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ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
Για την εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου
Νυρεμβέργης στις 15 Μαρτίου 2020.

Α ΜΑΣ
Η ΨΗΦΟΣ ΣΑΣ ΓΙ
Υ 2020!
ΣΤΙΣ 15 ΜΑΡΤΙΟ

LINKE LISTE Nürnberg

Για πρώτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο
Νυρεμβέργης.
Κοινωνικό ταμείο της ΛΙΣΤΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ για να
βοηθηθούν οι άνθρωποι που βρίσκονται σε ανάγκη.

Από το 2008 για σας στο Δημαρχείο
linke-liste-nürnberg.de
V.i.S.d.P.: Marion Padua, LINKE LISTE,, Forsthofstraße 36, 90461 Nürnberg

Η ΠΟΛΗ ΑΝΗΚΕΙ
ΚΑΙ ΣΕ ΜΑΣ
H ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ προωθεί την
κοινωνική ένταξη όλων των ανθρώπων
που ζούν στην πόλη μας.

Οι υποψήφιοι/-ιες για τις | δημοτικές εκλογές 2020

Κάνουμε δυνατή την
κοινωνική ένταξη!
45 τοις εκατό των πολιτών που ζουν στη
Νυρεμβέρη προέρχονται από μετανάστες και 23
τοις εκατό δεν έχουν τη γερμανική υπηκοότητα.
Ζουν και δουλεύουν εδώ και αποτελούν βασικό
στοιχείο μιας πόλης που διεκδικεί να έχει τον
τίτλο „η πόλη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων“.
Για να της αξίζει αυτός ο τίτλος θα πρέπει όλοι
οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν εδώ στην
Νυρεμβέργη ελεύθερα χωρίς φόβο και χωρίς
διακρίσεις, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους,
το χρώμα, τη θρησκεία, και τους σεξουαλικούς
προσανατολισμούς.
Όλοι οι πολίτες αυτής της πόλης έχουν τα ίδια
δικαιώματα στον σεβασμό, στη συμμετοχή και
στην δυνατότητα να συναποφασίζουν. Βασικές
προϋποθέσεις για αυτό είναι, το δικαίωμα
να ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές όπως οι
πολίτες της ΕΕ και το δικαίωμα στην προστασία
από τις διακρίσεις και τον ρατσισμό. Αυτές οι
προϋποθέσεις είναι η βάση για ίσες ευκαιρίες
σχετικά με την πρόσβαση σε προσιτές κατοικίες,
με καλές θέσεις εργασίας, με την δωρεάν
εκπαίδευση και με την πολιτική και πολιτιστική
δραστη-ριότητα. Η άρνηση στο δικαίωμα
της συμμετοχής στις δημοτικές εκλογές, που
σημαίνει άρνηση στην ενεργό συμμετοχή στις
εξελίξεις του δήμου μας, στηρίζει και στεριώνει
την αποξένωση.
Προστασία από τις διακρίσεις και τον ρατσισμό
σημαίνει: Κανένας φόβος από απειλές και
επιθέσεις στην καθημερινή μας ζωή για πάντα
και παντού. Το χρώμα του δέρματος ή των
μαλλιών δεν πρέπει να αποτελούν αιτία για
συχνούς αστυνομικούς ελέγχους.

Kamber Özdemir (δες φωτο πρώτη σελ.)

Η σειρά των δολοφονιών του NSU, με τρία
θύματα από τη Νυρεμβέργη, πρέπει να αποτελεί
συνεχή προειδοποίηση. Η „Πρωτοβουλία
σταματήστε τους ξένους“ που είναι μια
παραλλαγή του NPD και άλλες φασιστικές
οργανώσεις δεν πρέπει να υπάρχουν στην πόλη
μας και σε καμιά περίπτωση στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
H υπηρεσία του δήμου για τους ξένους
εφαρμόζει μια πολιτική εκφοβισμού βάζοντας
πολλά εμπόδια στην ένταξη. Ο δήμος πρέπει να
εργαστεί στην κατεύθυνση να αναγνωριστεί και
να εφαρμοστεί ο κανονισμός 3+2 (τρία χρόνια
εκπαίδευση και δύο χρόνια δικαίωμα παραμονής)
σε όλη την βαυαρική επικράτεια. Ο κανονισμός
αυτός είναι ένα εργαλείο για πετυχημένη
ένταξη. Επί πλέον θα πρέπει να υποστηριχθεί
η κοινωνική ένταξη των ανθρώπων που ζούν
πολλά χρόνια εδώ με σωστά μέτρα. Κάνουμε
έκκληση στο Δημοτικό Συμβούλιο και ιδιαίτερα
στο Δήμαρχο να αναλάβουν την υποχρέωση
της κοινωνική πρόνοιας για όλους τους πολίτες
αυτής της πόλης.
Η ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ είναι υπέρ:
Του εκλογικού δικαιώματος όλων των
ανθρώπων που ζούν εδώ.
Να ζούν χωρίς φόβο και διακρίσεις όλοι οι
άνθρωποι που διαμένουν και ζούν εδώ στην
Νυρεμβέργη.
Να αποκτήσει το Συμβούλιο Κοινωνικής
Ένταξης το διακαίωμα της συναπόφασης
στην Επιτροπή Κοινωνικής Ένταξης.
Λέμε όχι στο αεροδρόμιο της απέλασης.
Να απαγορευτούν όλες οι ρασιστικές
οργανώσεις όπως για παράδειγμα το ΒΙΑ.

Αντιπρόεδρος Συμβουλίου Κοινωνικής
Ένταξης / 54 χρονών

Ayse Loose

H πολιτική κοινωνικής ένταξης
αποτελεί το κύριο μέλημά μου. Βάζω
υποψηφιότητα για το Δημοτικό
Συμβούλιο για να συνεχίσω την πολιτική
κοινωνικής ένταξης που υπηρετώ. Θα
ασχοληθώ εντατικά με τα δικαιώματά σας,
ώστε να είναι ο καθένας καλοδεχούμενος
σ΄ αυτή την πόλη, και να μπορεί να
ταυτίζεται μ΄ αυτή. Η ισότητα πρέπει να
κυριαρχεί σε όλες τις πτυχές της ζωής.
Μία κοινωνία ολοκληρώνεται μέσα από την
πολυπολιτισμικότητα.

Ζω στη Γερμανία από το
1990. Εδώ και 13 χρόνια είμαι

Farzaneh Ezati
Ειδικός για
διαπολιτισμικές και
δημόσιες σχέσεις /
61 χρονών
Zω στη Νυρεμβέργη εδώ και 20 χρόνια.
Εργάζομαι σε ένα πρόγραμμα για γυναίκες
και για LGBT-ανθρώπους στα πλαίσια
της διαδικασίας ασύλου. Σύμφωνα με
τις εμπειρίες μου οι γυναίκες που
ζητούν πολιτικό άσυλο γνωρίζουν
τις διακρίσεις ιδιαίτερα στα μικτά
καταλύματα, στην αναζήτηση εργασίας
/ ή επαγγελματικής κατάρτισης και
στην αναζήτηση κατοικίας. Πολλά
προβλήματα στην υπηρεσία αλοδαπών
και BAMF πρέπει να επιλυθούν.
Κύριο μέλημά μου είναι η εργασία με
γυναίκες που ζητούν πολιτικό άσυλο.
Θα εργαστώ ενεργά ως υποψήφια με την
λίστα της Αριστεράς στη Νυρεμβέργη
για τα δικαιώματα των γυναικών και
για τα δικαιώματα των γυναικών που
ζητούν πολιτικό άσυλο.

linke-liste-nürnberg.de

Γαστρονόμος / 50 χρονών

ελεύθερη επαγγελματίας και τα τελευταία 4 χρόνια
ασχολούμαι με τη γαστρονομία. Είμαι μετανάστρια
και μεγαλώνω τα παιδιά μου μόνη μου. Αγωνίζομαι
για τα δικαιώματα όλων των γυναικών.

Erkan Dinar (δες φωτο πρώτη σελ.)
Δημοτικός σύμβουλος Weißenburg /
39 χρονών
Εδώ και πολλά χρόνια βοηθάω μετανάστες με
γερμανική υπηκοότητα και αλλοδαπούς στο να βρουν
φτηνά ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δεν κάνω καμιά
διάκριση γιατί η κατοικία αποτελεί βασική ανάγκη
και ανήκει στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Θα
ήθελα να συνεχίσω αυτή την εργασία και στην πόλη
της Νυρεμβέργης που θα είναι στο μέλλον η νέα μου
κατοικία. Το λιγώτερο 40.000 νέα διαμερίσματα πρέπει
να χτίσει ο δήμος για ανθρώπους με μεσαία
και κατώτερα εισοδήματα.

Tobias Wöhner
Φοιτητής κοινωνικής εργασίας /
26 χρονών
Στα πλαίσια της εργασίας μου σε ένα
πρόγραμμα που υποστήριζε αβοήθητους
πρόσφυγες κατά τη διαδικασία χορήγησης ασύλου, ήρθα
αντιμέτωπος με πολλά εμπόδια που είχαν σχέση με τους
μετανάστες. Πρόκειται για προβλήματα που έχουν να
κάνουν με την υπηρεσία αλλοδαπών της Νυρεμβέργης
ή με το BAMF και για τις διακρίσεις κατά την αναζήτηση
κατοικίας ή εργασίας. Ως υποψήφιος με τη λίστα της
Αριστεράς θα καταπολεμήσω αυτά τα εμπόδια και θα κάνω
ό,τι μπορώ για να μπορούν να ζουν σ΄ αυτήν την πόλη όλοι
οι άνθρωποι – ανεξάρτητα από την καταγωγή τους- ελεύθερα
και με ίσα δικαιώματα.

