Saygıdeğer seçmenler, politikamızın ana
başlıklarını sizlerle paylaşmak istiyorum:
Biz, CDU olarak işsizliğin bundan sonra da sürekli olarak rekor alt
sınırlara ulaşmasını ve bu devamlılığın sağlanmasını, Almanya’nın
önümüzdeki dört yıl için de de dengeli bir bütçe ile Bonn şehrimizin hem
ülkemizde hem de uluslararası siyaset arenasında belirleyici rolünü
sürdürmesini hedefliyoruz.
Hakkımda: Ben, Dr. Claudia Lücking-Michel, 55 yaşındayım. Eşim ve
üç çocuğumla beraber uzun yıllardır Lessenich’te yaşıyoruz. 2013
yılından bu yana sizlerive Bonn şehrini Federal Milletvekili olarak temsil
ediyorum. Bu şans bana tanınmadan önce Cusanuswerk’te Genel
Sekreterlik görevini yürütmekteydim. Bonn alanındaki meslek eğitim
programlarını ve burs olanaklarından sorumluydum. Uzun yıllar kamu
kurumlarında insani yardım programlarında yönetici olarak çalıştım.
Ayrıca Alman Merkez Katolik Kilisesi’nde gönüllü yöneticiyim. Ailem, bu
yoğun ve çok yönlü çalışma temposunda en büyük destekçim.
Önümüzdeki dönemde de çalışmalarıma devam etmek, şehrimizi ve
burada yaşayan herkesin imkanlarını geliştirmek istiyorum.
Önümüzdeki dönem için hedeflerimi sizlerle paylaşmak isterim:
Comment je veux continuer mon engagement fructueux ? Vous allez
trouver un court résumé ici :
Bonn/Berlin Yasası’nı korumak – Birlemiş Milletler’in alanını
genişletmek






Bonn’u uluslararası bir şehir haline getirerek uluslararası
organizasyonlara ev sahipliği yapmasını sağlamak
Bonn’da Birleşmiş Milletler Dışişleri Bakanlığı bürosunun
kurulması ve
Kurumun yönetim kademesinde iş olanaklarının yaratılması
Bonn Birleşmiş Milletler (BM) kampüsünün genişletilmesi ve
Konuksever Devlet Yasası‘nın (Gaststaatgesetz) ivedilikle
çıkarılması
Federal bütçeden uluslararası anaokullarının ve uluslararası
okulların kurulmasını ve finanse edilmesini sağlamak

Aile ve toplum – Anaokullarda çocuk bakımını nitelik ve nicel bakımdan
iyileştirmek






Aile odaklı personel politkası,özel sektörde de iş yerinde
profesyonel çocuk bakımı olanaklarının sağlanması
Tek ebeveynlere desteğin artttırılması
Evde bakıma muhtaç olan kimselere yardımcı alımında
bürokrasinin azaltılmasıEv, klinik ve hastane ortamlarında
hasta bakımı arasında geçişlerin esnekleştirilerek hastaların
ve yakınlarına kolaylık getirilmesi
Mültecilere yeni bir yaşam imkanı tanıyarak topluma
uyumlarına destek olmak

İş hayatı – Orta Ölçekli İşletmelerde çalışanlara iş garantisi, organize
sanayi bölgelerinin genişletilmesi






Orta Ölçekli İşletmelerde çalışanlara iş garantisi, organize
sanayi bölgelerinin genişletilmesi
Bonn ve Rhein-Sieg arasında işbirliğinin arttırılması
Bürokrasiyi azaltmak ve yenilikçi orta ölçekli işletmelerin daha
etkin biçimde desteklenmesi
Yeni işletmelere teşvik ve altyapı desteği
Bonn’un kültürel ve turizm alanında fonlarla desteklenmesi

Güvenlik – Suç, ekstremizim ve vandalizme Bonn’da yer yok





fonder des concepts communs de Bonn et de la région RheinSieg pour l’utilisation des sols
réduire la bureaucratie – encourager la capacité d’innovation des
entreprises petites et moyennes par une subvention d’État
fédéral
mieux soutenir les fondateurs à l’égard de la numérisation
promouvoir un développement positif de tourisme - la mission
culturelle de Bonn

Eğitim ve Araştırma – Bonn’u bir eğitim şehri olarak güçlendirmek






Üniversiteyi daha başarılı bir döneme hazırlayabilmek için
mükemmel bir strateji hazırlamak
Daha iyiye ulaşmak için: Poppelsdorf’ta yeni kampüs ve
yenilenmiş üniversite garajı
-Şehir merkezindeki çocuk hastanesini modernize etmek
Meslek eğitimini tamamlayan gençleri profesyonelleştirmekGençlere ihtiyaç duydukları en yüksek desteğii sağlamak
Eğitimde güçlü akademisyen yetiştirmek, araştırmacı
kadrolarına ve onların akademik ilerlemelerine önem vermek

Trafik ve çevre – kentsel gelişim ile ulaşımın alt yapısını dengelemek





Tüm trafik ve ulaşımm yollarını bütünlük içinde düşünerek
ihtiyaçlara göre büyütmek:
Yolcular için yeni park yerleri ve bisiklet park alanı yapmak
Teleferik projesini gözden geçirmek-Venusberg bölgesindeki
trafiği düzenlemek
E-mobilite ile ilgili çalışmaları hızlandırmak ve trafik
gürültüsünü azaltmaya yönelik çalışmalarda bulunmak.
Bisikletçiler için rota ağını genişleterek ve bisiklet kiralama ağı
kurmak

Kültür – 2020 Beethoven Yıldönümü’nü federal hükümetin desteğiyle
kutlamak





Beethoven Kampüs Festivali girişimini desteklemek
Şehrimizin kültürel alandaki harcamaları için federal
hükümetin desteğini arttırmalıyız, şehrimizin yüzyıllık projesi
olan Bonner Münster’in restorasyonu için federal
kaynaklardan faydalanmalı, müzelerin teşvikini sağlamak
Bonn’daki spor ve eğlenceli tesislerinin arttırılması

