EMİN

ÖZKARA
TOUS ENSEMBLE !
ALLEMAAL SAMEN !
HEP BİRLİKTE !

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE
ERİŞİLEBİLİR BİR BÖLGE
Sorumlu, sürdürülebilir
ve döngüsel kalkınma ve
herkesin kamu hizmetlerine
erişimi yoluyla çevremizin
korunmasıyla;

ZENGIN BİR BÖLGE
İşçilerin korunması ve esenliği,
kamu makamlarının serbest
meslek sahiplerine, KOBİ'lere,
tüccarlara, genç terklere
(NEETs) ve ekonomiye bağlı
yeniliklere sağladığı yardım ve
destek ile;

BİRLİKTE YAŞAYAN VE
İNŞA EDİLEN BİR BÖLGE
Çeşitliliğin, hayvan refahının
ve va t a n d a ş l a r ı n t e m e l
özgürlüklerinin korunmasının
teşviki ve dikkate alınmasıyla;

KAPSAYICI BİR BÖLGE
Korunmasız insanlar, engelliler,
yaşlılar, sosyal alıcılar, evsizler,
yeni gelenler ve göçmenler
için uygulanan tedbirlerle,
aynı zamanda sosyal
kazanımlarımızın korunmasıyla;

DİJİTAL BİR BÖLGE

İLK 5
ÖNCELİKLERİM

Herkes için erişilebilir Dijital
Kamusal Alanların (EPN)
tanıtımı, dijital cehaletle
mücadele ve Brüksel Başkent
Bölgesi'nin sağlığa saygılı bir
akıllı şehir-Bölgeye (Akıllı Şehir)
geçişi ile.

BENİM RAPORUM
1200'DEN FAZLA YORUM VE
PARLAMENTO SORUSU!
"BİRLİKTE İNŞA ETMEK" dosyasındaki en
aktif parlamenter benim!
Topyekün dekümülasyondan ve
bağlayıcı yaptırımlarla siyasette
daha fazla şeffaflıktan yanayım!

BİRLİKTE İNŞA

COVİD-19

ŞEFFAFLIK

B r ü k s e l B a ş ke n t i , b ü y ü k
çeşitliliği bakımından zengin bir
şehir-Bölgedir. Her Brüksel'de
ikamet eden kişinin konuşma
hakkı vardır ve farklılıklarına
saygı gösterilmelidir. Pek
çok parlamenter müdahalem
bize bunu hatırlatmak, bizi
birleştiren değerleri hatırlatmak
için var. "Kapsayıcı bir toplumu
ve yarının Brüksel Bölgesi'ni
birlikte inşa edelim. Hiç kimse
geride kalmamalı! Herkes için
Brüksel!"

Pek çok kez hükümete, COVID19 krizinin sonuçları hakkında
en savunmasız olanların, aynı
zamanda tüccarlarımızın ve
girişimcilerimizin çıkarlarını
s a v u n m a s ı i ç i n m ey d a n
okudum. Hükümete mesajım:
" N ü f u s u ve g i r i ş i m c i l e r i
desteklemeliyiz!" Nüfusa ve
girişimcilere mesajım: "Bölgesel
ve yerel düzeyde çıkarlarınızı
yorulmadan savunmaya devam
edeceğim!"

Siyasette daha fazla şeffaflık
için yıllardır mücale ediyorum.
Sözlerde şeffaflık iyidir, somut
eylemlerle şef faflık daha
iyidir! Parlamentonun şeffaflık
konusundaki müdahaleleri
bize şunu hatırlatıyor: "Her
vatandaş, kamu eylemlerini
kontrol etmesine izin veren
bilgilere erişebilmelidir. İyi
yönetim ancak bilgiye erişimle
mümkündür!"

EKONOMİ - İSTİHDAM

DAHİL EDİLME

ÇEVRE

Brüksel halkının öncelikli
olarak istihdama er işimi
olmalıdır. Mahalle ve bölge
ekonomilerimiz kamu otoriteleri
ve ye n i l i k l e r t a ra f ı n d a n
d e s t e k l e n m e l i d i r. B u n u n
bilincinde olarak, "Hükümetin
ve kamu hizmetlerinin
taahhütlerine saygı duymasını,
yarının ekonomik, sosyal ve
çevresel sorunlarına uyarlanmış
projeleri desteklemesini ve
geliştirmesini Parlamentodan
temin ederim!"

Güçlü ve daha az güçlü tüm
vatandaşlar aynı fırsatlara ve
haklara sahiptir. Kapsayıcılık,
barınma, istihdam, sağlık, spor,
kültür, çeşitlilik ve aynı zamanda
eşitlik yoluyla da gerçekleşir.
Kapsayıcı bir toplum için ve
unutulmuşların, en kırılganların,
en yaşlıların ve saygıyı ve
desteği hak eden gençlerimizin
çıkarlarını savunmak için birçok
eylemim var!

Küresel ısınma ve sonuçlarıyla
mücadele bugün bir önceliktir.
Özel sektör, kamu, hükümetler
ve vatandaşlar karbon nötr
ve daha yeşil bir bölge için
çözümleri birlikte inşa etmelidir.
Sor umluluk , döngüsellik ,
sürdürülebilirlik , ör neklik
ve tutarlılık, kirlilik karşıtı
eylemlerimde ve daha iyi bir
yaşam kalitesi için aktardığım
anahtar kavramlardır.
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YARINA GERİDE KİMSE BIRAKMAYACAK
BRÜKSEL BÖLGESİNİ FARKLILIKLARIMIZA
GÖRE BİRLİKTE İNŞA ETMEYE DEVAM
EDELİM. HERKES İÇİN BRÜKSEL !
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ÖZKARA Emin
2004'ten beri Brüksel bölge yardımcısı
Schaerbeek LB listesinde belediye meclis üyesi

SONRAKİ HEDEFLERIM !
Demokrasiyi, azınlıkların çıkarlarını
güçlü bir şekilde savunmaya ve
Anayasa tarafından güvence altına
alınan ibadet özgürlüğü de dahil
olmak üzere her vatandaşın temel
özgürlüklerini ve aynı zamanda
Helal veya Koşer yiyebilme hakkını
korumaya devam edeceğim!

Sosyal kaygılara cevap vermek,
dayanışma eylemlerini ve mahalle
ekonomilerimizi desteklemek için
kendi hesabına, KOBİ'lere ve
genç girişimcilere kamu otoriteleri
t arafından yardım ve dest ek
verilmesini sağlamaya ve harekete
geçmeye devam edeceğim!

Okuldan ayrılan gençlere (ve
Neets'e) daha iyi bakılması ve çeşitli
ve yetenekli gençlerimize ve Brüksel
nüfusuna bir iş, barınma ve her
şeyden önce saygı gösterilmesi için
mücadeleye devam edeceğim!

Engellilerin ekonomik, sosyal ve
kültürel hayata katılımını tehlikeye atan
engellerin üstesinden gelmeye ve tüm
Brüksel nüfusunun mümkün olduğunca
dinlenmesi, saygı duyulması, yardım
edilmesi ve ilgilenilmesi için mücadele
etmeye devam edeceğim!

