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Bana ulaşın

Bu benim

Kolay ve esnek:

Posta ile oyunu kullan!

1.  Oylama bildirimi size otomati k 
olarak gönderilecekti r. 

2.  Bunu postayla oylama talebinde bulunmak ve 
oyunuzu kullanmak için kullanabilirsiniz. 

3.  Alternati f olarak, oyunuzu belediye de 
kullanabilirsiniz.

İşte bu kadar kolay:

8 Mayıs 2022‘de ki eyalet seçimleri ve posta yoluyla oy 
kullanma hakkında daha fazla bilgi www.cdu-sh.de 
adresinde bulabilirsiniz!

 42 yaşında | evli | bir kızı var (11)  

 1999 | Lise Neumünster

 2003 | Lisans: Diplom-Finanzwirt (FH)

 2003‘ten beri yerel siyasett e akti f (10 yıl Neu-
münster‘de meclis üyesi, bu süre zarfı nda Woh-
nungsbau GmbH ve Stadtwerke Neumünster 
GmbH‘nin deneti m kurulu üyesi)

 2018‘den beri FEK Deneti m Kurulu Başkanı - 
Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

 CDU Neumünster Bölge Başkanı

Kieler Straße 20
24534 Neumünster

04321 996444

hauke-hansen.de

/hauke.hansen.cdu

@_haukehansen

hauke.hansen@cdu-nms.de

in den vergangenen fünf Jahren haben wir viel für unser 
Land erreicht. Wir haben angepackt statt rumgeschnackt 
und unser Land zukunftsfähig gemacht. Wir sind auf dem 
richtigen Weg. Deshalb wollen wir KurSHalten für ein 
starkes Schleswig-Holstein.

Denn wir haben noch viel vor für unser Land. Wir wollen 
das erste klimaneutrale Industrieland werden und stehen 
für einen Klimaschutz, der Arbeit schafft.

Die wichtigste Ressource unseres Landes sind die Köpfe 
unserer Kinder. Deshalb werden wir KurSHalten für 
erstklassige Bildung und Betreuung.

Bauen und Wohnen müssen auch zukünftig bezahlbar 
sein. Wir wollen schneller bauen. Junge Familien wollen 
wir bei dem Ersterwerb von Eigentum unterstützen und 

Wohnen bezahlbar halten. 

Für uns ist es selbstverständlich, 
dass das Leben sowohl auf dem 
Land als auch in der Stadt sicher 
und mobil sein muss. Wir stehen 
daher für eine Mobilität, die alle 
verbindet und stärken unserer 
Polizei den Rücken für Sicherheit 

und einen Umgang mit Respekt.

Wir wollen weiter anpacken und 
unser Land noch besser 

machen.

Lassen Sie uns 
gemeinsam 
KurSHalten!

Ihr

Liebe Schleswig-Holsteinerinnen

und Schleswig-Holsteiner,

Günther
#kurSHalten

Daniel

Son beş yılda eyaleti mizin geleceği için calıştı k ve bir çok 
işi başardik. Konuşmakla kalmadık meselelerle uğraştı k 
ve eyaleti mizi geleceğe hazır hale geti rdik. Doğru 
yoldayız. İşte bu yüzden güçlü bir Schleswig-Holstein için 
yolumuza aynı azimle devam etmek isti yoruz.
Çünkü eyaleti miz için daha planladığımız çok işler var. 
İklim açısından tarafsız, doğayı koruyan ve isti hdam ya-
ratan çevre dostu sanayı eyaleti  olmak isti yoruz  Eyale-
ti mizin en önemli kaynağı çocuklarımızın zihinleridir. Bu 
nedenle birinci sınıf eğiti m ve ögreti m için yolumuza de-
vam etmek isti yoruz.
Konut inşası ve ikamet gelecekte de uygun fi yatlı 
olmalıdır. Daha hızlı Konut inşa etmek isti yoruz. Hedefi -
miz genç aileleri ilk konut inşaası ve ikamett e destekle-
mek ve ikameti  ödenebilir seviyede tutmak.

Bizim için yaşam kırsal alanda 
olduğu kadar şehirde de güvenli ve 
mobil olmalıdır. Bu nedenle herke-
si birbirine bağlayan ve güvenlik 
için polis gücümüzü güçlendiren 
hareketliliği savunuyoruz.
Eyaleti mizi daha da iyi konuma 
geti rebilmek için yolumuza devam 
etmek isti yoruz.

Haydi gelin yolumuza bir-
likte devam edelim.
Eyalet Başbakanınız

Sevgili Schleswig-Holsteinlı‘lar,



Oyunuzu 8 Mayıs‘ta sandık başında mı yoksa post-
ayla mı kullanacağınız önemli değil. Önümüzdeki 
beş yılı Schleswig-Holstein‘da hükümeti  kimin 
devralacağına iki oyunuzla siz karar vereceksin. 
Eyalet Başbakanımız Daniel Günther, zor zaman-
larda dahi eyaleti mizi mantı k ve orantı  duygusuyla 
yönetebildigini kanıtladı.
Schleswig-Holstein‘ın hala sağlam bir lidere ve net 
bir rotaya ihti yacı var! CDU‘nun anlamı budur!
Neumünster ve Boostedt için doğrudan adayınız 
olarak, şehrimiz‘in nihayet bir üniversite şehri 
olmasını ve dijital altyapının genişlemesi ve iler-
lemesini sağlamak için elimden geleni yapacağım! 
Arzum hangi kuşağa mensup olursanız olun, böl-
gemizin yaşam ve çalışmak için iyi ve güvenli bir 
yer olmaya devam etmesini sağlamak.
Kiel eyalet parlamentosunda vatanımızı tam bir 
bağlılıkla temsil edebilmem ve Daniel Günther‘in 
başbakanımız olarak devam etmesi için sizden bi-
rinci ve ikinci oyunuzu rica ediyorum.

Sorunuz varmı? 
Sizinle kişisel bir konuşma için sabırsızlanıyorum!

Adayınız 

Pandemi sürecinde özellikle çocuklar ve 
gençler büyük Zorluklar gördü. Şimdi 
kreş, okul ve boş zamanlarında olağandışı 
Program önerileri ile zararı telafi  etme 
zamanı. Bu alandaki fahri yardım ve hiz-
metleride teşvik ve güçlendirmek isti yo-
ruz.

İsti kbalimiz çocuklar ve gençler 

İklim korumasının bir maliyatı  oluryor. 
Bu yüzden eyaleti mizdeki şirketlerle 
işbirliği içimde çalışmamız gerekiyor. 
Güçlü bir ekonomi olmadan etkili iklim 
koruması mümkün olmaz. Birçok insan 
işe gitmek için arabalarına bağlı. Ener-
jide dönüm noktası için bunu dikkate 
almamız gerekiyor. Araba kullanmak 
bazılarımız için bir lüks haline gelme-
meli!

Mobilite, enerji maliyetleri ve sürdürülebilirlik 

Artan kiraları ancak daha fazla konut 
inşa ederek karşılayabiliriz. Bunun için iyi 
koşullara, mali teşviklere ve daha az büro-
krati k engellere ihti yacımız var. Biz CDU 
olarak, genç ailelerin kendi dört duvarına 
taşınmalarını kolaylaştı rmak ve ilk konut 
satı n alımlarında emlak devir vergisini 
kaldırmak isti yoruz!

Bu konulara önem veriyorum

Eyaleti mizde 9.000 polisimiz her gün 
Schleswig-Holstein‘daki güvenliğimizi 
sağlıyor. Polisimizin görevlerini tam ya-
pabilmeleri ve gerekli donanıma sa-
hip olmasını sağlamak için çalışacağım 
ve ayrıca daha iyi afet müdahalesi için 
çalışacağım.

Güvenliğimiz 

Unser Ministerpräsident

Daniel
Günther
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uygun fi yatlı konut inşasıMülkiyet edinebilmek,

Sevgili seçmenler,


