
 
Thüringen’in dayanışmacı ve kalıcı bir şekilde yapılandırılması gerekir. 
Yaşam esasları güvenceye alınmalıdır. 
 
 
Biz, sosyal birlikteliğin güçlü olduğu, adaletin bulunduğu, insanların kendilerini güvende 
hissettikleri bir Thüringen istiyoruz. Bu, bizim pusulamız ve bu ülkeyi Bodo Ramelow 
hükümeti böyle yönetti. Bunun, tüm insanların yararına olarak, bundan sonra da böyle 
olmasını istiyoruz. 
 
Jena, Erfurt ve Weimar’da kiralar yükselirken oturma alanı küçülüyor. Bu nedenle de bu 
şehirlerde kiraları beş yıllığına donduracağız ve uygun fiyatlı konutlarla ilgili yapılanmayı 
güçlendireceğiz. Bunun için de, ülkeye ait olan ve tüm ülkede konutlarda ihtiyaç duyulan 
yaşa uygun dönüşümü ileriye götüren bir konut inşa şirketi oluşturacağız.  
 
Tüm okulları konut alanına yakın olacak ve hatta birlik içinde tutacağız. Bu şekilde, 
ülkede tüm çocuklar için iyi bir eğitim sağlayacağız. Okul öncesinden başlayarak iyi bir 
eğitim için, anaokulunu tamamen ücretsiz yapacak ve en küçüklerimize gösterilen ilginin 
kalitesini arttıracağız. 
 
Kapıdan kapıya hareket imkânı sağlayacağız. Bu amaçla tren, otobüs ve tramvayı, hatta 
taksileri, araba ve bisiklet paylaşımını, çağırmalı otobüsleri ve ulaşım hizmetlerini 
Thüringen’e ait bir ulaşım birliğinde bir araya getireceğiz. Bu sırada iklime zarar 
vermeyen teşebbüsleri teşvik edeceğiz.  
 
Özellikle de yaşlanan halkın beklentilerine uygun bir sağlık hizmetini güçlendireceğiz. 
Bunun için konuta yakın hastane, ayakta bakım ve yaşlılara yönelik tıbbi hizmetleri 
birbiriyle bağlantılandıracağız. 
 
Hastalıkta ve yaşlılıkta iyi bakımı Thüringen’de sıradan bir durum haline getireceğiz. Bu 
amaçla hastanelerde daha fazla bakım personeli bulunmasına ve yaşlı bakımının daha iyi 
ücretlendirilmesine çalışacağız. Bu, hastalar için olduğu kadar çalışanlar için de iyi olacak. 
 
Thüringen’de ekonomi gelişiyor, işsizlik azalıyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Ancak, 
Thüringenliler de dahil olmak üzere Doğu Almanyalılar emeklilikte, ücrette ve yönetim 
hizmetlerinde yeniden birleşmeden 30 yıl sonra dahi hâlâ mağdur durumdalar. Buna bir 
son verilmesi gerekiyor. Thüringen’de de insanların aldıkları ücretlerle geçinebilmeleri 
için mücadele edeceğiz. Yönetici pozisyonundaki Batı Almanyalılar için de emeklilik 
maaşlarının ve ücretlerin Batı Almanya’daki seviyeyle denk hale getirilmesi için etkili 
adımlar atılmasına yönelik çaba harcayacağız. 
 
Toplumu desteklemekle görevli insanlar için bir model projede yeni bir temel sosyal 
güvenlik şeklini deneyeceğiz. 
 
Thüringen Ormanı “Thüringer Wald” Thüringen’in yeşil yaşam damarı ve bizim en büyük 
ekolojik hazinemiz. Kuraklığın ve kabuk kemirgenlerinin oluşturduğu zararı en hızlı 
şekilde bertaraf edeceğiz. Bunun için de büyük bir ağaçlandırma programını ortaya 
koyacağız. 



 
Doğal yaşam esaslarını, çiftçi tarımını koruyacağız ve çiftçilerin sürdürülebilir verim 
sağlama çabalarını destekleyeceğiz. Arazi spekülasyonlarını yasaklayacağız.  
 
Bu politikanın garantörü ise Başbakan Bodo Ramelow. Bodo Ramelow tarafından 
yönetilen bir hükümet, Thüringen’de politikanın bundan sonra da dayanışma içinde bir 
arada ve güvenlik içinde sürdürülmesini temin edecek. 
 
Sizler, sevgili Thüringenliler, bu yolda yürümeye devam edebilmemiz Size, 27 Ekim 2019 
günü Eyalet Meclisi Seçimi’nde birinci ve ikinci oyunuzu SOL için kullanmanıza bağlı.  


