de/
KVDIELINKERavensburg

Enes Muric


