1. Gabriele Giesecke(60), Danışman yönetici.
Holsterhausen 1999‘dan beri Belediye Meclis Üyesi:
„Sosyal ve dayanışmacı olma temel ilkeleri ile her zaman siyasi faaliyetimi sürdürdüm. Belediye Meclisi‘nde de bu ilkelerle
çalıştım. Sosyal politika ve göçmenler dahil olmak üzere bütün insanlara eşit haklar
angajmanı benim ağırlıklı alanlarım. Belediye Meclisi‘nde sosyal ve dayanismaciligi
vurguluyabilmek için sosyal hareketlerle ile
bağlantılı olmamız lazım. Sadece beraber
güçlüyüz.“

2. Janina Herff (30), Politikacı. Margarethenhöhe.
2009‘dan beri Belediye Meclis Üyesi:
„Die LİNKE‘ nin taleplerinden biri, bütün
çocuklar için, nitelikli ve pedagojik eğitimli
personele sahip, tam gün anasınıfları
sağlamak. Ebeveynlerin, meslek, iş ve
aile durumlarıyla bağdaşan esnek açılmakapanma saatleri olan çocuk bakım yerlerine ihtiyacı var. Kamu okullarında sosyopedagojik destekle küçük ders çalışma
grupları yapılmalıdır. Kamu eğitimine verilen destek parasının arttırılması lazım!“

3. Ezgi Güyildar (26), Üni öğrencisi.
Essen- Altendorf:
„İnsanca ve birlikte bir yaşam için, neoliberal partiler ve onların kısıtlama politikaları
üzerindeki baskılar arttırılmalıdır. ırkçılık ve
ayrımcılığın olmadığı, insan tabiatına aykırı
gelen uygulamaların tutunamadigi bir toplum yaratmak en önemli görevlerimizden
biridir. Sosyal haksızlıklara, işten atmalara,
yoksulluğa ve işsizliğe karşı yerli emekçiler
ile birlikte mücadele eden, aynı zamanda
din, dil, ırk ayrımı yapmadan eşit haklar için
mücadele yürüten DİDF‘nun üyesiyim. Hiç bir ayrım yapmadan,
başta Türkiyeli göçmen emekçiler olmak üzere, bütün emekçilerin
Belediye Meclisi‘nde sesi olacağım.“
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4.Yılmaz Gültekin (27), Üni öğrencisi.
Essen-Südostviertel
„Türkiyede doğan bir Kürt olarak, onbir
yaşından beri Almanya‘da yaşıyorum.
Ailem demokrat ve yurtsever olduğu için
ülkeyi terketmek zorunda kaldı. Buraya
göçmen ailelerin çocukları olarak gelenler,
artık bu ülkede yaşamak istiyorlar. Bu yüzden buradaki politikaya daha çok ağırlık
vermek istiyorum.“
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yeniden düzenlenmesi için harcamak istediği 123 Milyon Euroluk ödeneğe karşı çıkarak, sorunu halka götürdü
ve yapılan referandumla Belediye yönetiminin bu yanlış
kararı durduruldu. Bir taraftan halkın aleyhine yapılan sosyal kısıtlamalar, öbür taraftan da diğerlerine “fener kulesi”
projeleri”: Die LİNKE ile kesinlikle bunlar olamaz.

Listemizdeki ilk altı adayımız, (soldan sağa), Anabel Jujol; 5.sıra,
Gabriele Gieseke; 1.sıra, Yılmaz Gültekin; 4.sıra, Ezgi Güyildar;
3.sıra, Wolfgang Freye; 6.sıra, Nina Herff; 2.sıra, fotorafda yok.

Herkesin Kenti Essen – sosyal
ökolojik ve halkin yaninda
Die Linke-Essen; sosyal, çevreci, demokratik ve halkın
yararına olan bir politikayı temsil ediyor. Ama Essen kentinde gerçek hayat, çok farklıdır: Essen derinden bölünmüş
bir kent: her beş kişiden biri fakirlik içinde yaşıyor, her üç
çocuktan biri fakirlik içinde büyüyor, emekliler arasında
yoksulluk artmaya devam ediyor. Anaokulları yeterli değil,
gençlik tesisleri yeterli değil, kirası ödenebilinecek yeterli
büyükte sosyal evler neredeyse bulunmuyor. Yıllardır belediye bütçesinde uygulanan sosyal kisitla politikaları ise
son yıllarda bu sorunları daha da çok arttırdı.
Die LİNKE, bu sorunlara alternatif sunuyor. Die LİNKE;
spor ve yeşil alanları, kamu toplu taşıma araçlarını, kültürel ve sosyal tesisleri tehlikeye atmak istemiyor ve bütçe
açığını kentte çalışan emekçilerin üzerine yeni yükler getirilerek kapatılmasına karşı çıkıyor.
Die Linke, Essen Belediye Meclisi‘nde ‚büyük‘ koalisyonun
(SPD,CDU, FDP, EBB) abartılı bir şekilde Essen-Messe‘yi

Essen “büyüyen” bir şehir değil. Nüfus sayısı, bütün Ruhr
Bölgesi`nde olduğu gibi azalmaktadır. Bu gelişme, aynı
zamanda aşırı nüfus yoğunluğu olan Altenessen, Alterdorf ve Frohnhausen semtleri için de bir şans getiriyor. Die
LİNKE olarak, hepimizin rahatça yaşayabileceği bir şehir
istiyoruz!
Ve bununla biz; farklı bölgelerden, farklı ülkelerden gelip
Essen‘de yaşayan insanlarla beraberliği kastediyoruz. Eşit
haklara dayalı; din, dil ırk ayrımı yapmadan karşılıklı saygı
temelinde beraber yaşayan bir toplumu ve böyle bir kenti
savunuyoruz.
Aynı yerde yaşayıp da aynı haklara sahip olmamak,
yerel yönetim seçimlerinde oy kullanmamak politik bir
skandaldır ve biz bu skandalı sona erdirmeyi hedefliyoruz.
Die LİNKE olarak; Essen‘de ikamet eden bütün insanların
16 yaşından ibaren aktif ve pasif olarak seçim hakkını
kullanmalarını, belediye seçimlerinde oy kullanmani talep
ediyoruz.
Kapitalizm ve sonuçları, Eyalet ve Hükümet politikalarına
bağlı olarak sürdürülen belediyecilik politikaları bir doğa
kanunu değildir. Die LİNKE, bütün insanların beraber
yaşadığı; eşit, sosyal ve demokratik bir Kent istiyor! Essenliler ile birlikte aktif bir şekilde, halkın çıkarlarını savunan bir politika ile Belediye Meclisi‘nde, ilçe temsilciliklerinde, sokak mücadelesinde olacağız!
Bunun için;
Avrupa Parlementosu, Belediye Meclisi ve Semt Temsilcilikleri seçimleri için Die LİNKE´nin sizin oylarınıza
ve desteğinize ihtiyacı var.

5. Anabel Jujol(48) Sanatçı, Margarethenhöhe
„Ben, sol politikayı en geniş kitlelere
ulaştırmayı, demokrasiyi en geniş biçimde halkın katılımıyla genişletmeyi istiyorum. Sosyal sorunlar ekolojik sorunlar ile
bağlantılıdır. Çıkarcı düşüncelerden ve
kaynak israfından vazgeçmemiz lazım ve
bu olanaklidir.“

6. Wolfgang Freye, işyeri işçi Temsilcisi, (59) Holsterhausen, 2009 dan beri Belediye Meclisi‘ne üye
„Die LİNKE partisi bir ihtiyaçtır, uzun
zamandır buna inanıyorum. İlk olarak
yasal asgari ücret talebinde bulunan parti, DİE LİNKE‘dir. Emeklilik yaşının 67‘ye
çıkarılmak istenmesine karşı çıkan tek
parti, Die LİNKE‘dir. Tutarlı bir şekilde
barış için mücadele eden parti de biziz.
Essen şehrinde de işçi ve emekçilerin
yanında, toplu sözleşme için mücadele
ediyoruz.“

7. Sonja Neuhaus, Üni öğrencisi, (21),
Frohnhausen
„Benim hedefim, etnik kökeni ve ekonomik durumundan bağımsız olarak, herkesin gidebileceği bir okuldur. Daha önceleri, Alman Sendikalar Birliği(DGB) Gençlik
Örgütü‘nde ve die LİNKE gençliğinde aktif bir rol aldım. Haksızlıklar sadece okul
sistemin de değil, toplumun her alanında
olduğu için, die LİNKE‘ye üye oldum.
Dayanışmacı bir toplum için, gençlik
sorunlarını ve ve gençlik evlerinin desteklenmesi için mücadele edeceğim.“

8.Herbert Bußfeld, Boyacı, (64),
Altenessen
„Belediye Meclisi‘nde halka yanında,
yaşlıların ve gençlerin de haklarını savunan bir politika yapmak istiyorum.
Belediyenin kısıtlama politikasına, son
olarak Messe‘de harcanmak istenen
123 milyon Euroluk kararda da, yapılan
Halk oylamasında temsilcisi olarak da
tepkimizi koymuştuk. DJK-Sporcular Altenessen Başkanı olarak da sehrimizdeki spor benim için önemli
konulardan biridir.“

