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«Πρώτα λέμε τι θα κάνουμε, μετά 
κάνουμε αυτό που είπαμε».

Προσιτά ενοίκια και ισχυρά δικαιώματα 
ενοικιαστών
«Η κατοικία αποτελεί ανθρώπινο 
δικαίωμα. Γι’ αυτό, οι εκατοντάδες χιλιάδες 
ενοικιαστές για μένα είναι σημαντικότεροι 
από μια χούφτα κερδοσκόπων.»

Καλύτερα μελετημένη επέκταση του 
συστήματος μεταφορών μας
«Το Μόναχο μετακινείται και είναι 
ευέλικτο. Υποστηρίζω τη μεταστροφή 
των μεταφορών προς μια πόλη για 
τους ανθρώπους, όχι μόνο για τα 
αυτοκίνητα.»

Επαρκής και δωρεάν παιδική 
φροντίδα
«Η οικογένεια είναι σημαντική. 
Υποστηρίζω τους γονείς και τα παιδιά 
σε κάθε φάση της ζωής τους. Έχουν 
μεγάλη σημασία για εμένα.»

Για μια ικανοποιητική και ασφαλή 
ζωή για τους ηλικιωμένους
«Θέλω η ζωή στην πόλη μας να 
είναι προσιτή και όμορφη για 
όλους τους ανθρώπους, ακόμη 
και για τους ηλικιωμένους.»

Μόναχο – μια αίσθηση ζωής
«Μάχομαι για την ανεκτικότητα 
και την κοινωνική συνοχή, για 
να μπορέσει το Μόναχο να 
παραμείνει η πατρίδα όλων των 
ανθρώπων που ζουν εδώ.»
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Κατάλογος υποψηφίων 5
Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα  
Γερμανίας – SPD
501 Dieter Reiter
565 Alexandros Parasidis
502 Verena Dietl
503 Christian Müller
504 Anne Hübner
505 Christian Vorländer

Ψηφίστε λοιπόν σωστά:
ΣΤιΣ 15/03/2020: SPD – ΚαΤαλοΓοΣ 
ΥΠοψΗφιων 5

Ψηφίστε για δήμαρχο  
(μικρό ψηφοδέλτιο)

Ψηφίστε για δημοτικούς συμβούλους  
(πρώτο μεγάλο ψηφοδέλτιο)
Μπορείτε να ψηφίσετε 80 υποψηφίους, δίνοντας έως και  
3 ψήφους σε κάθε υποψήφια ή υποψήφιο

Συμβουλή 1:
Για να μην χαθεί η ψήφος 
σας, βάλτε πρώτα σταυρό 
στον κατάλογο υποψηφίων 
του SPD.

Συμβουλή 2:
Μετά βάλτε σταυρό στις 
επιμέρους υποψήφιες 
και υποψήφιους του SPD 
(Συνολικά όχι παραπάνω 
από 80 ψήφους).

Ψηφίστε για περιφερειακούς συμβούλους  
(δεύτερο μεγάλο ψηφοδέλτιο)

Κατάλογος υποψηφίων 5
Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα  
Γερμανίας – SPD

Στο Μόναχο ζουν 680.000 άνθρωποι με μεταναστευτικό 
παρελθόν ή ξένο διαβατήριο, αριθμός που συνιστά το 44 
τοις εκατό του πληθυσμού της πόλης. Πολλοί άνθρωποι 
έρχονται στο Μόναχο λόγω της καλής οικονομικής 
κατάστασης και βρίσκουν εδώ δουλειά και ένα νέο 
σπιτικό. Τις τελευταίες δεκαετίες, το SPD φρόντισε ώστε το 
Μόναχο να γίνει ένας ισχυρότερος και πιο επιτυχημένος 
επιχειρηματικός προορισμός, με πολλές θέσεις εργασίας. Θα 
προασπιστούμε αυτή τη θέση του και στο μέλλον.

Ταυτόχρονα, το Μόναχο είναι μια κοσμοπολίτικη και 
ανεκτική πόλη. Η πόλη υποστηρίζει πολλές πρωτοβουλίες 
και οργανώσεις που μάχονται κατά των διακρίσεων και 
του μίσους και προασπίζουν την ειρηνική συμβίωση όλων 
των ανθρώπων στο Μόναχο. Επιθυμία μας είναι όλοι οι 
άνθρωποι να αισθάνονται καλά εδώ, και ακόμη και εκείνοι 
που καταφεύγουν εδώ για την προστασία τους, να μπορούν 
να νοιώσουν λίγο το Μόναχο σαν την πατρίδα τους. 

Στο SPD αγωνιζόμαστε ώστε να υπάρχουν προσιτές κατοικίες 
για όλους τους ανθρώπους, δωρεάν παιδική φροντίδα και 
καλύτεροι όροι εργασίας. Την ίδια στιγμή, δημιουργούμε 
αρκετές ευκαιρίες ώστε το Μόναχο να είναι βιώσιμο και 
για ανθρώπους με διαφορετικές κουλτούρες. Είμαστε 
περήφανοι που στο Μόναχο βρήκαν την πατρίδα τους τόσες 
πολλές διαφορετικές εθνικότητες. Για να παραμείνουν τα 
πράγματα έτσι και στο μέλλον, ζητάμε στις 15 Μαρτίου την 
ψήφο σας για τον Dieter Reiter και το SPD Μονάχου.


