
Quay Trung tâm sang TRÁI

DIE LINKE. Berlin-Mitte đã quyết định một chương trình bầu cử  để tạo ra nền tảng làm việc cho Ủy ban nhân 
dân quận Trung tâm (còn gọi là hội đồng khu phố) trong 5 năm tới.
 
Mục tiêu ở quận của chúng tôi:
 
- Đảm bảo sự chung sống đa dạng đủ các màu sắc của tất cả mọi dân cư - trẻ và già, người mới đến, tị nạn hoặc 
cư dân lâu đời. 
- Xây dựng thêm nhà cửa với giá phải chăng trong trương trình xây dựng của thành phố và và các tổ chức xây 
dựng khác và áp dụng quyền mua trước của Quận về việc bán nhà ở của tư nhân.
 
- Tạo thêm không gian an toàn cho người đi bộ và xe đạp cũng như mở rộng mạng lưới xe điện, xe buýt và xe lửa 
và mở rộng quản lý bãi đậu xe và các khu vực Giao thông yên tĩnh và không có ô tô. Chúng tôi muốn các ngã tư 
dễ được nhìn thấy, thêm nhiều công cụ hỗ trợ qua đường không có cản trở. Bố trí nơi đặt hợp lý có tố chức cho 
Xe đạp điện và Xe tay ga
 
- Bảo tồn và phục dưỡng tốt hơn không gian sinh sống có cây xanh và các mái nhà xanh của tất cả các tòa nhà 
công cộng.
 
- Nhanh chóng tạo ra các Nhà trẻ và trường học mới là trọng trách của Chef trong Ủy ban Quận!
 
- Nhanh chóng cải tạo các trường học và tái quản lý việc vệ sinh trường học
 
- Duy trì và mở rộng các hoạt động vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên trong quận, Trung tâm giao thông và 
Trung tâm môi trường trong học đường cho thanh thiếu niên.
 
- Bảo đảm và củng cố các Điểm gặp gỡ hỗ trợ, tư vấn cho Người trẻ, già và gia đình.
 
- Tổ chức các trung tâm sức khỏe gần khu Dân cư hơn, tư vấn mọi vấn đề cho những người có nhu cầu. Thêm 
nhiều biện pháp chống lại sự cô đơn.
 
- Bảo vệ các Nhóm văn hóa độc lập, các cơ sở thể thao, câu lạc bộ và Bán hàng đêm khuya
 
- Tài trợ có kế hoạch cho các dự án Công đồng, đảm bảo sự tham gia của những người Di cư có kinh nghiệm và 
tiếp tục vào chương trình “Bài trừ Văn hóa thuộc địa”.
 
- Thúc đẩy tham gia thật sự, cùng nhau quyết định và dân chủ của mọi công dân sống ở trong Quận.

- Điều chỉnh tốt và hợp lý hơn Nhân lực, Tài chính và Quản lý. 
 
Tất nhiên chúng tôi muốn nhiều hơn nữa. Bạn có thể tìm thấy trên:
www.dielinke-berlin-mitte.de và trên Facebook, Instagram và Twitter dưới DIE LINKE. Trung tâm Berlin 


