
n Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşadıkları yerlerde  iyi  eği-
tim görebilmeleri için yeterli ekonomik kaynaklara sahip okullar 
istiyoruz.

n Biz halkın sahip olduğu okullar istiyoruz. Eğitimde kar amaçlı 
okullara karşıyız. 

n Konutların restore edilmesi ve iyileştirilmesi gereklidir.Ancak 
yapılan masraflar kiracılara yansıtılmamalıdır.Kiralar yükseltilme-
melidir. 

n Sahibi kamu olan ev şirketlerini koruyalım! Vatandaşlarımızın 
imkânlarına uygun kiralık daireler inşa etmek gerekiyor! 

n İşsizlik bu bölgenin en büyük sorunudur. Kapatılan ana sağlık 
merkezi, çocuk sağlık merkezi, dişçi, postane ve benzeri sosyal 
hizmetleri bize geri verin. Bu iş olanaklarını da artıracaktır. 

n Sağlık sektöründe ve okullarda personelleri arttırın. Bu çocuk-
larımız ve yaşlılarımız için gereklidir. Ayrıca yeni iş imkanları 
yaratır.Refah a yatırım yapacağız,  bu alanlarda özel kazançları 
durduracağız!
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är inte till salu!
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Vill vi ha ett  
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