13 Mart 2016 eyalet meclisi seçiminde:

sascha Binder
Deǧerli yurttaşlarım,
memleketimizi kalbimde ve eyaletimizi göz önünde bulundurmak
benim motivasyonumdur. Sizin istekleriniz benim için her şeyden
daha önemli.
İyi bir ALTYAPI ve halkımızın GÜVENLİĞİ benim eyalet meclisinde
aǧırlık verdiǧim konulardır.
Bizi son zamanlarda hem siyasi hem de toplumsal şekilde en çok
zorlayan konu SIĞINMACI KRİZİDİR. Savaştan ve ölümden kaçan insanlar yardımımızdan hiç şüphe etmesin, fakat yasa ve kanunlarımıza
karşi gelenler sonuçlarına katlanmalıdır.
Avrupa’ya gelen mültecileri iyi entegre edebilmek için, gelenleri
dürüst şekilde tüm Avrupa Birliǧin’e daǧıtmak şarttır. Aynı zamanda yerli halkı ve mültecileri eǧitim ve iş bulma gibi konularda karşı
karşıya getirmemek için çabalamak zorundayız. SOSYAL ADALETİ ve
toplumsal birlikteliǧi sadece o zaman saǧlayabiliriz.
„Sizin milletvekiliniz“ olmak, sadece Stuttgart’ta mecliste olmak
deǧil, aynı zamanda seçim bölgesinde olmaktır. 2014 yılında seçim
bölgesinde bulunan 27 kasaba ve şehirleri ziyaret ederek halkımızla
sıkı irtibata girdim, dertlerini ve düşüncelerini dinledim.
Sizinde soru ve istekleriniz var ise, Geislingen’de bulunan büromun
kapıları her zaman açıktır.
Saygılarımla
Sizin milletvekili adayınız Sascha Binder

Her şey SPD‘ye bağlı.
Eyaletimizin güvenli, sosyal
ve güçlü kalabilmesi için.

NEDEN SPD‘Yİ SEÇMELİSİNİZ?
• Geçtiǧimiz seçim döneminde 4 yıl boyunca borçlanmadan
geçinebildik
• Okul sistemini modernize ederek geleceǧe hazırladık:
Gemeinschaftsschule ile yeni bir okul kurduk ve Realschule
ile Gymnasium gibi okullarımızı güçlendirdik
• 2011’den bu yana %24 daha fazla öǧretmen atanabildi
• Çocuk bakımının ücretlerini adım adım kaldırmak istiyoruz
• 2011’den bu yana yollarımızın tamirine ve aynı zamanda hızlı
internete CDU-hükümetinin yatırmadıǧı kadar para yatırdık
• Daha iyi entegrasyon saǧlayabilmek için Entegrasyon
Bakanlıǧını kurduk
• „Bildungszeit“ yasası ile işalanlara yılda 5 gün bilgi geliştirme
için işten ayrılabilme hakkını verdik, hem de maaş eksikliǧi
olmadan
• Sömestr başı 500 Euro olan üniversite harcını kaldırdık
• Son 30 yıldır alınmadıǧı kadar polis memurunu işe aldık
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