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“Önce ne yapacağınızı sÖyleyın, 
sonra sÖyledığınızı yapın.”

Uygun kiralar ve sağlam kiracı hakları
“Barınma insani bir haktır. Bu nedenle 
benim için yüz binlerce kiracı bir avuç 
spekülatörden daha önemlidir.”

Ulaşım sistemimizin detaylı  
planlarla sağlamlaştırılması
“Münih hareketli ve değişkendir. Bir 
şehrin trafiğindeki düzenlemelerin 
sadece arabalar için değil, insanlar 
için de yapıldığına inanıyorum.”

İhtiyaç doğrultusunda ve 
ücretsiz çocuk bakımı
“aile önemlidir. Hayatın her aşa-
masında ebeveynleri ve çocukları 
destekliyorum. onlar benim için 
çok değerli.”

Yaşlandığınızda mutlu ve 
güvenli bir hayat
“Münih’imizdeki tüm insanların, 
yaşlılıkta bile yeterli maddi güce 
sahip olarak burada iyi bir hayat 
sürebilmelerini istiyorum.”

Münih - Yaşam hissi
“Münih’in burada yaşayan 
herkes için bir yuva olarak kalması 
amacıyla hoşgörü ve bütünlük için 
mücadele ediyorum.“
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Belediye Başkanı’nızı Seçin (küçük oy pusulası)

Belediye Meclisi’nizi Seçin (birinci büyük oy pusulası)
80 adet oy kullanabilirsiniz. aday başına tek seferde en fazla 
3 oy kullanılabilir.

Liste 5
Almanya Sosyal  
Demokrat Partisi – SPD

1. Tavsiye:
Verdiğiniz oyun kaybol-
maması için ilk olarak spd 
listesini işaretleyin.

2. Tavsiye:
Bunu yaptıktan sonra da 
spd adaylarını işaretleyin 
(toplam olarak 80 adet 
oyu geçemezsiniz).

Bölgesel kurul’unuzu Seçin (ikinci büyük oy pusulası)

Liste 5
Almanya Sosyal  
Demokrat Partisi – SPD

Göçmen ya da yabancı pasaportu olan 680.000 kişi 
Münih’te yaşıyor ve bu şehir nüfusunun %44’ünü oluştu-
ruyor. Birçok insan iyi ekonomik şartlar sebebiyle, Münih’e 
yeni bir ev ve iş bulmak için geliyor. almanya sosyal 
demokrat partisi Münih’i geçtiğimiz dönemlerde birçok 
iş yeri ile daha güçlü ve başarılı bir iş merkezi haline 
getirmiştir. Gelecekte de bunun için çalışmaya devam 
edeceğiz.

Münih aynı zamanda kozmopolit ve hoşgörülü bir şehir-
dir. Bu şehir ayrımcılık ve sevgisizlikle mücadele eden ve 
Münih‘teki tüm insanların barış içinde bir arada bulun-
masına kendini adamış birçok girişimi ve kuruluşu deste-
klemektedir. Burada herkesin kendini iyi hissetmesini ve 
güvenlik için buraya sığınanların kendilerini evlerindey-
miş gibi hissetmelerini istiyoruz. 

almanya sosyal demokrat partisi olarak herkese uygun 
fiyatlı konut, ücretsiz çocuk bakımı ve daha iyi çalış-
ma şartları sağlamak için mücadele ediyoruz. ayrıca, 
Münih’te farklı kültürleri yaşatabilmek için çeşitli fırsat-
lar yaratıyoruz. Birçok farklı milletten insanın Münih’te 
kendi vatanlarındaymış gibi hissediyor olmasından gurur 
duyuyoruz. Bu durumun gelecekte de devam edebilmesi 
için sizden 15 Mart’ta Münih’te dieter reiter ve almanya 
sosyal demokrat partisi’ne oy vermenizi istiyoruz.

501 dieter reiter
515 cumali naz
530 dilek Bilenler
541 arda celik
545 erol  akbulut
568 Hatice eminaga
502 Verena dietl
503 christian Müller
504 anne Hübner
505 christian Vorländer


