Ο ΗR συνοµιλεί
µε τον ηθοποιό
Walter Sittler

Να πάµε από έργα βιτρίνας σε έργα για εµάς
και µε εµάς

ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΑ
Στην πλούσια Στουτγάρδη 50.000 πολίτες ζούνε από τα
ελάχιστα κοινωνικά επιδόματα, 16.000 παιδιά στη φτώχια.
Η Στουτγάρδη έχει καλές δυνατότητες, ώστε να γνωρίζει
που υπάρχει ανάγκη παρέμβασης. Αυτό που λείπει είναι ένα
πρόγραμμα μέτρων. Αυτό το πρόγραμμα θέλω να το διαμορφώσω μαζί σας, τους πολίτες. Χρήματα για δράση προσανατολισμένη στο μέλλον και υποστήριξη σε καταστάσεις
ανάγκης έχουμε, αρκεί να θέσουμε τις προτεραιότητες σωστά.
ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Η Στουτγάρδη ζει από την πολυμορφία των πολιτών της.
Η πολυμορφία είναι πλούτος. Σαν Δήμαρχος δεν θα ανεχθώ
στην πόλη μας διακρίσεις εξαιτίας της ηλικίας, της καταγωγής, του φύλλου, της θρησκείας, του εισοδήματος, κάποιας
αναπηρίας ή της σεξουαλικής ταυτότητας. Δεν θέλω το
“αυτοί” κι “εμείς”, αλλά ποντάρω στην Αλληλεγγύη και στη
Συνεργασία.

Μαζί για µία ειλικρινή πολιτική,
µαζί για τη Στουτγάρδη

HANNES ROCKENBAUCH
Γεννημένος στη Στουτγάρδη το 1980, παντρεμένος, πατέρας μίας κόρης. Από το 2004 Δημοτικός Σύμβουλος του μη
κομματικού συνασπισμού SÖS (Stuttgart Ökologisch Sozial). Πτυχιούχος Μηχανικός Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας, Επιστημονικός Συνεργάτης στη σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας, Πανεπιστήμιο Στουτγάρδης

Μπορείτε να συµµετέχετε:
· φέρετε τις ιδέες σας στην οµάδα της συνοι
κίας σας και συνδιαµορφώστε τις αποφάσεις
· ως υπεύθυνος, π.χ. σε ενηµερωτικά
τραπεζάκια και σε εκδηλώσεις
· µε το να µας πείτε τι σας είναι σηµαντικό
· ως δωρητής

Μαζί θα καταφέρουµε την Αλλαγή!
Ανεξάρτητα τι θέλετε να κάνετε, μας είστε ευπρόσδεκτος!
Παρακαλούμε δηλωθείτε στο
γραφείο προεκλογικού αγώνα Hannes Rockenbauch
Urbanstraße 72 · 70182 Stuttgart
Tel.: 0711/93 59 72 18 ή : info@meinobkandidat.de

Hannes
Rockenbauch

Λογαριασμός ενίσχυσης του προεκλογικού αγώνα:
KTO: 68 998 702 · BLZ: 430 609 67 · GLS Bank
σκοπός: Hannes Rockenbauch
www.rockenbauch.de
www.facebook.com/rockenbauch

ΝΈΟΣ ΑΈΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ
Εδώ και 8 χρόνια παλεύω ως Δημοτικός Σύμβουλος για την
Στουτγάρδη. Ιδιαίτερο βάρος έδινα πάντα στη συνεργασία με
Πρωτοβουλίες Πολιτών και άλλες δραστήριες ομάδες. Σαν
Δήμαρχος θα είναι μέλημά μου με νέες ιδέες, με πολύ σεβασμό
προς το υπάρχον και με συνεχή ανταλλαγή με τους πολίτες να
διαμορφώσουμε το μέλλον. Για μία Στουτγάρδη, στην οποία
το 2050 θα μπορούμε να ζούμε καλά, χωρίς εκμετάλλευση
του Ανθρώπου και της Φύσης. Με φρόνηση, αλλά και με
πάθος μπορούμε να διατηρήσουμε, να διαμορφώσουμε και να
αλλάξουμε τη Στουτγάρδη.
Χρήµατα υπάρχουν
αρκετά, είναι µόνο
λάθος µοιρασµένα

Νέος

ειλικρινής
www.rockenbauch.de

αρµόδιος

ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ
Θα υποστηρίξουμε τη δημιουργία ζωντανών συνοικιών με
άνετο χώρο και καταστήματα που τα φτάνουμε περπατώντας. Με παιδικούς σταθμούς με ευνοϊκά για τις οικογένειες
ωράρια και καλή φροντίδα των παιδιών, με καλύτερα πληρωμένο εξειδικευμένο προσωπικό

εδώ και 8 χρόνια
δραστήρια πολιτική
για τη Στουτγάρδη

ΗR, Δηµοτικός Σύµβουλος
στη Στουτγάρδη

ΕΞΥΠΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Όλοι το γνωρίζουν: στην πόλη υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα. Θόρυβος και καυσαέρια μας επιβαρύνουν, τα αιωρούμενα σωματίδια μας αρρωσταίνουν. Ο τωρινός
Σταθμός μας, εκμοντερνισμένος, (Κ 21) δίνει τη δυνατότητα
ισχυρών σιδηροδρομικών συγκοινωνιών και διαφυλάσσει
την πόλη και την φύση.
Ο στόχος μου για τη Στουτγάρδη: καθαρός αέρας και ελκυστικές και δωρεάν τοπικές συγκοινωνίες.
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΣΗ
Θέλω να αναπτύξω τη Στουτγάρδη έτσι, ώστε να έχει επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, που να είναι 100% δημοτικές, να
προμηθεύεται οικολογική ενέργεια, να είναι μία πόλη ουδέτερη ως προς το διοξείδιο του άνθρακα (CO2 ).και να είναι
πρωτοπόρα στην όσο το δυνατόν μικρότερη κατανάλωση
φύσης και ενέργειας. Ένα Συμβούλιο Ενέργειας με συμμετοχή Πολιτών και ειδικών θα συνοδεύσει αυτή την ανάπτυξη.
Νερό, Γή και Αέρας δεν είναι
εµπορεύµατα, αλλά τα θεµέλια
της ζωής όλων µας

ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Πάνω από 3.000 νοικοκυριά βρίσκονται στη δημοτική
λίστα έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν πολλά οικοδομικά κενά
και αναξιοποίητες εκτάσεις. Μπορούμε με μία μακροπρόθεσμη πολιτική αποταμίευσης γης να εξασφαλίσουμε οικόπεδα, ώστε να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε την ανάπτυξη
της πόλης. Έτσι μπορούμε να έχουμε φθηνή οικοδόμηση
μέσω μίσθωσης ακινήτων και να δημιουργήσουμε χώρους
ζωής αντί τετράγωνα επενδυτών.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μέσα από μία οικολογική στροφή, η Στουτγάρδη μπορεί
να γίνει πρωτοπόρα ως προς μία οικονομία της ανακύκλωσης, νέων προωθητικών τεχνικών και την ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων συγκοινωνιών και μεταφορών. Αυτό θα
δημιουργήσει θέσεις εργασίας στη βιοτεχνία και στις επιχειρήσεις. Θέλω να προωθήσω τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών μέσω της ανταλλαγής με τις
επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια.
Συνοµιλούµε και µαθαίνουµε
να αποφασίζουµε: µε νέα
συστήµατα εκπαίδευσης και
ανακαινισµένα σχολικά κτίρια

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η Στουτγάρδη διαθέτει πληθώρα πολιτιστικά ενεργών με
πλατειά πολιτιστική προσφορά.Θα την προωθήσω από τα
δημοτικά μέσα ενημέρωσης, ώστε να προβληθεί και να δικτυωθεί και ο διαφορετικός πολιτισμός.

Η πολιτική δεν επιτρέπεται
άλλο να "µαγειρεύεται" σε
µυστικά δωµάτια

Ο HR συνοµιλεί µε πολίτες

Η Στουτγάρδη χρειάζεται ελευθερία για τον
πολιτισµό και την
δηµιουργικότητα

Ο ΗR συνοµιλεί µε
τον µουσικό Max Herre

Τα φυτώρια θα μπορούν να δοκιμάσουν και να προβάλλουν
τη δουλειά τους. Αναβίωση του Δημοτικού Κινηματογράφου.
Η ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
Σαν Δήμαρχος θέλω να κάνω την πόλη έναν εργοδότη πρότυπο. Η στενή συνεργασία με συνδικάτα και επιχειρησιακά
συμβούλια μου είναι πολύ σημαντική. Η Επιθεώρηση Εργασίας πρέπει να δραστηριοποιείται υπέρ των ανθρώπων στις
επιχειρήσεις και να καταπολεμά αποτελεσματικά καταχρήσεις.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σαν Δήμαρχος θέλω μία δημοκρατική αφύπνιση. Η Δημοκρατία ζει από το γεγονός ότι όλοι μπορούν να συμμετέχουν.Οι αποφάσεις λαμβάνονται ακόμα στα πίσω δωμάτια
των τραπεζών, των επενδυτών και της οικονομίας. Αυτό θα
αλλάξει. Σαν Δήμαρχος θα συμπεριλαμβάνω τους πολίτες
και όλες οι δημοτικές αποφάσεις θα είναι διαφανείς. Πρώτα
βήματα θα είναι ένας δεσμευτικός προϋπολογισμός των πολιτών, κέντρα συνοικιών και η ενδυνάμωση των δυνατοτήτων απόφασης στα δημοτικά διαμερίσματα. Σαν δημοτικός
σύμβουλος παλεύω οχτώ χρόνια τώρα για την απευθείας
εκλογή των συμβουλίων των δημοτικών διαμερισμάτων και
με δικό τους προϋπολογισμό. Μέσω των Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας και ενός δημοτικού ταμιευτηρίου μπορούμε
να διασφαλίσουμε μακροπρόθεσμα τα δημοτικά έσοδα για
πολύ σημαντικά έργα.

Προβλήµατα δεν λύνονται µε τον ίδιο τρόπο σκέψης,
µε τον οποίο δηµιουργήθηκαν (Α. Άϊνσταϊν)

