
 

Sevgili Schleswig-Holsteiner'lar, 

Son beş yılda eyaletimiz için çok şey başardık. Gevezelik etmek yerine 

meselelerle uğraştık ve ülkemizi geleceğe hazır hale getirdik. Doğru yoldayız. 

Bu yüzden güçlü bir Schleswig-Holstein için rotada kalmak istiyoruz. 

Çünkü ülkemiz için daha planladığımız çok şey var. Biz iç ve dış güvenliğin 

tarafıyız. Eyalette güvenlik ve saygı çerçevesinde hareket etmek için polis 
gücümüzü güçlendiriyoruz. 

İklim açısından tarafsız ilk sanayi eyaleti olmak ve istihdam yaratan iklim 

korumasını savunmak istiyoruz. 

Eyaletimizin en önemli kaynağı çocuklarımızın zihinleridir. Bu nedenle birinci 

sınıf eğitim ve bakım için rotada kalmak istiyoruz. 

İnşaat ve yaşam da gelecekte uygun fiyatlı olmalıdır. Daha hızlı inşa etmek 

istiyoruz. İlk mülklerini satın alırken genç aileleri desteklemek ve konutları 

uygun fiyatlı tutmak istiyoruz. 

Bizim için hem kırsalda hem de şehirde yaşamın güvenli ve 

hareketli olması gerektiğini söylemeye gerek yok. Bu 

nedenle, herkesi birbirine bağlayan mobiliteyi 

savunuyoruz. 

Bir şeylerle uğraşmaya devam etmek ve eyaletimizi 

daha da iyi hale getirmek istiyoruz. 

Birlikte rotada kalalım!  

Başbakanınız Daniel Günther 

 

 

 
  



 

 

Güvenlik 

Biz iç ve dış güvenliğin tarafıyız. Üçlü daha fazla personel, modern donanım ve güncel yasal 

yetkilerle polisimizi, yargımızı ve anayasa korumamızı güçlendireceğiz. 

 
• Diğer 80 polis memuru ile 2. harekat grubunun oluşumunu tamamlayacağız. 

 
• Siber suçlarla sürekli mücadele edeceğiz. Dijital alanda çevrimiçi nefret söylemi ve ciddi ve 

toplu suçlarla mücadele etmek için 100'den fazla uzmanla bir "siber yüz" kuracağız. 

 
• Aşırıcılıkla, ırkçılıkla ve antisemitizmle tüm gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. 

 
• Polisimizi korumak ve gerilimi azaltmak için, eyalet polis yasalarına göre evlerde vücut 
kamerası kullanımına izin vermeyi ve işyerlerinde vücut kamerası kullanımını kolaylaştırmayı 

taahhüt ediyoruz. 
 
• Polislik mesleğinin çekiciliğini artırmaya devam edeceğiz. Bizim için buna maaş yapısının 

iyileştirilmesi, ileri eğitim olanaklarının çeşitliliği ve modern teknik donanım dahildir. Polis 

ödeneğinin emekliliğe elverişliliğini ve güvenlikle ilgili alanlardaki cezaevlerinde "kafes 

ödeneği"ni tanıtacağız. 

 
• Eyalet polisimizin ciddi suçlarla mücadele etmek için modern yetkileri için çevrimiçi aramalar, 
kaynak telekomünikasyon gözetimi ve veri saklama konusunda kararlıyız. 
 
• Çocuk istismarı ile tüm gücümüzle mücadele etmeye, destekleyici ve önleyici hizmetleri 
güçlendirmeye devam edeceğiz. Daha hızlı izleme ve araştırmacılarımızı rahatlatmak için yapay 

zekayı her yerde kullanmak istiyoruz. 
 
• "Hırsızlık" kampanyasına ve hırsızlığa karşı koruma programına devam edeceğiz. 

 
• Cezai takibatları hızlandırmak ve mağdur korumasını güçlendirmek istiyoruz. 

  



 

İnşa & yaşam 

İster kendi eviniz, ister apartman daireniz veya kiralık daireniz olsun - kırsal alanlarda ve 

şehirlerde - herkesin rahat ve ekonomik bir şekilde yaşayabilmesini ve kendi evine sahip 

olma hayalini gerçekleştirebilmesini istiyoruz. Bunu yaparken, sürdürülebilirlik ve iklim 

tarafsızlığı hedefini gözden kaçırmıyoruz. Schleswig-Holstein'da sosyal konut ve ısı geçişini 

tüm gücümüzle ileriye taşıyacağız. Bunun için inşa edeceğiz, inşa edeceğiz, inşa edeceğiz. 

 
• Emlak devir vergisini ulusal ortalamaya düşürmek ve Schleswig-Holstein sakinlerini ilk kez 

kendi kullanımları için bir konut satın alırken emlak devir vergisinden tamamen muaf tutmak 
istiyoruz. 
 
• Ülkede uygun fiyatlı konutlar için bir milyar avroyu kullanıma sunmaya devam edeceğiz. 

 
• Yeni inşaat projeleri için sosyal konut sübvansiyonlarını konsolide ederek, mevcut binalar için 

genişletmeler veya kiracılık satın alarak uygun fiyatlı yaşam alanları sağlayacağız. 

 
• Konut ödeneğinde daha fazla artış için federal hükümet içinde kampanya yürütüyoruz ve 

fahiş kiraları sürekli olarak cezalandırmak için bir girişim başlatıyoruz. 

 
• 100 milyon Euro kredi hacmine sahip bir "inşaat arsa fonu" kullanıyoruz. Bu sayede örneğin 

boş binaları canlandırarak uygun fiyatlı yaşam alanları yaratma konusunda yerel yönetimlere 

destek olmak istiyoruz. 
 
• Yoğunlaştırmaya odaklanıyoruz ve kullanılmayan alanlar ve boş arsaların bilgi ve 

potansiyelinin belirleneceği boş bir parsel kadastrosu kuracağız. 

 
• Belediyelerin ısıtma ve soğutma planları için özel konseptler oluşturmasını desteklemek için 

ısıtma tedariki için bir yetkinlik merkezi kuracağız. 

 
• Enerji Ajansı ile birlikte, yenilenebilir ısının özel kullanımı ve finansman fırsatları hakkında 
vatandaşlar için kapsamlı bir bilgilendirme kampanyası başlatacağız. 

 
• Belediyelerimizi, her alanda dijital bir bina otoritesi oluşturma konusunda destekleyeceğiz. 

  



 

Eğitim 

Oynayın, öğrenin, araştırın ve eğitin. Schleswig-Holstein'ın eğitim durumu için sözümüz 
budur. Eğitim başarısı gündüz bakımevlerinde başlar ve şehirdeki ve ülkedeki ilköğretim 
okullarında mümkün olur. Dilbilgisi okullarımız ve topluluk okullarımız, genç yetişkinler 
daha sonra eğitim şirketlerine ve üniversitelere çekilmeden önce herkes için doğru eğitim 
fırsatları sunar. Her eğitim yolu bizim için eşit derecede değerlidir. Yaşam boyu öğrenme ve 
bilimin taze rüzgarının sadece yüzümüze esmesi değil, aynı zamanda Schleswig-Holstein'ı 
sosyal ve ekonomik olarak ilerletmesi için daha ileri eğitim ve en son araştırmalara 
kendimizi adadık. 

 

• Kreş sayısını artırırken ve çocuk bakım sürelerini uzatırken, çocuk bakımı için sınırlanan 

ebeveyn katkı paylarını daha da azaltacağız. 

 
• Çocuklarımızı okula ve geleceğe hazır hale getirmek için kreşte kaliteyi artıracağız ve kreşte 

spor ve eğitim teklifleri ile başlayacağız. 

 
• Çocuk gündüz bakımında ücretleri daha da artıracağız ve daha fazla eğitim kapasitesi 

yaratacağız ve uygulamaya entegre eğitimlerle daha fazla bakıcı yetiştireceğiz. 

 

Okul ve yaşam boyu öğrenme 
 
• Güçlü gramer okulları ve güçlü topluluk okullarından oluşan okul sistemimize bağlıyız ve okul 

sistemimize güvenilirlik kazandırıyoruz. 
 
• Genel ve meslek okullarında yüzde 100'ün üzerinde öğretim hizmetini sürdüreceğiz. 

 
• Ek bir Almanca ve matematik dersi ile ilkokuldaki temel becerileri güçlendireceğiz. 

 
• Bilgisayar bilimini 5. sınıftan itibaren zorunlu ders olarak tanıtacak, MINT konularını ve 
mesleki oryantasyonu güçlendirecek ve başlangıç kültürünü teşvik edeceğiz. 

 
• Okulu daha da dijital hale getireceğiz: e-kitaplar ve dijital medya, bir öğrenme yönetim 

sistemi ve tüm okullar için okul bulutu "School Portal SH" ve DigitalPakt School'un daha hızlı 
işlenmesi. DigitalPakt Schule 2.0'ı savunacağız. 

 
• Öğretmenlere zorunlu eğitim vereceğiz. 

 
• Mesleki eğitim için bir master plan hazırlayacağız ve dijitalleşmenin sunduğu fırsatları genel 

anlamda öğretim için kullanacağız. 

 
 



 

 
• Toplu taşıma için ülke çapında bir stajyer bileti tanıtacağız. 

 
• Gençleri okul yıllarında gönüllü çalışmayla tanıştırmak ve ortaokullarımızda zorunlu bir sosyal 

yıl başlatmak istiyoruz. Öğrenciler, haftada bir gün, öğleden sonra belirli bir süre için seçtikleri 

bir gönüllü kuruluşa düzenli olarak katılmalıdır. 

 
•  İlkokulda tam gün eğitim kapsamında beden eğitimi dersine ek olarak, mümkünse spor 
kulüpleri ve dernekleri ile işbirliği içinde haftada bir saat egzersizi tanıtacak ve gündüz 
bakımevlerinde egzersiz tekliflerini yaygınlaştıracağız. 

 

Bilim, yüksek öğretim ve dönüşüm 
 
• Üniversitelerimize güvenilir finansal destek sağlamaya, üniversite inşaatı ve üniversite 

tıbbının araştırma binaları için ek fonlar kullanmaya ve üniversitelerimize gerçek Kuzey'de en 

ileri araştırmalar için ihtiyaç duydukları özgürlüğü vermeye devam edeceğiz. Bunu yaparken de 

uygulamalı bilimler üniversitelerimizde üst düzey araştırmaları ayrı ayrı destekleyeceğiz. 

 
• Eyaletteki öğrencilere mümkün olan en iyi çalışma koşullarını sunacağız: kalıcı bir sömestr 

bileti, öğrenci konutlarının tanıtımı ve psikososyal danışmanlık hizmetlerinin genişletilmesi. 

 
• DigitalPakt üniversitesi için kampanya yürüteceğiz ve öğretmenlerin ve öğrencilerin dijital 

becerilerini geliştirmeye devam edeceğiz. 

  



 

Ekonomik 

Ülkemizdeki refahı korumak istiyoruz ve bunun için ekonomimizi geliştirmeye devam 

edeceğiz. Schleswig-Holstein'da yeni büyümeyi sağlamak ve yeni işler yaratmak istiyoruz. 

Eyaletimizin kalkınması, yeterli vasıflı işçi ve iyi ve sağlam bir altyapı ile iyi konum 

faktörlerine bağlıdır. Orta ölçekli şirket yapısı ve zanaatlar, kasaba ve ülke ekonomimizin 

bel kemiğidir. 

 
• Eyaletteki mevcut sanayiyi güçlendirmek ve geleceğe hazır işlerle yeni, iklime zarar vermeyen 

sanayi dalları kurmak istiyoruz. 
 
• Nitelikli işgücü girişimimiz ile ülkemizdeki kalifiye işçi açığını giderecek, daha fazla kalifiye 

işçiyi yurtiçinde tutacak ve yurtdışından kalifiye kalifiye işçi alımını hızlandırmak için 

çalışacağız. 

 
• Usta zanaatkar başlangıç bonusunu sürdüreceğiz ve ustaları işletmeleri devralmaya teşvik 

etmeye devam edeceğiz. 

 
• Eyalet ekonomisinin önündeki bürokratik engelleri kaldıracağız. 

 
• Canlı ve çekici şehirleri korumak istiyoruz. Alışveriş, kültür, gastronomi ve kamusal altyapının 

buluştuğu macera alanlarını yüksek kalitede konaklama ile birleştirmek istiyoruz. Belediyelere 

özellikle iç illerdeki boşlukların giderilmesinde ve yer kazandıran inşaat projelerinin 

planlanmasında destek olacağız. 

 
• Bölgesel çevrimiçi mağazaların ve çevrimiçi platformların işletilmesi ve geliştirilmesinde 

perakendecileri destekleyeceğiz ve bunun için bir devlet programı oluşturacağız. Dijital ticaret 

için yerinde dağıtım istasyonlarını destekleyeceğiz. 

 
• Bölgesel markaları tanıtmaya ve genişletmeye ve sabit perakendeyi daha da güçlendirmeye 

devam edeceğiz. 

 
• MarktTreff konseptini daha da geliştirmek ve güçlendirmek istiyoruz. Burası iş, gastronomi, 
hizmetler ve kültürün bir araya geldiği yer. 

  



 

Mobilite 

Biz birbirine bağlanan mobiliteyi savunuyoruz. Bizim için bu hareketlilik, yolların inşası ve 

yenilenmesi, gelişmiş bir e-şarj istasyonları ağı ve küçük kasabaların kırsal alanlarda bile 

sabahtan akşama kadar toplu taşıma ile erişilebilirliğini içeriyor. Modern hareketlilik 

kimseyi dışlamamalı ve herkesi kapsamalıdır. 

 
• Bir iklim hareketliliği planı ve hareketlilik geliştireceğiz. 

Schleswig-Holstein'ı en geç 2040 yılına kadar iklim açısından nötr hale getirin. 
 
• Planlama süreçlerini basitleştirecek ve önemli ölçüde hızlandıracağız. Devlet yollarının kalıcı 

olarak yenilenmesini sağlayacağız. 

 
• Eyalette toplu taşımayı gözle görülür şekilde genişletmek ve erişilebilirliği önemli ölçüde 

iyileştirmek istiyoruz. Orta vadede, Schleswig-Holstein'daki tüm yerleri sabah 6'dan gece yarısına 

kadar toplu taşıma araçlarıyla erişilebilir hale getireceğiz. 

 
• A7'yi Danimarka sınırına kadar altı şeride genişletmeye kararlıyız ve Elbe geçişi de dahil olmak 

üzere A20'nin genişletilmesini tamamlayacağız. 

 
• Demiryolu hattında gürültü korumalı sabit Fehmarnbelt bağlantısının hinterland bağlantısını hızla 

genişletmek istiyoruz. 

 
• A21'in genişletilmesini ve B5'in Danimarka sınırına üç şeritli genişlemesini destekliyoruz. 

 
• Schleswig-Holstein'da güvenilir bir hızlı şarj istasyonu tedarik etmeye kararlıyız. 

 
• Bir e-şarj istasyonu genişletme programı ve eyalet çapında bir hidrojen dolum istasyonu 

altyapısıyla, teknolojiden bağımsız, iklim açısından nötr bir tahrik altyapısını teşvik etmek istiyoruz. 

 
• Belediyeler, eyalet çapındaki ortaklıklar ve başlangıç finansmanı yoluyla araç paylaşım 

modellerinin oluşturulmasında desteklenecektir. Özellikle bölgeler arası araç paylaşımını ve toplu 

taşımaya geçişi mümkün kılan ağ bağlantılı modelleri destekliyoruz. 

 
• Ülke çapında bir bisiklet yolu ağı uygulamak ve bisikletleri depolamak için tren istasyonlarında ve 

merkez otobüs istasyonlarında bisiklet kutuları kurmak istiyoruz. 
 
• Bisiklete yatırım yaparken okul güzergahları için yol güvenliğini düşünmek ve artırmak istiyoruz. 

 
• Ek finansman fırsatları ile Schleswig-Holstein'daki yapısal olarak zayıf bölgeleri güçlendirmek 
istiyoruz. 

  



 

Sağlık & Bakım 

Schleswig-Holstein'da iyi ve sağlıklı bir yaşam istiyoruz. Özellikle korona salgını, köklü bir 

sağlık ve bakım sisteminin ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koydu. Ayrıca son 

yıllarda birçok şeyi doğru yaptığımız ve Schleswig-Holstein'ı sağlık merkezi olarak 

güçlendirdiğimiz için krizi de iyi atlattık. Burada rotada kalmak ve pandemiden dersler 

çıkarmak istiyoruz. 
 
• Kırsal alanlarda tıbbi ve hemşirelik bakımını güçlendireceğiz. Bir kariyere başlarken ve mağaza 

kurarken işbirlikçi uygulama biçimlerine ve daha fazla esnekliğe bağlıyız. 

 
• Bakımın daha zayıf olduğu bölgelerde, ilk değerlendirmeyi gerçekleştirebilecek ve ilk yardım 

sağlayabilecek toplum hemşirelerine yönelik teklifleri inceleyeceğiz. 

 
• Bakım için dijital seçenekleri genişleteceğiz ve tıbbi bakımda iyi ve verimli bir BT altyapısına 

bağlıyız. 

 
• Hastanelerimiz ve üniversite kliniklerimiz için yeterli finansman sağlamaya kararlıyız. 

Misyonumuz, ihtiyaçlara, kaliteye ve erişilebilirliğe dayalı, sürdürülebilir ve verimli bir hastane 

yapısıdır. Bu amaçla, gelecekte hastane planlamasının ve finansmanının nasıl yapılandırılması 
gerektiğini belirleyecek bir araştırma komisyonu oluşturacağız. 

 
• Psikososyal destek ve terapi tekliflerinin her yerde erişilebilir ve erişilebilir olmasını sağlamak 

istiyoruz. 
 
• Ebelerin eyalet çapında teminini sağlamak için ebe çalışma yerlerinin sayısını artıracağız. 

 
• Bakımın kendi ortamınızda daha uzun süre verilebilmesi ve yakınların rahatlayabilmesi için 
yerel bakım ve danışmanlık altyapısını güçlendirmek istiyoruz. 

 
• Kısa süreli bakım için daha iyi koşullar ve teşvikler yaratmak ve tek kişilik kısa süreli bakımı 

başlatmak istiyoruz. Bu aynı zamanda gündüz ve gece bakımı için de geçerlidir. Ayrıca 

hemşirelik mesleklerinde çalışma ve kazanma olanakları geliştirilmelidir. Bakım sigortasının 

daha da geliştirilmesi gerekiyor. 

 
• Erişilebilirlik fonuna devam edeceğiz ve kamu tesislerinde ve toplu taşımada erişilebilirliği 
artıracağız. 

  



 

Göçmenlik 

Barış kesin olarak kabul edilemez - bunu acı bir şekilde Avrupa'nın göbeğinde kapımızın 

eşiğinde görüyoruz. Korunmak isteyen insanlar, kaçma ve sınır dışı edilme sonucu bize 

geliyorlar. İhtiyacı olan insanlara yardım etmek ve onlara koruma sağlamak için insani ve 

Hıristiyan sorumluluğumuza açıkça bağlıyız. Ülkemiz her zaman göçmenler tarafından 

şekillendirilmiştir. Bizim için şu sabit: 

 
Schleswig-Holstein bu göçe ihtiyaç duymaya devam edecek. 
 
• Korunmaya muhtaç olanları almak için insani sorumluluğumuza açıkça bağlıyız. 

 
• Dil ve entegrasyon seçeneklerini genişletmek ve daha pratik odaklı hale getirmek istiyoruz. 

Kırsal alanlardaki insanlara daha iyi ulaşmak için dijital formatları giderek daha fazla 

kullanacağız. Çocuklar için kreşlerde, okulda ve işte eğitim fırsatlarını güçlendirmeye devam 

edeceğiz. 

 
• Kalma olasılığı açısından bir istihdam ilişkisinin daha önemli olmasını sağlamak için federal 

hükümetle birlikte çalışacağız. 

 
• Entegrasyon yerel olarak belediyelerde ve şehirlerde gerçekleşir. Bu nedenle belediye 

entegrasyon tekliflerinin daha da geliştirilmesini ve uygulanmasını destekleyeceğiz. 

 
• Nitelikli işçilerin hedeflenen göçünü Schleswig-Holstein'a teşvik etmek ve Alman 

vatandaşlığını ödüllendirmek için ülke çapında vatandaşlığa kabul törenleri düzenlemek 

istiyoruz. 
 
• Özellikle suçlular söz konusu olduğunda, yürürlükteki ikamet kanununun teşvik edilmesi ve 

talep edilmesi ve tutarlı bir şekilde uygulanması ve ülkeyi terk etme yükümlülüğünün yerine 

getirilmesi ilkesini savunuyoruz. 
 
• Farklı dillerde hedeflenen bilgilendirme ve eğitim kampanyaları aracılığıyla göçmenlerle 

iletişimi geliştireceğiz. Korona pandemisinin deneyimleri bize yeni iletişim ve bilgi biçimlerinin 

bulunması gerektiğini gösteriyor. 

 

• Sığınma hakkı olanları uzun vadede sadece merkezi olarak barındırmakla kalmayıp, aynı 
zamanda onlara ülke çapında barınma seçenekleri de mümkün olan en kısa sürede sunarak 
sosyal sıcak noktaların oluşmasını engellemek istiyoruz. 
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