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20 Ocak 2013 tarihinde düzenlenecek olan 
eyalet kamu seçimlerinde, eyaletimizin 
bundan sonra hangi yollardan yürüyeceğini 
sizler belirleyeceksiniz. Aşağı Saksonya 
olağanüstü olanaklara sahiptir. Sizinle birlikte 
bu şansları daha iyi değerlendirmemizi 
temin etmek istiyorum. Eyaletimizi, 
şehirlerini, köylerini ve bölgelerini gelecek 
için hazırlıklı hale getirmek istiyorum. Zorlu 
görevlerimiz net bir şekilde ortada: Aşağı 
Saksonya'da daha iyi bir eğitim politikası, 
iyi iş olanakları, ödenebilecek enerji ve 
ailelere çok daha fazla destek sağlamaya 
ihtiyacımız vardır. 

Bu ve benzeri konular hakkında tüm 2012 
yılı boyunca çok açık bir şekilde, dernek-
ler, birlikler, farklı organizasyonlar ve ilgi 
duyan vatandaşlarla müzakerelerde bu-
lunduk. Bu görüşmelerin sonucu olarak 
10 Kasım 2012 tarihinde düzenlenmiş 
olan eyalet parti kurultayında oybirliğiyle 
karara bağladığımız 2013–2018 hükümet 

programımız hazırlanmıştır. Bugünden, 
hükümet olarak yapacak olduklarımızı 
söylüyoruz; hükümetteyken ise bugün 
söylediklerimizi uyguluyor olacağız. Güçlü 
ve insancıl bir Aşağı Saksonya için yenilik 
düşüncelerimizi, hedeflerimizi ve beklenti-
lerimizi hükümet programımızı özetleyen 
bu broşürde bulabilirsiniz | Kısa Kısa. Hükü-
met programımızın tam kapsamlı sürümü-
ne www.entdecke-niedersachsen.de adresi 
altında erişebilirsiniz.

El Atmak. Daha İyisini Yapmak. Bu, 
Aşağı Saksonya'da yeni bir politika için 
belirlediğimiz slogan.

Sevgilerle
 

Stephan Weil

SEVGILI VATANDAŞLAR

Stephan Weil
SPD Eyalet Teşkilatı Başkanı, 
Eyalet Başkanı Adayı
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On yıl süren CDU/FDP politikasından sonra 
eyaletimizin geleceği kilitlenmiştir.

CDU/FDP, insanları dikkate almadan 
yönetmiştir. 

Kendini beğenmişlik ve ötekileştirme, kendi 
destekçilerini kayırma ve öncelik tanıma, 
CDU/FDP eyalet hükümetini belirleyen 
özellikleridir.

Aşağı Saksonya'nın yeni bir politikaya ve yeni 
bir politika kültürüne ihtiyacı vardır. İşte SPD, 
dayanışmaya dayanan değer sistemi teme-
linde bunun için mücadele etmektedir. SPD, 
eyaletimizi sosyal sorumluluk bilincinde ve 
inovasyon gücü ile reforme edecek, adil çev-
re koşulları sağlayacak ve herkese eşit hak-
lar getirerek kimseyi göz ardı etmeyecektir. 
Sosyal demokratik politika eyaletimize yeni 
perspektifler sunacak ve insanların geleceğe 
umutla ve cesaretle bakabilmelerini sağlaya-
caktır.

Bir SPD eyalet hükümeti demek, hem poli-
tik değişim, hem de yeni bir yönetim tarzı 
demektir: toplumun tüm grupları ile açık 
diyalog sürdürerek ve vatandaşlara tepe-
den değil, eşit seviyede yaklaşarak. SPD yeni 
düşünme tarzıyla devletin yeniden aktif ve 
dayanışmaya dayanan rolünü üstlenmesi 
için çalışmaktadır. 

Özel yaşam ve iş dünyasındaki eskimiş do-
kular çözülerek, toplum için ve kamu işle-
rinde yeni sosyal ve demokratik değişim 
sahaları açılacaktır. SPD hükümet olarak 
eylemleriyle bu sahaları insanlarla birlikte 
hareket ederek değerlendirecektir. Bir top-
lumun veri trafiği ve küreselleşme devri 
olan 21. yüzyılda yönetilmesi için yeni bir 
toplumsal diyalog gerekmektedir. Bunun 
için SPD, eyaletimizin tüm aydınlarını, 
tüm vatandaşları davet etmek niyetinde-
dir. Diyalog, işbirliği, toplumsal katılım ve 
yönetime katılma – bunlar eyaletimizi ve 
toplumumuzu yeniden yapılandırmak için 
gereklidir. 

TOPLUMSAL DİYALOGDA POLİTİKA İLE HÜKÜMETİN YERİ
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CDU/FDP neredeyse 10 yıldır demografik 
gelişimi görmezlikten gelerek önlem almakta 
geç kalmıştır. “Eylem Planları” bağlayıcı 
değil, öncelikler içermez ve bölgesel şartlara 
cevap vermez. Ayrıca kamu yönetimlerinin 
ihtiyaçlarını 
göz ardı etmektedir.

Bölge hükümetlerini ortadan kaldırarak 
CDU/FDP, bölgeleri tecrit ederek kendi 
hallerine bırakmıştır.

SPD, Aşağı Saksonya'nın geleceğinin belir-
lenmesinde aşılması gereken büyük görev-
lere cesaret ve azimle girişmeye hazır olan, 
açık bir partidir. Zira Aşağı Saksonya, yarın 
eyaletler ile bölgelerin Avrupa çapındaki 
rekabetinde güçlü bir konuma gelebilmek 
için bugünden gereken temelleri atmak 
zorundadır. Ancak bunu yaparken, insanlık 
gözden kaçmamalıdır.

SPD, toplumsal değişimi eyaletin geleceği 
için en önemli konu olarak görmektedir. 
Partimiz, hiçbir bölgenin azalan nüfus ve 
hızlı artan yaş ortalaması sonucu sosyal, 
kültürel ve ekonomik bakımından geri kal-
masına izin vermeyecektir. 

Toplumda meydana gelen ciddi dönüşüm 
politika tarafından yönlendirilmelidir. Yeni 
kuracağı Avrupa, Bölgesel Gelişim ve Ta-
rım Bakanlığı ile SPD, metropoller, bölgeler 
ve kırsal alanlarda meydana gelen yapısal 
değişim sürecine eşlik edecek ve değişi-
mi yönlendirecektir. Bölgelerin avukatları 
olarak ayrıca eyaletimizden uzman dört 
sorumlu kişi, bölgelerdeki sorumlularla di-
yalog halinde her bölgenin bireysel ihtiyaç-
larına yanıt verecek, gelecek için özel birer 
programı geliştirmeye yardım edecektir. 

SPD tarafından yönetilen bir eyalet hükü-
meti, kırsal alanlarda günlük hayatın her 
türlü temel hizmetini temin etmeyi bir yü-
kümlülük olarak görür: enerji ve su, atık ber-
tarafı ve toplu taşıma araçları ile sağlanan 
mobilite, eğitim, kültür ve sağlık hizmetleri 
gibi. 

TOPLUMSAL DEĞİŞİMİN GÜÇLÜ BÖLGELERE İHTİYACI VAR
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Hıristiyan demokrat-liberal koalisyon 
hükümeti çevre koşullarını gerektiği gibi 
düzenlemediği için, Aşağı Saksonya eyaleti 
Almanya genelindeki bilişim piyasasının 
sadece yüzde beşinden yararlanmaktadır.

Almanya'nın hiçbir diğer eyaletinde 
doğum oranları Aşağı Saksonya'daki kadar 
gerilememiştir. 

CDU/FDP hükümetinin çocuklar için 
rehberlik programları konusundaki bilançosu 
vahim bir tablodan ibarettir.

CDU/FDP koalisyonunun hatalı eğitim 
politikası genç insanlara dezavantajlar 
getirerek istikballerini yok etmektedir.

Eksiksiz kapsama alanlı bir veri ağı da bu 
temel hizmetlerden sayılır. Hızlı internet 
olmadan günümüzde ne modern sivil top-
lum, ne de inovatif bir ekonomik yaşam 
düşünülebilir.

SPD, aileleri bulundukları derkenar durum-
dan çıkaracaktır. Modern bir toplumda 
genç aileler için çocuk yetiştirilmesi ile iş 
hayatının bir arada sürdürülmesi son dere-
ce doğal bir şey olmalıdır. Bu nedenle SPD, 
kreş, anaokulları ve okullardaki çocuk reh-
berlik programlarını tüm eyalet genelinde 
geliştirecektir. 

Böyle bir yaklaşım, günümüzde bile kalifiye 
uzman eleman arayışına girmiş olan Aşağı 
Saksonya'daki iktisadi işletmelerin ihtiyaçla-
rına da yanıt verecektir.

Eğitim, kendi istikbalini belirlemenin toplum-
sal anahtarıdır. Bu nedenle SPD tüm çocuk 
ve gençlere eğitim konusunda eşit başlangıç 
koşulları sağlamayı amaçlamaktadır: genç in-
sanlarımızı sosyal tabakalar ve bölgesel farklar 
gözetmeksizin destekleyecek, kreşten okul 
üzerinden yüksek öğrenim ve meslek eğiti-
mine kadar.

EYALET DAHA AİLE DOSTU OLMALI

HERKES İÇİN  DAHA İYİ EĞİTİM VE ŞANS EŞİTLİĞİ
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Hükümet partilerinin renkleri olan 
siyah ve sarı, Aşağı Saksonya'da eğitim 
mahrumiyetinin renkleridir.

CDU/FDP, bilimsel araştırma ve öğretimini 
ihmal etmiştir. Aşağı Saksonya'nın yetiştirdiği 
akademisyen sayısı yetersizdir.

On gençten neredeyse ikisi okul hayatından 
iş hayatına geçişte başarısız kalmaktadır – 
işte CDU/FDP eğitim politikasının sonucu.

SPD dahil etme ve entegrasyon hususlarını 
tüm eğitim evrelerinde yasal olarak zorunlu 
hale getirecektir. 

SPD, kreş kapasitelerinin büyütülmesini ve 
rehberlik personelinin artırılmasını gerçek 
ihtiyaçlara göre yapacaktır. 

SPD tüm okulları adım adım tam gün eği-
tim veren okullar haline getirecektir. Zira 
tam gün öğrenim, eğitim olanaklarının 
artmasına neden olur. Öğretmen eğitimi 
yasayla değişen okul gerçekliliğine uygun 
hale getirilecektir.

SPD, elit kitlelere mahsus yüksek öğrenim 
ücretlerini kaldıracak ve yüksek öğrenim 
kurumlarını yeniden herkese açacaktır. Hiç-
bir genç insanımız parasızlıktan dolayı yük-
sek tahsilden mahrum kalmamalıdır. 

SPD'nin meslek eğitimi konusundaki en 
önemli hedefi, “herkesi dahil etmektir”: 
Amaç, tüm gençlerin kalifiye meslekler 
edinmesidir. Okul ve iş olarak düzenlenen 
ikili meslek eğitim sisteminde birinci dene-
mede başarısız olana, ikinci bir şans verile-
cektir. 

Kültürel eğitim, genel kültürün bir parçası-
dır. Bunun dışında bilişim ve medya yetkin-
liği henüz genç insanlar için de önemlidir. 
SPD bu konuyu modern bir eğitim politika-
sının, henüz okullarda ele alınması gereken 
önemli bir görevi olarak görmektedir.
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CDU/FDP altında genç insanlar demokrasiye 
katılma olanaklarını ve belirleyici olmanın 
yeni biçimlerini boşuna aramaktadır.

Muhafazakar yaşam modellerine göre 
yaşlı insanların yeri, durgunluk ve sallanan 
sandalyede etkisiz bir yaşamdır.

CDU/FDP, inovatif bir ekonomi politikasının 
hedefleri ve koşulları hakkında toplumsal bir 
diyalog sürdürmeyi ihmal etmişlerdir. Kendi 
kendini düzenleyen bir piyasa hayalleri, en 
geç dünya ekonomi krizi ve bankalar krizinin 
baş göstermesiyle yıkılmıştır. 

Genç insanlar ciddiye alınmalı ve yaşlarına 
uygun olarak karar süreçlerine dahil edilme-
lidir. Genç komisyonları ve genç meclisleri 
gibi katılım modelleri ile SPD, genç insanla-
rın demokratik kamu süreçlerinde aktif bir 
şekilde yer almalarını sağlayacaktır. Ayrıca 
SPD seçmen yaşını 16'ya düşürecektir. 

Toplumsal katılım, toplumumuzun “genç 
yaşlılar” diye tabir edilen, sayısı gittikçe ar-
tan toplumsal grup için de önemlidir. SPD, 
yaşlı nesli kamu hayatına aktif olarak katıl-
maya, kendini ifade etmeye ve fahri görev-
ler üstlenmeye davet etmektedir. Partimiz 
bu bağlamda özellikle kırsal bölgelerde, 
başta yeni mobilite yaklaşımları olmak üze-
re destek sağlayacaktır.

SPD, iktisadi işletmelerin geleceğini güvene 
almayı ve bunların akıllı bir sanayi ve hiz-
met toplumundaki rolünü güçlendirmeyi 
amaçlamaktadır. Bu amacını geliştirmek 
için bölgesel nüanslarla çeşitlendirilen bir 
ekonomi ve altyapı politikasına dayanmak-
tadır. Amaç sürdürülebilir, ekolojik ve sosyal 
açıdan dengeli bir ekonomik büyümedir.

Çalışanlara iyi bir mesleki gelişim sağlamak, 
inovasyonları desteklemek ve teknoloji 
transferini optimize etmek: SPD'nin bu eko-
nomik politika stratejisi sayesinde küçük ve 
orta ölçekli işletmeler ve esnaf ile sanatkar-
ların güçlenmesi de sağlanır. Mobilite, de-
nizcilik ve enerji sektörleri ile sosyal sağlık 
ve turizm sektörlerini destekleyerek SPD bu 
branşları büyüme yoluna yönlendirir.

EKONOMİNİN BÜYÜMESİ İÇİN DÜRTÜLER

GENÇLERİ CİDDİYE ALMAK – YAŞLILARI DAHİL ETMEK
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Aşağı Saksonya'nın ekonomik 
potansiyellerini keşfedip canlandırmak 
için inovatif bir stratejisi olmadığı gibi, 
CDU/FDP'nin küçük ve orta ölçekli iktisadi 
teşebbüslere yönelik tutarlı bir politikası da 
yoktur.

CDU/FDP hükümeti süresince, insan onurunu 
kıran çalışma koşulları, ücrette damping ve 
kiralık işçi hizmetlerinin kötüye kullanılması 
günlük gerçeklikler haline gelmiştir. 
Öte yandan kalifiye elemanlar aranırken ve 
rağbet edilirken, günümüzde iş piyasasında 
derin uçurumlar açılmıştır.

Aşağı Saksonya, lojistik kavşak noktası ola-
rak iyi ulaşım altyapısına muhtaçtır. SPD, 
bölgelerin ve de limanların yüksek kapasi-
teli bir şekilde ulaşım ağına bağlanmasını 
temin edecektir.

SPD, Aşağı Saksonya'nın Almanya genelin-
de 1 numaralı tarım eyaleti konumunu ko-
ruyacaktır. Tarım ve gıda sanayisini, hayvan 
hakları ile iklim, çevre ve doğayı koruma ku-
ralları çerçevesinde yüksek kaliteli ve sağlık-
lı ürünleri başarıyla pazarlamaya teşvik ede-
cektir. Destek önlemlerinin yoğunlaşacağı 
diğer bir nokta da organik tarım olacaktır. 

Özel tüketim önemli bir ekonomik faktör-
dür. SPD müşterilerin haklarını, geniş bir 
tüketici hakları koruma programıyla güç-
lendirecektir.

SPD ekonomi politikasının merkezinde in-
san vardır. Bunun için amaç “iyi bir iş” olarak 
özetlenebilir. Bu konu adil gelir dağılımı, 
sosyal çalışma koşulları ve aynı iş için aynı 
ücret ilkesini kapsar. Kiralık işçi hizmetleri 
yasayla düzenlenmeli ve kısıtlı süreli iş mü-
nasebetleri sınırlandırılmalıdır.

SPD tarafından yönetilen bir eyalet hükü-
meti, ekonomi teşviklerini belirlerken, sa-
dece çalışma koşullarında bu ilkeleri gözet-
leyen işletmeleri dikkate alacaktır. “İyi bir İş” 
ilkeleriningözetilmesi eyalet kamu ihaleleri 
yasasına şart olarak getirilecektir.

“İYİ BİR İŞ” İNSAN ÜZERİNDE ODAKLANIR
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CDU/FDP altında, Aşağı Saksonya'daki 
zengin-fakir farkı daha da büyümüştür. 

Engelli veya azınlıklara ait insanların 
topluma dahil edilmesi için ciddiye 
alınabilecek adımlar atılmamıştır, hem de bir 
BM kararı ile buna zorunluluk getirilmesine 
rağmen.

CDU/FDP, artık tarihi geçmiş bir aile 
tablosunu savunmaktadır.

Gayrimenkul edinimine öncelik verilmesi 
yüzünden mesken piyasası endişe verici 
şekilde çarpık bir hal almıştır.

Çocuklarımız için iyileştirmeler Aşağı 
Saksonya'da CDU/FDP'nin direncine rağmen 
kararlaştırılmak zorundadır.

SPD çalışabilen ve çalışmak isteyen tüm 
insanların gelir elde etme olanaklarını 
desteklemeyi amaçlamaktadır. Daha yaşlı 
insanların işletmelerdeki çalışma hayatına 
katılmalarının kolaylaştırılmasını sağlaya-
caktır.

SPD, eyaletin sosyal birliği için yeniden so-
rumluluk üstlenecektir. Engelleri olan ve 
olmayan insanların bir arada yaşayabildiği, 
öğrenim görebildiği ve çalışabildiği, toplu-
ma dahil eden bir Aşağı Saksonya hayalini 
gerçekleştirecektir. Toplumsal yaşamı – ge-
rek iş, gerekse özel hayatta, çocuk yetiştirir-
ken veya yardıma muhtaç akrabaların bakı-
mını yerine getirirken – kadın ile erkeklerin 
yaşam beklentilerini gerçekleştirmeleri için 
eşit haklara sahip olduğu modern bir aile 
politikası ile zenginleştirecektir.

SPD'nin sosyal politikadaki en çok önem 
verdiği hususlardan biri de, insanlara öde-
yebilecekleri meskenler sağlamaktır. Federal 
hükümet ile eyalet hükümetinin tüm teşvik 
araçlarını bu husus üzerinde ve meskenle-
rin istikrarı üzerinde yoğunlaştıracaktır. 

SPD, yoksul ailelerdeki çocukların durumla-
rını, sivil toplum ağları ve aile merkezlerinin 
yardım programları ile iyileştirecektir. Çok 
nesilli evler de bu yaklaşıma dahil edilecek-
tir. 

SOSYAL POLİTİKA DAYANIŞMA KONUSUNU CİDDİYE ALIR
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Bakıma muhtaç insanların bakım 
mahrumiyeti ve bakım hizmetlerinin 
kalitesinin gittikçe düşmesi CDU/FDP 
politikasının birer sonucudur.

CDU/FDP hastalık riskini vatandaşa 
yükleyerek, çifte standart bir sağlık hizmeti 
yaratmak niyetindedir.

CDU/FDP, Aşağı Saksonya'da borçlanma 
şampiyonlarıdır. Hükümetleri süresince 
eyaletin borçlarını yüzde 50 oranında 
artırarak 60 milyar avro gibi rekor bir rakama 
çıkardılar.

Yaşlılara yönelik bir politika, aynı zamanda 
bakımın onur içinde, risklere ve yoksulluğa 
yol açmadan gerçekleştirilmesi demektir. 
SPD, bakıma muhtaç insanların da olabildi-
ğince uzun süreyle kendi inisiyatifleriyle ya-
şayabilmeleri için mobil bakım kuruluşlarına 
destek verecektir. 

Eyaletin tüm bölgelerinde yüksek perfor-
manslı bir sağlık hizmetini temin etmek için 
SPD yeni yollar kullanacaktır. Sağlık hizmet-
lerinde odaklaştırma ve işbirliği ve ayrıca 
kalifiyeli bir ev doktoru hizmeti, modern 
sağlık politikasının mihenk taşlarıdır.

SPD, eyalet bütçesinin konsolide edilmesi 
ve 2020 yılına kadar geçerli olmak üzere 
eyalet anayasasına bütçeler için bir borç 
engeli hükmünün getirilmesi gereğini 
kabul etmektedir. Ancak borçların düşü-
rülmesi gelişimi frenlememelidir: Yıllık 1,5 
milyar avro tutarındaki tahmini tasarruf 
hacimleri, gerçekçi bir borç düşürme stra-
tejisinin belirlenmesi de dahil olmak üzere 
ciddi hazırlıklar gerektirir. 

Sulama kovası misali yardımları her yere eşit 
olarak dağıtmak yerine, SPD önceliklerle 
belirlenen bir politikayı uygulayacaktır. Geli-
şim politikasının vazgeçilmez bir unsuru bu 
bağlamda adil bir toplumun sosyal ve de-
mokratik temellerin finanse edilmesi olacaktır. 

GÜVENLİ BİR FİNANS POLİTİKASI HAREKET SAHALARI 
TEMİN EDER
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CDU/FDP altında toplum arasındaki sosyal 
uçurumlar daha da derin hale gelmiştir. Bu 
durum aşırı sağcı akımların işine gelmektedir. 

CDU/FDP kriminal polisi ile emniyet 
güçlerinin birbirine entegre etmesi projesini 
bürokratik yolla sürüncemede bırakmıştır.

CDU/FDP, Bremervörde cezaevini özelleştirme 
projesi ile adalet organlarının ulusal 
egemenlikten doğan görevlerinin değerini 
düşürmektedir.

Bu politikanın bir diğer gereği, eyaletin borç 
düşürme çabalarının kamu yönetimlerine 
yük getirmemesidir. 

Bu nedenle SPD eyalet gelirlerini artırmayı 
değerlendirecektir.

SPD, her türlü aşırı sağcı politikaya karşı bir 
hukuk devletinin sahip olduğu tüm meşru 
yöntemlerle karşı koyacaktır. Şans eşitliğini, 
sosyal güvenceyi ve güvenli gelecek pers-
pektiflerine sahip olmanın aşırı sağcı akım-
lara karşı en iyi koruma olduğunu savunur. 
Aynı şekilde erken yaştan itibaren başlatılan 
demokrasi eğitimi ve politik aydınlatma da 
vazgeçilmez birer önlemdir.

Aşağı Saksonya polisi güvenlik ve asayişin 
teminatıdır. SPD, kriminal polisi ile emniyet 
güçlerinin birbirine entegre edilmesi proje-
sini devam ettirecektir. Bunu yaparken polis 
hizmetinde gelişim olanaklarını daha adil 
bir şekilde düzenleyecek ve memurların 
kariyer olanaklarını iyileştirecektir.

Bağımsız yargı organları, bir hukuk devleti-
nin ana sütunlarından biridir. Bu kurum, sivil 
toplumun gelişmesi için önemli yönlendiri-
ci kuralları belirler. SPD, adalet organları için 
her türlü özelleştirme planlarına karşıdır. 
Bunun yerine münferit mahkemeleri adalet 
merkezleri halinde toplayarak sinerji etkile-
rinden yararlanmayı amaçlamaktadır.

AŞIRI SAĞCILIĞA KARŞI, HUKUK DEVLETİ İÇİN
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CDU/FDP, entegrasyon konusunu ihmal 
etmiştir. Sürekli mülteciler ve onların 
ailelerine karşı gösterdikleri sert tutumları ile 
öne çıkmaktadır.

CDU/FDP hükümeti hala nükleer enerjiden 
çıkış ve yenilenebilir enerji kaynaklarına 
dönüş için bir programa sahip değildir.

Gelecekte yararlanılacak enerji senaryosu 
konusunda ortak bir karara varılamadığı 
için, Aşağı Saksonya'daki elektrik dağıtım 
şebekesinin geliştirilmesi için de gereken 
kararlar verilememektedir.

SPD, burada yaşayan göçmenlere ve ülke-
mize yeni gelen yabancılara karşı samimi 
bir şekilde kucak açan bir kültürü yürürlüğe 
koyacaktır. Entegrasyon ve dünyaya açık ol-
mak, sosyal barış için ön şartlardır. Sonuçta 
ülkemizin aldığı göç, işletmelerin çektiği 
acil kalifiye eleman sıkıntısını hafifletmesine 
yardımcı olmaktadır.

SPD, göçmen ailelerinin çocukları için erken 
yaşta eğitim olanaklarından yararlanmayı 
kolaylaştırmak istemektedir. Bu çocukların 
küçük yaştan itibaren Alman dilini çözme-
leri kolaylaştırılmak zorundadır.

SPD, Aşağı Saksonya'yı enerji kaynakları 
seçimindeki dönüşümde kilit eyalet haline 
getirecektir. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, 
geotermi ve biokütle: Nükleer enerjiden 
çıkışın bölgenin ekonomik açıdan güçle-
neceği ve enerjinin sosyal açıdan makul 
ve ödenebilecek bir fiyat düzeyinde kala-
cağı şekilde gerçekleşmesi, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının sınırsız değerlendirme 
potansiyeli sayesinde mümkündür. Bu ne-
denle SPD enerji ve bellek teknolojisi konu-
larındaki bilimsel araştırmalara en yüksek 
önceliği tanıyacaktır.

KUCAK AÇAN BİR POLİTİKA KÜLTÜRÜ İÇİN

GELECEK İÇİN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
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Çevre politikası ve iklimin korunması CDU/
FDP için yabancı terimlerdir. Aşağı Saksonya 
ekoloji bakımından eyaletler arasında son 
sıralarda yer almakta ve iklimin korunması ile 
ilgili programı bulunmayan tek eyalettir. CDU/
FDP, çevreyi motorlu hızarla korumakla bilinir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştiril-
mesi ile birlikte, dağıtım şebekelerinin de 
genişletilmesi gerekmektedir. SPD, altya-
pının sürdürülebilir bir şekilde geliştirilme-
sinde saydamlığa önem verir. Bu bağlamda 
toplumun karar süreçlerine dahil edilmesini 
temin eder.

SPD eyaletin yaşam kalitesini ve ekonomik 
gücünü, çevre, iklim ve doğayı sorumluluk 
bilinci içinde koruyarak garanti edecektir. 
İklimin korunması konulu temel bir proje 
çerçevesinde, yenilenebilir enerji kaynak-
larının kullanma şekli ile enerji tasarrufu ve 
enerji verimliliği için hedef değerler belirle-
necektir.

SPD, ekolojik sistemi sürdürebilir bir çevre 
politikası ile destekleyecektir. Ekonomi ku-
ruluşlarına, çevrenin inovatif bir şekilde ko-
runması için yaklaşımlar önerecektir.

ÇEVRENİN KORUNMASI, YAŞAMIN TEMELLERİNİ 
GÜVENE ALIR
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