Sascha Binder Sahsi
28 yasindaki avukat ve SPD Bölgebaskani Göppingen Belediye meclis
Üyesidir ve kendi parti grubunun ikinci baskanidir. Menzuniyetini
Geislinger Helfenstein-Gymnasium’da yaptiktan sonra, sivilgörevini
Sehir genclik grubuGeislingen’de gecirmistir. Ondan sonra Hukuk
Fakültesi Tübingen Üniversitesinde bitirmistir. Ögrenim döneminde
finansmaninda Taksi sürücülügle ve Haftalik pazarlarda calisasak
kendiside katkida bulunmustur. 10 seneden beri kendisi sivil toplum
örgütleri ile aktif calisiyor. Ayrica TG Geislingen’in genclik yöneticisi
oldu ve de Jungendgemeiderat olarak calisti. Bügüne kadar TG/SC
Zeltlager’de bakici olarak calisiyor ve de Hohenstaufenstiftung’un
Stiftungrat’ina ve de Kreisjungendring’in Verwaltungsrat’ üyesidir
Üyelikleri: AWO, ver.di, Freundeskreis Uganda, TG Geislingen, SC
Geislingen, VfB Stuttgart

Daha fazla bilgiyi
www.saschabinder.de
bulabilirsiniz.

Gelecege Yön vermek
Sascha Binder icin Politika’nin anlami vatandaslarla dialog icinde
gelecege Yön vermekdir. „ Kim acik pozisyonu temsil ediyorsa, Dialog
icin kabiliyetlidir. Sahis Kendi fikrini her duruma göre degistirirse,
Dialog icin kabiliyetli degildir, bu Binder’in Inandiricilik sözünde fikridir. Sascha Binder bir Siyaset adamidir . Egitimde sans esitligi Sascha
Binder icin hem politik anlamda hem de cok sahsi anlamda büyük
rol oynuyor. Kendisi nasil zor oldugunu, bizzat yasadi.Universite
zamaninda gereken careleri bulmayi ve yinede zaman kaybetmeden
menzun olmayi basarmistir. „Büyük hedefler basarilar ancak egitimle olabiliyor. Ne yazikki cok kisiler gereken yardimdan mahrumdur“,
bu durum sayin Binder’in kendi tecrübesi Insan lara anaokulundan
Üniversiteye kadar destek ve sans tanimak oldugudur cok genc
göcmenler icinde egitim sanslari kapalidir. Binder icin aslinda BadenWürttemberg gibi göcmen eyaletinde, bir modern uyum politikasini
uygulamak gereklidir. Buna dahil anlayis ve aciklik yerlilerden ve
bilhassa göcmenlerden destek ve emek vermeleri gerekiyor „ Biz
bütün burda yasayanlarin potansiyellerini, becerilerini, azimlerini, ve
yeteneklerini kullanmak istiyoruz. Bunun icin egitim, meslek egitimi,
is ve kültür alanlarinda cok sey yapmamiz gerekiyor.

„Gerçek Değişim“
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Dr. Nils Schmid
Baden-Württemberg SPD-Direk adayi

Nils ve Tülay Schmid

Bir gercek Degisim icin
Baden-Württemberg bir güclü eyaletdir. Burda cok zeki, sempatik ve
caliskan insanlar yasiyor. Onlar kendilerini ciddi alan bir eyalet baskani hak ediyorlar.
Nils Schmid yönetmek icin bagirmasi gerekmiyor. Insanlari dinliyor
ve ondan sonra acik karar veriyor. Eyalet baskani olarak ilk temeli
yeni bir siyaset ve kültür icin atmak istiyor.Diyalogla ve hazirlilikla
yeni yollar gitmek. Inancla insanlari kazanmak , kararlilikla sosyal
ilerlemeyi basarmak. Cünkü Baden-Württemberg ayrilma yolunda.
CDU ve FDP toplum anlayisi bozdular. Cogu insanlarin ümidi, birgün
cocuklarinin ve torunlarinin daha iyi yasam sürmeleri düsüncesi
kayip oldu. Sonuc: Insanlar politikaya güvenini kayip ettiler. Nils
Schmid eyalet baskani olarak insanlar icin baglanti kuracak. BadenWürttemberg’de ki politikayi bastan asagiya degistirecek. Gelecekde
Politikayi insanlar aralarinda yapacaklar ve Vilya Reitzenstein’in arka
odalarinda degil. Vatandaslara yakinlikla, karar verme yetkisini alarak degil. Insanlara güvenc vermekle ve daha fazla demokratik pay
bicmeyle, Nils Schmid bunlari savunuyor.

Kendi tecrübesinden biliyorki, cesitlilik bir sansdir tehlike degil.
Sadece herkese ayni sans yaratan, bu sansi kullanabilir. Bir insanin nereden geldigini sormayalim onunla beraber nereye gitmek
istedigimizi. Cünkü gelis kökü bir dezavantaj olmamasi lazim, Nils
Schmid’in pozisyonu budur. Yeni bir politika güvence ihtiyaci var. Ilk
sarti Dürüstlükdür. Yerine getiremeycegin hic bir seye söz vermemek.
Düzenli Finans kaynaklari ve akilli yatirimlar. Icin mantikli ve cesaretli olmak gerekiyor, ve Nils Schmid bunu temsil ediyor. Biz kendimize
inaniyoruz: Biz simdiki hükümetten daha iyi yapabiliriz. Cünkü bizde
sosyal ve dinamik Baden-Württemberg icin daha iyi planlar var. Ve
bizde daha iyi eyalet Basbakani var Nils Schmid
Uyum
Baden-Württemberg bir göcmen eyaletidir. Cesitliligin verdigi sansi
biz kullanmak istiyoruz, bunlari sümen alti yapmadan – korkusuzca
ve hayalperest olmadan . Uyumluluk bizim icin bir Sef isidir: ve
Baden-Württemberg de Uyum (entregasyon )bakanligi kuracagiz.

Kontak/künye
SPD Kreisbüro
Sascha Binder
Kirchstraße 28
73033 Göppingen
0 71 61 -78 32 5
0 71 61 - 69 49 8
E-Mail: info@saschabinder.de

Sascha Binder
Geislingen bölgesi
icin sizin adayiniz

Insanlarla dialog içinde:
Maçit Karaahmetoğlu ile birebir söyleyiş

Soru 1: Şu anda iktidarda olan Sarı-Siyah Eyalet Hükümetinin entegrasyon politikasının
zaafiyetleri nelerdir?
CEVAP: Eyalet Hükümeti göçmen halka ulaşan zaten herhangi bir entegrasyon politikası
yürütmemektedir. Adalet Bakanı Goll toplumumuzun bu önemli alanıyla uyum sorumlusu olarak tabiri caiz ise diğer işlerinin yanı
sıra ilgilenecekmiş. Baden-Württemberg`in
göçmen kökenli insanların oranın en yüksek
olduğu eyalet olmasına karşın, bugüne kadar
bu alanda akademik tartışmalardan daha
fazlası yapılmış değildir. Baden-Württemberg
eyaletinde yaşayan insanların % 25`i göçmen
kökenlidir. Rakam büyük olmasına büyük, fakat bu alandaki gerçek icraat ihtiyacını yansıtmamaktadır, çünkü 25 yaşına kadar olan grup
içerisindeki göçmen kökenli insanların oranı
hatta % 30`un da üzerindedir. Stuttgart, Heilbronn gibi büyük şehirlerdeki genç nüfusun
yarısından fazlası göçmen kökenli insanlardan oluşmaktadır. Bu rakamları bilen herkes,
önümüzde bulunan, başarılması gereken
bu alandaki zor ödevlerin adelet bakanının
uyum sorumlusu olarak yan çalışmasıyla üstesinden gelinemiyeceğini de bilir.
Eyalet Hükümetinin uyum politikasındaki en büyük zaafiyeti, Eyalet Hükümeti`nin
göçmen insanlara hiç ulaşamamasında ve
bu halk grubunda en ufak bir inandırıcılığa
sahip olmamasında yatmaktadır. Göçmen
kökenli insanlara Eyalet Hükümetini dendiğinde, akıllarına görmezlikten gelinmişlik ve
onların sırtından yürütülen seçim kampanyası popülizminden başka birşey gelmemekte.
Baden-Württemberg`de yapılan son eyalet
parlementosu seçimlerinde örneğin „Vatandaşlığa Alınma Testi“ CDU tarafından seçim
konusu olarak ana tema olarak işlenmişti.
Ancak Eyalet Hükümeti ciddi olarak göçmen
birlikleriyle (dernekleriyle) dialog girişiminde
bulunmamıştır. Zaten entegrasyon politikası
yapacak durumda değildir, zira –daha önce
de belirtildiği gibi- toplumun bu grubu nezdinde ne inandırıcılığa sahiptir ne de bu insanlara ulaşma niyetindedir.

Soru 2: „ SPD hangi konseptlerle entegrasyonu desteklemeyi öngörmektedir?“
CEVAP: Her şeyden önce bilmemiz gereken,
göçmen halkın büyük bir bölümünün iyi veya
çok iyi Almanca konuşabildikleri ve çok iyi
bir şekilde Baden-Württenberg toplumuna
uyum sağlamış olamalarıdır. Fakat bunun
da yeterli olmadığının farkında olmalıyız,
zira bir kısım henüz iyi uyum sağlamamıştır.
Biz Baden-Württemberg`deki göçmen birlikleriyle birlikte amaçlarımızı tanımlamak
ve birlikte çalışmak istiyoruz. Bu nedenle biz
Baden-Württemberg`de yaşayan toplumların dernek yöneticilerini, akademisyenlerini,
işverenlerini ve diğer öncü kişi ve multiplikatörlerlerini bizim entegrasyon çalışmalarımıza katkı sağlamaları için kazanmak istiyoruz.
Etkili bir entegrasyona „zoraki evlilikle“ değil „aşk evliliği“ ile ulaşılır. Bize düşen görev
ise, bu yönde yapılacak birçok iyileştirme ve
olumlu çalışmanın birlikte yapılabileceği
yönünde göçmen halkı ikna etmektir. Bizim
amacımız, toplumumuzun birlikte kaynaşmasını sağlamaktır. Biz çalışmalarımızı,
Baden-Württemberg`de yaşayan çeşitli grublardan insanların yoğun bir şekilde –iş hayatının dışında da, mesela derneklerde veya diğer
müşterek organizasyonlarda“ birlikte hareket
etmeleri yönünde yapmak durumundayız.
Müşterek organizasyon çalışmalarına katkı
sağlama yönünde göçmen halkın da belirli bir
şekilde ilgi duymasını sağlamak gerekir.
Entegrasyonun sağlanabilmesindeki en
mühüm faktör Almanca lisanının öğrenilmesidir. Lisan toplumumuzun anahtarıdır.
Göçmen halkın Almanca bilgisinin eksikliğini,
nasıl ki okuma yazma bilmeme büyük bir eksiklik ise, bu şekilde büyük bir eksiklik olarak
hissetmelerini sağlamamız gerekir. Bunu başarmamız için yalnız sivri çıkışlarla belirtilen
istekler ve şikayetlerle değil, bilhassa yapacağımız inandırıcı çalışmalarla, eşit partnerler
olarak görüşmelerle ve sağlıyacağımız güvenle mümkündür.
Ve biz bu insanlara karşı kendimizi, onların toplumuzun karar verenleri durumuna
gelmeleri için açmak durumundayız. Bunun
için ülkemizin toplum realitesi, aynı zamanda
devlet erkine de yansımalıdır. Bir toplum için
sadakat ve mesuliyet üstlenebilmek için, o
toplum için sorumululuk taşımaya müsaade
edilmesi de gereklidir. Bu nedenledir ki, örnek
olabilecek daha fazla insan yaratabilmek ve
herşeyden önce toplumumuz ve eyaletimiz
için birlikte sorumlu olduğumuzu göstermemiz için göçmen kökenli örneğin daha fazla
savcıya, yargıca, polis memuruna, öğretmene
veya idari memura ihtayaç duymaktayız.
Burada önemli olan eğitim politikasıdır.
Baden-Württemberg eyaletindeki mevcut
eğitim sistemi, sosyo-ekonomik olarak ihmal
edilmiş ailelerin çocuklarını dışlamaktadır. 50
yıl önce bize „misafir işçi“ olarak gelen insan-

ların çoğu da bu gruba aittir. Nihayetinde bu
insanlar o zamanlar eğitim testine tabi tutulmadı, ancak sağlık kontrollerinden geçirildiler. Çünkü aranan, ağır koşullar altında makinaları işletebilecek genç, sağlam iş gücüydü.
Bu göçmen grubunun eğitim seviyesinin
bugün de ortalamanın altında olması, gayet
tabii bir durumdur. Bu nedenle, -sosyal köktenden bağımsız olarak- tüm insanlara iyi bir
eğitim şansı garanti eden iyi bir eğitim politikası başarılı bir uyum politikası için de önemli
bir faktördür.
Soru 3: „Göçmen kökenli vatandaşlarımıza
SPD her tür teklifler sunuyor?“
CEVAP: Entegrasyon konusuna hiçbir parti SPD kadar sahip çıkmamaktadır. BadenWürttemberg`deki neredeyse tüm derneklerde bu konuda aktiviteler veyahutta
paneller düzenlemektedir. Hiçbir parti bu
konuda buna yaklaşak derecede dahi aktif
değildir. SPD, göçmen kökenli insanların eşit
derecede partnerler olarak toplumumuzu ilgilendiren önemli sorunların çözümüne katkı
sağlamalarını amaçlamaktadır. Benim ilçe örgütüm olan Ludwigsburg`da örneğin birçok
derneğin ve sivil toplum örgütünün başkan
ve liderleri göçmen kökenli insanlardan oluşmaktadır. Baden-Württemberg eyaletinde
hükümeti oluşturmamız halinde, bu insanların eyaletimizin karar organlarında da yer
almalarını sağlayacağız.

Geislingen bölgesi
icin sizin adayiniz

Sascha Binder

Thomas Reiff

Belediye Meclis üyesi ve
Sonderschule öğretmeni
ikinci sıradan aday olan
Sascha Binderi desteklemektedir. ”Tutkulu ve hırsli bir
politikacıyım” diyen çocuklari Koruma Birliği ve Uyum
Kurumu üyesi Thomas Reiff,
“Ülkenin herkesin katılacagı
bir egitim seferberligine
ihtiyacı var” diyerek sözlerini
tamamladı.

Egitim ve Uyum:
Madalyonun iki yüzü
En önemli görevlerden birtanesi tüm toplumda insanlara sans esitligi yaratmaktircinsiyetinden Kökeninden ve dininden bagimsiz olarak. Bununda anahtari egitimdir.
Almanya’da egitim ve bilgi uluslararasi
rekabet’de basarali olmak icin en önemli
kaynakdir bununla beraber refahi korumak
gerekiyor. Bu özellikle yenilenme BadenWürttemberg’de gecerlidir. Kisi icin iyi bir egitim iyi bir isyeri ve toplumdaki kisisel özelligi
önemlidir . Ama yaklasik hic bir sanayi ülkesi
yoktur ki, egitim sisteminde Almanya’dan
daha büyük bir haksizlik olsun. Kabiliyetleri
ve becerileri bir cocugun egitimini ve is alanindaki yetismesini belirlemiyor. Sosyal tabakasi büyük ölcüde belirliyor. 100 cocukdan %
6 isci ailelerinden yüksek ögretim görüyorsa
geliri güclü olan ailelerde100 %49 u universiteye gidiyor. Baden-Württemberg’de ki firmalar egitilmis iscileri bulmakda zorluk cekiyorlar. Buna ragmen her sene binlerce cocuk
ve gencler okul menzuniyetsiz yada meslek
egitimsiz oluyor. Bizim genc insanlari egitimden sosyal ve ekonomik acisindan mahrum
birakilmasina tahamüllümüz yok.
Biz istiyoruzki: Hic bir cocuk kayip olmamasi lazim! Eger her cocugu istekleriyle,
promlemleriyle ve tabii ögrenim ihtiyaclariyla gercekten ciddiye alirsak o zaman BadenWürttemberg’de yeni ve uyumsal okul siste-

mine ihtiyacimiz var.
O zaman en temel
soruyu soruyoruz:
“Biz Cocuga nasil
yardimci olmaliyiz
ve nerede nasil desteklemeliyiz.”
Bizim sistemimiz 4.siniftan itibaren ayristirmayla
bagdasmiyor Diger
anlamla Ilk ögretim tavsiyesi bizim icin cag
disidir ve kaldirilmalidir. Veliler daha acik
pedagog danismadan sonra karar vermelidirler Hangi okula devam edeceklerine karar
vermelidirler .ve cocuklar birlikte daha uzun
süre ögrenmelidirler ve böylece her cocuk
daha basarili olur. Egitim velilerin cüzdanindan bagimsiz olmali. Bu erken desteklemede
baslamalidir. Ana okul ve üniversite ücretleri
kaldirilmalidir. Ve biz her gencin dayanakli okul menzuniyetini ve meslek egitim yeri
bulmasini sagliyacagiz. Simdiye kadar daha
(halen) böyle: Göcmen kökenli ögrencilerin
bizim Egitim sistemimizde haklari yeniliyor.
Yabanci gencler Baden-Württemberg’de alman ögrencilere oranla daha az Gymnasium
menzunu oluyorlar. Cogu zaman bitirmeden
terk ediyorlar. Netice: Göcmen kökenli gencler meslek egitimi yeri bulmakda daha kötü
sanslari var.

Nicin SPD?
• Bütün cocuklar, gelis kökünden, dininden ve sosyal grubundan
bagimsiz olarak bütün yeteneklerine en iyi bagdasan egitimi
yapmalari icin.
• Bütün cocuklara bir okul menzuniyeti ve egitim yeri garanti
etmek icin.
• Kirsal bölgelerde okul yerlerini korumak icin
• Daha fazla paranin egitim sistemine akmasi icin. Okul hayatini
yönlendirmek icin okullar belediyelerin finans imkanlarindan
yönetilmemelidir. Bunda pedagog düsünceler ölcü olmali.
• Iyi hazirlanmis tüm günlük okullar olusturulsun diye. Bu okullar
gereken ölcüde egitilmis ve eyaletden finanse edilmis okul sosyal
iscilere el uzata bilmeleri icin.

Cok iyi almanca anlamak ve konusmak
bir olusmus uyumun A ve O’su dur. Dil bilinci bulunmayan yerde sans esitligi yoktur. Dil
destegi en iyisi cok erkenden baslar. Onun
icin ana okul ücretlerini adim adim kaldiracagiz ve her cocugun erken cocuk egitimine
girisini saglayacagiz. Anaokul ve oncesinde
dil bilgisi hedefli desteklenmesi lazim. Ana
okulda dil destegi uzmanca uygulanmasi lazim. Ve öncelikle maddi yönden sabit temele
dayanmasi lazim. Bunun icin düzeltilmis uzman güclere ihtiyacimiz var.
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www.warum-spd.de

• Cocuklari iceren okulun egitim yasasinda sabitlenmesi icin ve
velilerin secme hakki dikkate alinmasi icin.
• Egitimin Velilerin cüzdanlarin bagimli olmamasi icin. Universite
ücretleri kaldirilmasi Kaldirilmasi icin ve adim adim ana okul
ücretlerininde kaldirilmasi icin
• Uyumun ilerlemesi icin ve yerliler le göcmenler ayni sekilde bir
bütün toplum hedefine emek sarf etmeleri icin.
• Uyum icin mecburi gereken Almanca dil bilgisini erken ve dayanakli
sekilde saglamak icin.
• Biz hic bir cocugun kayip olmamasi icin savasiyoruz
• Biz uyumu Proffesyonel yapiyoruz
• Biz daha fazla birlikte ögrenimi-gereken yerde sagliyoruz

Sascha Binder Sahsi
28 yasindaki avukat ve SPD Bölgebaskani Göppingen Belediye meclis
Üyesidir ve kendi parti grubunun ikinci baskanidir. Menzuniyetini
Geislinger Helfenstein-Gymnasium’da yaptiktan sonra, sivilgörevini
Sehir genclik grubuGeislingen’de gecirmistir. Ondan sonra Hukuk
Fakültesi Tübingen Üniversitesinde bitirmistir. Ögrenim döneminde
finansmaninda Taksi sürücülügle ve Haftalik pazarlarda calisasak
kendiside katkida bulunmustur. 10 seneden beri kendisi sivil toplum
örgütleri ile aktif calisiyor. Ayrica TG Geislingen’in genclik yöneticisi
oldu ve de Jungendgemeiderat olarak calisti. Bügüne kadar TG/SC
Zeltlager’de bakici olarak calisiyor ve de Hohenstaufenstiftung’un
Stiftungrat’ina ve de Kreisjungendring’in Verwaltungsrat’ üyesidir
Üyelikleri: AWO, ver.di, Freundeskreis Uganda, TG Geislingen, SC
Geislingen, VfB Stuttgart

Daha fazla bilgiyi
www.saschabinder.de
bulabilirsiniz.

Gelecege Yön vermek
Sascha Binder icin Politika’nin anlami vatandaslarla dialog icinde
gelecege Yön vermekdir. „ Kim acik pozisyonu temsil ediyorsa, Dialog
icin kabiliyetlidir. Sahis Kendi fikrini her duruma göre degistirirse,
Dialog icin kabiliyetli degildir, bu Binder’in Inandiricilik sözünde fikridir. Sascha Binder bir Siyaset adamidir . Egitimde sans esitligi Sascha
Binder icin hem politik anlamda hem de cok sahsi anlamda büyük
rol oynuyor. Kendisi nasil zor oldugunu, bizzat yasadi.Universite
zamaninda gereken careleri bulmayi ve yinede zaman kaybetmeden
menzun olmayi basarmistir. „Büyük hedefler basarilar ancak egitimle olabiliyor. Ne yazikki cok kisiler gereken yardimdan mahrumdur“,
bu durum sayin Binder’in kendi tecrübesi Insan lara anaokulundan
Üniversiteye kadar destek ve sans tanimak oldugudur cok genc
göcmenler icinde egitim sanslari kapalidir. Binder icin aslinda BadenWürttemberg gibi göcmen eyaletinde, bir modern uyum politikasini
uygulamak gereklidir. Buna dahil anlayis ve aciklik yerlilerden ve
bilhassa göcmenlerden destek ve emek vermeleri gerekiyor „ Biz
bütün burda yasayanlarin potansiyellerini, becerilerini, azimlerini, ve
yeteneklerini kullanmak istiyoruz. Bunun icin egitim, meslek egitimi,
is ve kültür alanlarinda cok sey yapmamiz gerekiyor.

„Gerçek Değişim“
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Dr. Nils Schmid
Baden-Württemberg SPD-Direk adayi

Nils ve Tülay Schmid

Bir gercek Degisim icin
Baden-Württemberg bir güclü eyaletdir. Burda cok zeki, sempatik ve
caliskan insanlar yasiyor. Onlar kendilerini ciddi alan bir eyalet baskani hak ediyorlar.
Nils Schmid yönetmek icin bagirmasi gerekmiyor. Insanlari dinliyor
ve ondan sonra acik karar veriyor. Eyalet baskani olarak ilk temeli
yeni bir siyaset ve kültür icin atmak istiyor.Diyalogla ve hazirlilikla
yeni yollar gitmek. Inancla insanlari kazanmak , kararlilikla sosyal
ilerlemeyi basarmak. Cünkü Baden-Württemberg ayrilma yolunda.
CDU ve FDP toplum anlayisi bozdular. Cogu insanlarin ümidi, birgün
cocuklarinin ve torunlarinin daha iyi yasam sürmeleri düsüncesi
kayip oldu. Sonuc: Insanlar politikaya güvenini kayip ettiler. Nils
Schmid eyalet baskani olarak insanlar icin baglanti kuracak. BadenWürttemberg’de ki politikayi bastan asagiya degistirecek. Gelecekde
Politikayi insanlar aralarinda yapacaklar ve Vilya Reitzenstein’in arka
odalarinda degil. Vatandaslara yakinlikla, karar verme yetkisini alarak degil. Insanlara güvenc vermekle ve daha fazla demokratik pay
bicmeyle, Nils Schmid bunlari savunuyor.

Kendi tecrübesinden biliyorki, cesitlilik bir sansdir tehlike degil.
Sadece herkese ayni sans yaratan, bu sansi kullanabilir. Bir insanin nereden geldigini sormayalim onunla beraber nereye gitmek
istedigimizi. Cünkü gelis kökü bir dezavantaj olmamasi lazim, Nils
Schmid’in pozisyonu budur. Yeni bir politika güvence ihtiyaci var. Ilk
sarti Dürüstlükdür. Yerine getiremeycegin hic bir seye söz vermemek.
Düzenli Finans kaynaklari ve akilli yatirimlar. Icin mantikli ve cesaretli olmak gerekiyor, ve Nils Schmid bunu temsil ediyor. Biz kendimize
inaniyoruz: Biz simdiki hükümetten daha iyi yapabiliriz. Cünkü bizde
sosyal ve dinamik Baden-Württemberg icin daha iyi planlar var. Ve
bizde daha iyi eyalet Basbakani var Nils Schmid
Uyum
Baden-Württemberg bir göcmen eyaletidir. Cesitliligin verdigi sansi
biz kullanmak istiyoruz, bunlari sümen alti yapmadan – korkusuzca
ve hayalperest olmadan . Uyumluluk bizim icin bir Sef isidir: ve
Baden-Württemberg de Uyum (entregasyon )bakanligi kuracagiz.
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