
ARABISCH

نحن حزبب االُخضر!  
	  

 عشرةة مطالب أأساسيیة من أأجل االتنوعع في أألمانيیا
	  

تكافؤ االفرصص وواالمساووةة في االمجتمع للُكل .1  
	  

االجنسيیة االمزددووجة ووبدوونن قيیودد االحصولل على .2  
	  

إإجرااءااتت االحصولل على االجنسيیة تسهھيیل3.   
	  

لمن يیعيیشواا في أألمانيیا منذ سنوااتت  ااإلقامة حق4.   
	  

نتخاباتت االمحليیة للجميیعحق االمشارركة في ااإل      5.  
 

االمناهھھھضة االفعالة لكل أأشكالل االتميیيیز االعنصريي .6  
	  

وواالمهھنيیة االغيیر  سهھيیل إإجرااءااتت ااإلعتراافف بالشهھاددااتت االجامعيیةت7. 
أألمانيیة  

	  
ددعم مسألة تعددد االلغاتت ووااإلعتراافف بهھا8.   

	  
        ةبتقنيین االمساعدااتت ااالجتماعيی االتميیيیزيي االخاصصلغاء االقانونن إإ 9.

االلجوءلطالبي   
 

ةالشخاصص االمقيیميین بدوونن ووثائق ررسميیل ةاالصحيی ةتوفيیراالرعايی    10.  
	  
	  

	  
االُخضر في ااإلنتخاباتت  من أأجل تحقيیق هھھھذهه االمطالب أأنتخبواا حزبب"

.سبتمبر"22االبرلمانيیة في يیومم   
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