Dr Matthias Bartke
Członek Niemieckiego Bundestagu
Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD)

urodzony w dniu 16 stycznia 1959 roku w Bremie;
żonaty, jedno dziecko.

1978 Matura w Bremie.
1983 Stypendysta Fundacji im. Friedricha Eberta,
1979 - 1980 Zasadnicza służba wojskowa w Rotenburg/Wümme.
1987 Ukończenie jednostopniowej edukacji prawniczej na Uniwersytecie w Hamburgu. W
1991 roku uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych w Hamburskim Instytucie Badań nad
Pokojem.

Od 1987 r.: adwokat w Hamburgu-Altonie, od 1987 r. pracownik naukowy i rzecznik prasowy
w Hamburskim Instytucie Badań nad Pokojem.
W 1991 r. wstąpienie do służby publicznej Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburga,
Urząd do spraw Socjalnych, tutaj, do 2013 roku: praca na różnych stanowiskach
kierowniczych w zakresie polityki wobec osób z niepełnosprawnością, polityki rynku pracy;
ostatnio w funkcji kierownika wydziału prawnego
Członek związków zawodowych branży usługowej ver.di, Arbeiterwohlfahrt (robotniczej
organizacji opieki społecznej), Portu-Muzeum Oevelgönne t.z., a od 2016 roku
przewodniczący Lebenshilfe Hamburg (organizacji pomocowej, w szczególności dla osób z
niepełnosprawnością umysłową)
W 1978 r. wstąpienie do SPD Południowej Bawarii w Monachium, od 1981 r. członek
zarządu uczelnianych grup Juso (młodych socjalistów) na Uniwersytecie w Hamburgu, od
1986 r. członek okręgowego zgromadzenia Hamburgu-Altony, od 1989 r. przewodniczący
dystryktu SPD w Północnej Altonie, od 1996 r. członek zarządu powiatowego SPD Altona, od
2004 r. zastępca przewodniczącego zarządu powiatowego, od 2009 roku członek zarządu
SPD kraju związkowego Hamburga, od 2010 r. współzałożyciel i przewodniczący Grupy
Roboczej "Samo-Aktywni" dla osób z niepełnosprawnością w SPD.
Od 2018 roku zastępca przewodniczącego SPD w Hamburgu.
Członek Bundestagu od 2013 roku (mandat bezpośredni w wyborach w 2013 i 2017 r.).
Członkostwa i urzędy pełnione w Bundestagu




Członek Bundestagu od 2013 r. (mandat bezpośredni w wyborach w 2013 i 2017 r.).
W latach: 2016 - 2018 radca prawny frakcji SPD w Bundestagu
Od 2018 roku przewodniczący Komisji Pracy i Spraw Socjalnych

Członek zwyczajny



Komisji Pracy i Spraw Socjalnych
Komisji Kontroli Wyborów, Spraw Immunitetowych i Regulaminowych

