
„Her çocuk için sanat ve kültür“ sloganı çerçevesinde, 
çocuk yuvaları ve tam gün okullarda gelecekte her 
çocuğa müzik, sanat, tiyatro ve sirk projeleri çerçe-
vesinde farklı kültür fırsatları sunulacaktır. Ayrıca 
her müze için müze kartı uygulamasına geçmeyi 
planlıyoruz. Boş zaman etkinliklerinin yapıldığı tesis-
leri (Freizeitheime) kademeli olarak modernize etmeyi 
ve „Herrenhäuser Gärten“ bölgesini Hannover’in profi-
lini geliştirmek amacıyla kullanmayı hedefliyoruz.

9. Spor ve etkinlikler şehri Hannover
Hannover, gerek profesyonel performans sporları 
gerekse boş zaman aktivitelerini içeren spor dallarına 
yönelik aktivitelerin yanı sıra Hannover halkının 
beğenisini kazanan büyük küçük çok sayıda etkinliğe 
ev sahipliği yapmaktadır. „Herkes için spor“ sloganını 
çerçevesinde oluşturduğumuz spor politikamız ile 
profesyonel spor performansları ve boş zaman ak-
tivitelerini içeren spor dalları arasında bir karşıtlık 
olmadığını ifade ediyoruz. Bu bağlamda spor tesisleri-
nin düzenlenme ve yenileştirilmesini desteklemeyi ve 
uygun fiyatlı daha fazla açık ve kapalı yüzme havuzu-
nu hizmete sunmayı hedefliyoruz.

10. Sağlıklı Hannover – güzel bir çevre için 
politikamız
Hannover, en yeşil büyük şehir olma özelliğine 
sahiptir. Eilenriede, parklar ve 20.000 adet küçük 
bahçe, yakın mesafede elverişli dinlenme olanakları 
sunmaktadır. Temiz bir hava, sağlıklı bir zemin 
ve daha az gürültü istiyoruz. Bu açıdan: Konut 
alanlarında kesintisiz trafik akışına karşı olup, 
gece saatlerinde düzenli aralıklarla hız kontrolleri 

sağlamayı hedefliyoruz. Ancak ana caddelerde saatte 
40 kilometre hız limitine karşıyız. İçme suyu temini 
ve su drenaj hizmetlerinin yerel yönetimlerin elinde 
olması gerektiğini savunuyoruz.

11. Enerji ve İklim koruması – Atom enerjisiz ve 
yenilenebilir
Hannover’deki yerel enerji üretim geleneğinde 
atom enerjisinden üretilen elektrik enerjisi 
bulunmamaktadır. Enerji üretimimizi kendimiz belirle-
mek ve belediye kamu hizmeti şirketleri (Stadtwerke) 
çerçevesinde yaklaşık 2.500 iş alanını ve 400 milyon 
Avro katma değer miktarını Hannover bölgesinde 
barındırmak istiyoruz. Bu doğrultuda 2020’ye kadar 
karbondioksit gaz çıkışını % 40 oranında daha aza 
indirgemek için kararlı bir hedef belirledik. Elektrik 
üretimini geleceğin enerji kaynakları olan ekolojik 
elektrik enerjisi ve kojenerasyon - birleşik ısı ve güç 
üretimi - yönünde yeniden düzenlemeyi amaçlıyoruz. 
2020’ye kadar Hannover’deki her hane halkı için 
ekolojik elektrik enerjisini teminini planlıyoruz. Uzak 
mesafeli ısı şebekesini daha da genişletilerek, enerjik 
bina yapı düzenlemelerini sürdürmeyi hedefliyoruz.

12. Sağlam bir şehir finans sistemi
Sağlam bir finans politikası, gerek şu anki gerekse 
gelecekteki hedefimizdir. Geçmiş beş yıl içerisinde ev 
idarelerini dengelemeyi başardık ve hatta eski borçları 
ortadan kaldırdık. Öncelikli olarak okul, çocuk yuvası 
ve spor salonlarına yatırım yapmak istiyoruz. Şehir alt 
yapısına yönelik ağır darbelere ve şehir şirketlerinin 
özelleştirilmesiyle ortay çıkan yükün vatandaş ve 
işçilere yüklenmesine izin vermeyeceğiz. www.spd-hannover-stadt.de
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Hannover için vizyonumuz
Hannover hareketli ve yaşamaya değer harika bir 
şehir. Ve Hannover büyüyor: Her geçen gün daha faz-
la kişi buraya yaşamak için geliyor. Şehrimiz burada 
yaşayan ve çalışan kişiler için daha cazip hale getiril-
meli. Hannover’de yaşayan her birey için fırsat, adalet 
ve katılım, SPD’nin eyalet başkentinde amaçladığı te-
mel değerlerdir. Hedeflerimiz somut olarak şunlardır:

1. İyi iş – güçlü ekonomi
Hannover güçlü bir ekonomi merkezidir. Bu bölgeyi 
aktif bir ekonomi politikasıyla daha da geliştireceğiz. 
Endüstriyel temel yapıyı ele alıp, şirket kurucularını 
ve yeni iş perspektiflerini teşvik edeceğiz. Orta sınıfı 
ve bölgesel zanaatı bilinçli bir görev dağılımıyla 
destekleyeceğiz. Hedeflerimiz, verimli iş ve adil 
çalışma şartlarıdır. Açıkça belirtelim ki: Bizimle şehir 
hizmetleri ve şirketler özelleştirilmeyecektir.

2. Koşulsuz şartsız – iyi bir eğitim
Şehrimizin geleceği ço-cuklarımızda başlar. 
Yenilenmiş okullar, 
yaklaşık 5.000 okul 
sonrası bakım yeri (hort) 
ve 18 adet tam gün okul 
ile Hannover bugünden 
itibaren kendini göstere-
bilir. Amacımız, okul ve 
çocuk yuvalarının yenilen-
mesini sürdürme-ktir. 57 
ilkokulun tümünü tam gün 
okul düzenine geçirecek 
ve yeni yemekhaneler 

tesis edeceğiz. İhtiyaç 
doğrultusunda daha fazla 
IGS kuracağız. Bunun 
yanı sıra engelli engelsiz 
tüm çocukların kreş, yuva 
ve okullarda birlikte büyü-
meleri ve eğitim görmeleri 
için çalışacağız.

3. Aileleri güçlendirmek 
– Yönetimde kadınlar
Bizim için aile, çocukların, 
eşlerin veya nesillerin birbirini desteklediği bir düzen-
dir. Amacımız ihtiyaca yönelik bakım sunmaktır – bu 
doğrultuda 2013 yılına kadar en az 1.200 yeni kreş 
ve 800 çocuk yuvası kurmayı hedefliyoruz. Ayrıca 10 
adet yeni aile merkezi oluşturmayı planlıyoruz. Aile 
ve işin birbiriyle uyumunun yanı sıra iş alanlarında 
gerçek anlamda kadın - erkek eşitliğini sağlamayı 
amaçlıyoruz: 2012’de en az % 40 olmak üzere 
şehirdeki şirketlerin denetim kurulu mevkisinde 
kadınlar yer alacak ve 2016 yılına kadar şehirdeki 
şirketlerin yönetim kadrosunu % 40 oranında kadınlar 
oluşturacak.

4. Şehir toplum dayanışması – Hannover bir arada
Her bireyin toplumsal yaşamda payının olduğu bir 
şehir toplum düzeni için çalışıyoruz. Bu noktada 
hedeflerimiz: Çocuk yoksulluğuna karşı savaşmak, 
Hannover-Aktif-Kimliğini geliştirmek ve sosyal konut 
eşliğinin yanı sıra Hannover konut inşaa topluluğu 
olan GBH çerçevesindeki 13.000 daire inşaasını içe-
ren sosyal konut alanı politikamızı hayata geçirmektir. 

Yaşlı insanlar için cazip ve çok yönlü bir çalışma 
düzeni ile şehirsel yaşlı ve komşuluk buluşmalarını 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bununla birlikte yaşlı 
insanlara yönelik konut ve bakımlı konut topluluklarını 
geliştirmeyi hedefliyoruz.

5. Kozmopolit bir Hannover – Entegrasyon ve 
Uluslararasılık
Hannover uluslararası ve kozmopolit bir şehir. 
Amacımız, ayrımcılığın olmadığı bir şehir düzenidir. 
Bu doğrultuda dil teşviki, amaca yönelik ebeveyn 
eğitim fırsatları, okula gitme yükümlülüğüne bağlı 
zorunlu eğitim uygulaması, daha iyi iş fırsatları ve 
VHS (Halk Yüksek Okulu) bitirme kurslarını içeren 
aktif bir entegrasyon politikası oluşturmayı hedefli-
yoruz. Entegrasyon katkı paylarını destekleyerek, 
daha fazla sayıda göçmenin şehir meclisine katılımını 
arzu ediyor ve kültüre duyarlı bir yaşlı çalışması ve 
bakımını amaçlıyoruz. Bununla birlikte: Almanya’da 
8 yıldan daha fazla yaşayan her kişinin yerel seçim 
hakkı kazanmasını istiyoruz.

6. Hannover 2020plus – 
Konut inşaası, ikamet, 
şehrin geliştirilmesi ve 
herkes için mobilite
Hannover, yüksek 
standartlarda bir ika-
met ve yaşam kalitesi 
sunmaktadır. Bu statüyü 
korumak için „Hannover 
2025“ adında entegre 
edilmiş bir şehir geliştirme 

programı ile „Mein Kiez 
2025“ şehir semt projesini 
başlatarak, „Hannover 
City 2020+“ çerçevesin-
deki en iyi önerileri hayata 
geçirmeyi planlıyoruz. 
Şehir semtlerinin yeni-
den düzenlenmesinin 
yanı sıra aile ve yaşlılara 
yönelik yeni konut ve 
konut alanları kurmayı 
amaçlıyoruz. Hedefimiz, 
çevre dostu ve herkes için ideolijsiz bir mobilitedir. Bu 
noktada yaya, bisiklet sürücüleri, otomobil sürücüleri 
ve ÖPNV-kullanıcıları arasında hoşgörülü bir birlik-
telik sağlamayı amaçlıyoruz. Özellikle çocuklar ve 
yaşlıların trafik güvenliğini artırmak için 100-Puan-
Programına geçmek istiyoruz.

7. Canlı demokrasi, halk katılımı, modern yönetim
Hannover diyaloğun şehridir – ki bu 1992’de düzenle-
nen EXPO 2000’e yönelik vatandaş anketinde ortaya 
çıkan gerçeğin de ötesindedir. Bizler bu demokra-
tik geleneği örneğin özel konulara yönelik anketler 
çerçevesinde yeni fikirler katarak devam ettirmeyi 
hedefliyoruz. Vatandaşların menfaatlerini gözeten bir 
yönetimin yanı sıra açık, şeffaf ve daha elektronik bir 
iletişim sağlamak istiyoruz.

8. Sanat, kültür ve kültürel eğitim
Hannover, sanat ve kültür imkanları açısından son de-
rece zengin bir şehirdir. Bu bağlamda kültürel eğitimi 
ve kültür alanlarını daha da güçlendirmek istiyoruz. 


