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Korona döneminde daha güvenli bir gelecek için YEŞİLERİN önerdiği çözümlerin yanında olalım. 
Bir virüs hayatımızı kökten değiştirdi. Devam eden korona salgınının sosyal ve ekonomik sonuçları henüz tam 
olarak öngörülememektedir. İnsan odaklı çalışmalarımızla, salgınla mücadele ederken, işsizliği, sosyal daralmayı 
önlemek ve sağlık sistemimizi çalıştırmak artık önceliklerimiz olmalıdır.  Bielefeld‘de basit bir şekilde eskisi gibi  
„devam edelim“ diyemeyiz. Toplumsal yaşamın birçok alanında zorlayıcı bir şekilde gerçekleşecek ‘yeniden başla-
ma’, kentimizde özellikle de çevre ve iklimin korunması alanlarında, yeni rotalar için yenifırsatlar da sunmaktadır.

Koşulsuz bir şekilde iklimin korunması - CO2‘yi azaltmak, çevreyi ve Teuto‘yu korumak. 
2019 yılında Bielefeld iklim acil durumu ilan etti! Belediyenin olanakları çerçevesinde iklimi korumak için eli-
mizden gelen her şeyi yapıyoruz. Geleceğe yönelik projelerin planlanmasında iklimin olası sonuçlarını da dahil 
ederek iklime zarar veren yaptırımları kabullenmiyor,  karşı duruyoruz. Gelecek için kentsel ormanı güçlendirmek 
ve sertifikalı doğal orman alanları yaratmak istiyoruz. Bielefeld ve çevresindeki birçok değerli ve gerekli yaşam 
alanlarını dokunulmayan doğa rezervleri olarak ilan etmek istiyoruz.

Daha geniş bisiklet yolu - şehir merkezinde ve ilçelerde yayalar, bisikletler ve toplu taşıma  
için öncelik ve güvenlik.
Hareketlilik aynı zamanda özgürlük, kendi kaderini tayin etme ve refahın bir ifadesidir. Ulaşım sistemimiz, özellikle 
büyüyen Bielefeld şehrinde, mekânsal, sosyal ve çevre dostu sınırlara ulaşıyor. Bielefeld herkes için yaşamaya 
değer bir şehir olmalıdır. Temiz bir hava ve daha az gürültü ile geleceğe dönük bir şehir yaratıyoruz. Önceliğimiz 
bisiklete binmeyi ve yürümeyi daha çekici ve güvenli hale getirmektir. Bielefeld‘i insanlara geri veriyoruz!

Konut sahibi olmak lüks olmamalı - yaşanılır bir bölgede herkese uygun fiyatlı bir konut.
Gittikçe daha fazla insan Bielefeld‘ de yaşamak istiyor çünkü şehrimizin yaşam için sunabileceği çok şey var. 
Şehrimizde ikamet eden ve yeni gelen tüm vatandaşların uygun fiyatlı konutlarda yaşayabilmelerini istiyoruz. Biz 
YEŞİLLER konutlarımızın iklimi daha fazla ısıtmamasını ve konut ısısının da herkes için uygun fiyat da olmasını 
istiyoruz. Bu aynı zamanda yaşam alanlarının da herkes için canlı ve yeşil olduğu anlamına gelir. Bielefeld‘ de 
önümüzdeki yıllarda mevcut konutları yenilemek ve 5.000‘den fazla yeni konut inşa etmek zorunda kalacağız. Ko-
nut inşaatını geleceğe ve gelecek nesillere hazır hale getirmek istiyoruz. Böylece sosyal ve çevreci ilkeler ışığında 
gelecekte tüm vatandaşlar için ve daha elverişli koşullarda yeni, iklim dostu yaşam alanı yaratılabiliriz.

 

Geleceği birlikte şekillendirebiliriz.



Ekonomi ve bilim ağı kurma -Bielefeld‘de YEŞİLLER’LE birlikte yeni girişimler ve işyeri yaratma. 
Bielefeld ekonomisi iyi bir konumda olmasına rağmen son dönemlerde korona krizinin sonuçlarından büyük 
ölçüde zarar gördü. Dolayısı ile şimdi zaman gerekli olan her alanda mümkün olduğunca gelişmeleri destekleme 
zamanıdır. Gerekli olan yeniden yapılanma, birçok girişimciye ve kurucuya şirketlerini sadece ekonomik olarak 
yeniden organize etme değil, aynı zamanda çevre dostu ve sosyal olarak daha uyumlu hale getirme şansı da 
sunuyor. YEŞİLLER olarak Bielefeld‘ de iş dostu bir iklim yanında, iklim dostu bir ekonomi de istiyoruz. Mevcut ve 
yaklaşmakta olan krizler göz önüne alındığında, ekonomik kalkınma, sosyal sorumluluk, kaynakların korunması ve 
iklimin korunması birbirlerine zıt alanlar değildir. Böyle süreçlerde bu olanak ve hedefleri bir araya getirerek yeni 
fırsatlar yaratabiliriz. Bu değişikliği girişimciler ve bölgedeki çeşitli bilimsel kurumlarla birlikte şekillendirmek 
isterken yenilikçi bir bilim kenti olma yolundaki Bielefeld‘i destekliyoruz.

Yaşamsal çeşitlilik - Açık, çok renkli, hoşgörülü ve kapsayıcı bir Bielefeld için. 
Bielefeld, doğumdan yaşlılığa kadar burada yaşayan HERKES‘e yaşam kalitesi sunan bir şehirdir. İhtiyacımız olan 
şey: ilçelerde ve mahallelerde, sosyal kurumlarda, şirketlerde, okullarda, gündüz bakım merkezlerinde ve şehirdeki 
birçok renkli inisiyatifler de paylaşımcı birliktelik ve sosyal etkileşimdir. İlimizde tecrit ve dışlanma yerine birbiri-
mize açık ve dostça birlikte yaşamı ön planda tutmak istiyoruz. YEŞİL politika uzlaşmasız bir şekilde ırkçılığa karşı; 
kadınlar, LGBTTI’liler, ve engelliler ile toplumun tüm kesimlerini kapsayan eşit ve katılımcı bir yaşam biçimi için 
mücadele eder. 

Dijital çağ da eğitim - Okulların daha güçlü medya kullanımına yönlendirilmesi. 
Corona krizi bize bir kez daha dijital medyanın önemini ve olanaklarını gösterdi. Dijitalleşme kentsel yaşamı 
etkilemeye devam edecektir. Toplumun merkezi yapı taşı olan okullarda medya erişimini sağlamak/güçlendirmek 
kadar, bu konuda verilen eğitimin desteklenmesi de çok önemlidir. Dijital teknolojileri doğru bir şekilde kullan-
abilmek için dijital eğitim gereklidir. Okulları mümkün olan en kısa sürede fiber internet ağı ile donatıp tüm 
sınıfların bu konuda gerekli modern son cihazlarla donatılmasını sağlayacağız.

Çocuklar iktidara- Bielefeld‘in geleceğine yönelik daha fazla katılım yetkisi.
Şehrimiz değişiyor ve insanlar aktif olarak değişmeye kararlıdır. Acil durumlarda yardım çağrıları ile birlikte bir-
birimize yardım ediyor ve destek amaçlı yeni olanaklar geliştiriyoruz. Bielefeld deki aktif sivil toplumu etkin bir 
şekilde destekleyecek, birlikte demokrasiyi koruyacak ve yerel düzeyde güçlendireceğiz. Şehirdeki katılımcılığı 
toplumun bütün kesimleri ile birlikte yeni fırsatlar yaratarak geliştirmeye devam edeceğiz. Katılımcılığın zaman 
aldığını biliyoruz. Ancak her yaştan insanların her durumda söz sahibi olmasını istiyoruz. Özellikle de genç nesil-
lerin katılımını sağlayabilmek için daha fazla fırsat yaratmak istiyoruz.



Tavır göster – sağa karşı tavizsiz demokrasi 
YEŞİLLER olarak çok renkli ve çok kültürlü bir şehir için, ırkçılığa ve sağa karşı kesin ve kararlı bir tavır sergiliyoruz. 
Sağcı şiddet, nefret ve söylemlerine karşı duran demokratik ve sivil bir parçası olan Bielefeld‘de ırkçılık, anti-se-
mitizm ve toplumun değişik kesimlerine yönelik insanlık dışı hiçbir saldırı ve söylemin yeri yoktur. Demokrasi 
düşmanlarına karşı çok renkli ve açık bir toplumsal yaşamı birlikte koruyoruz.  

Yoksulluğa karşı aktif tavır – Bielefeld de herkesin insanca ve onurlu bir şekilde yaşamasını 
sağlayalım.  
İlimizde de yoksulluk içinde yaşayan insanlar var. Her dört çocuktan biri sosyal yardımlarla yaşayabilen ailelerde 
büyür. İyi bir eğitim ve meslek öğrenmek, uygun fiyatlı konut, sosyal ve kültürel kurumlara ve olanaklara ulaşım 
yanında iyi işleyen komşuluk ilişkileri yoksulluğa karşı en iyi korunma mekanizmalarıdır. Bizler bunu gerçekleştir-
mek istiyoruz. Sosyal bilet ile çocukların müze ve diğer kültürel kurumlara ücretsiz erişimlerini ve spor kulüplerine 
ücretsiz üyeliklerini sağlayabilecekleri ve herkesin olanaklardan eşit bir şekilde faydalanacağı bir yapı oluşturmak 
istiyoruz. Bunun için sosyal iletişim ağlarını ile kentsel gelişim projelerini genişletmek istiyoruz.

Enerji değişimine destek- güneşli bir geleceğe yenilenebilir enerjilerle.
Elektrik ve ısı üretmek için yenilenebilir enerjinin Bielefeld de potansiyeli büyüktür, ancak şu anda yeterince kul-
lanılmamaktadır. Bu potansiyelden daha fazla ve daha yoğun bir şekilde yararlanmak önemlidir.

Yaşam boyu iyi bir eğitim - anaokulu, okul ve meslek öğrenmede eğitim eşitliği.
Bielefeld, geleneksel eğitim kurumları dışında ve her yaştan insan için öğrenim olanağını sunan bir şehirdir. Bie-
lefeld herkes için eşit bir şekilde öğrenme ve yaşama şehri haline gelmelidir. Her çocuk iyi, sevgi dolu ve bireysel 
eğitim alabilmelidir. Kreş, okul, meslek okulu ve üniversite herkesi kapsayıcı ve eşit şartlarda olmalıdır. Sadece 
öğrenmeyle ilgilenmiyoruz: kültür, spor, değişik amaçlı buluşmalar, dostluk, güvenlikli ve katılımcı bir toplum 
yaratarak Bielefeld de eğitimi şekillendirmek istiyoruz.

Biz ve düşüncelerimiz hakkında daha fazla bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz.  
QR-KODU: https://www.gruene-bielefeld.de/presse/aktuelles/unser-wahlprogramm-2020/
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