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וסטפאליה-תוכנית הקידמה עבור נורדריין

The Corona crisis has revealed that things can’t simply stay the way they used to be. You
can’t fight a pandemic with fax machines and pencils. A Germany that’s fit for the future
requires a modern state, so we have to rethink our approach to education and vocational
training. While national economies are rebounding in other regions of the world, Germany’s
economic recovery is being hampered by high taxes and bureaucracy.

Germany must be completely and comprehensively modernised. That’s where we Free
Democrats come in. We want to help shape Germany’s future as part of the federal government coalition. While our competitors stand for “more of the same” or a swing to the left, we
stand for freedom, modernisation and sustainability through innovation. Let’s get to work.

Christian
Lindner

יואכים שטאמפ

מכאן והלאה
תוכנית הקידמה עבור
נורדריין-וסטפאליה
קדימה לארץ ההזדמנויות.

נורדריין-וסטפאליה קודמה באופן משמעותי על ידי מפלגת ה .FDP-ברצוני
להמשיך בנתיב זה עם הדמוקרטים החופשים כדי שנהיה במדינה כוח
עצמאי ומתקדם.
בואו ונקדם עוד הזדמנויות לכולם .נעודד כל כישרון .עם מערכת הכשרה,
שמאפשרת ייעוד עצמאי .בואו נחזק את הכלכלה שלנו :כמדינת הסטארט-
אפ מספר  ,1עם פחות ביורוקרטיה אך עם עידוד יתר לרעיונות וחידושים.
אנו נקבל בברכה את אלה שיעשירו אותנו ,אך נדחה אנשים העוסקים
בפלילים .כחברה פתוחה עלינו לשמור על עקרונות החופש והגיוון.
אנו הדמוקרטים החופשיים רוצים לקבל יותר אחריות בממשלה של
נורדריין-וסטפאליה .אנו רוצים להפוך את נורדריין-וסטפאליה לחופשית,
הוגנת ודיגיטלית יותר .בידנו
יואכים שטאמפ

החופש נותר רלוונטי.
משנת  2017אנו לוקחים חלק באחריות על נורדריין-וסטפאליה .הגענו
להישגים רבים .אנו משוכנעים שהדברים הטובים עומדים לפנינו :עוד
הזדמנויות לכל האזרחים .בכוונתנו להפוך את מדינתנו לחופשית ,הגונה
ומודרנית .הבה ונקדם את נורדריין-וסטפאליה עם התוכנית לקידמה שלנו.

כלכלה אינה זקוקה לאנשי בירוקרטיה
אלא לדמוקרטים חופשיים.
בעבר בנתה נורדריין-וסטפאליה מערכת בירוקרטיה .אנו נעודד חברות
להמשיך וליצור .יש לזה הצלחה :משנת  2017הלכה והתחזקה הכלכלה
שלנו בהשוואה למדינות אחרות בגרמניה הפדרלית .במקביל הקמנו מקומות
עבודה חדשים ,יותר הזדמנויות לקידום ושגשוג ומערכת רווחה עניפה .הבה
ונתמיד בקידום הקו הזה.
סטארט-אפים הם המנוע של הקידמה.
מענק הסטארט-אפ הוכיח :רעיונות טובים הובילו להקמת חברות מצליחות.
מטרתנו היא :להצליח יותר כמדינת סטארט-אפ מספר .1
צמצום פליטת הגזים מבטיחה את העתיד.
בכוונתנו לפתח טכנולוגיות חדשות כיצד לפתח את אנרגיות המימן ולשמש
מודל לחיקוי לתעשייה  .4.0כלי רכב חשמליים הינם המפתח לצמיחה ברת
קיימא ,הן עבור מדינתנו והן עבור תעשיית כלי הרכב.
כלכלה של ניירת אינה מבטיחה רווחה.
עלינו להקל על החברות להמשיך להתפתח .לשם כך אני זקוקים לצמצום
נהלים מגבילים ,לעידוד תחרות הוגנת ולמקורות אנרגיה בטוחים.
שמירת העיקרון של עבודה ומשפחה ולא רק של אחד מהם
טיפול בילדים חייב להיות מותאם להורים .אנו נתכנן מודלים המותאמים
לצרכי התקופה ללא הבדל בין אבות לאימהות – כמו פיצול מקומות עבודה
והקמת גני ילדים עם מועדי פתיחה המותאמים לתורנויות עבודה.

כשרון יש בכל מקום
אנו נעודד זאת בכל מקום
לדורות החדשים שלנו מגיעות כל ההזדמנויות שבעולם .אין באפשרותנו
לוותר על הכישרונות .הדבר יתאפשר אך ורק על ידי מערכת הכשרה
מעולה ,ונמשיך לעשות זאת בכל תחום שהשגנו עד כה .הבה ונשקיע יותר
בטכנולוגיה חדשה ,יותר מורות ומורים כמו גם בבתי ספר מודרניים .בואו
וניפתח לרעיונות חדשים ,כדי שכל ילד יוכל להתפתח בעזרתם.
הרחבת ההזדמנויות בגני הילדים.
מציאת מקום בגני הילדים חייב להיות הליך פשוט ככל האפשר .בכוונתנו
לסייע למשפחות עם מספר שנים ללא תשלומי אגרות .הדרישות שלנו:
להעניק לילדים התחלה מוצלחת עם השגחה נאותה.
ילקוטי בית ספר עם טאבלטים.
לכל ילד יהיה טאבלט או מחשב נישא .כי למידת דברים חדשים ניתן לעשות
באמצעות טכנולוגיית הקידמה .אולם אין הדבר תלוי במכשירים בלבד ,אלא
גם ביכולת והבנה .החזון :כל התלמידות והתלמידים בנורדריין-וסטפאליה
אמורים לדעת לתכנת יישומון בסוף לימודיהם.
הראש שלך נחשב ,לא השכונה.
להקים בתי ספר טובים היכן שיש אתגרים סוציאליים .עם  1,000בתי
ספר לכישרונות בכל רחבי המדינה נעודד כישרונות – לא חשוב ,מהיכן
הם באים ,מה מוצאם וכיצד הם גדלים .לכל בית ספר אמור להיות מדריך
כישרונות .רק כך נוכל לנצל ולפתח את הפוטנציאל הטמון בנו.
ללמוד לקראת החיים ולא לבחינות בלבד.
שילוב הכלכלה כמקצוע חדש בכל בתי הספר הוכיח :בתי הספר יכול להכין
את התלמידים לקראת חיים עצמאיים .אם אנו בעתיד נעודד עוד מתמחים
בבתי הספר ,אנו נלמד יותר מסתם תיאוריה אפורה.
בעל מלאכה מיומן חייב להיות מוערך כבעל תואר
נאפשר הזדמנויות לחיים בכך שבעתיד נעודד שיטות לימוד לכל סוגי
ההכשרה.

אם הסבתא שלך נמצאת באונליין,
גם המשרד יכול.
לא נמתין עד למגיפה הבאה על מנת לעודד את השירותים הדיגיטליים.
הבה נבנה את משרד העתיד כפי שאף מדינה פדרלית עוד לא ביצעה .ככל
שנעבור לאינטרנט בצורה לא-בירוקרטית ,כך נקדם את נורדריין-וסטפליה
מהר יותר .לכן אנחנו רוצים לקדם את הזכות לבצע כל ביקור ברשויות
בצורה דיגיטלית מהבית .זה אפשרי רק עם רשת אינטרנט מהירה,
שתחבר את כל האנשים והחברות בערים וביישובי הספר עד לשנת .2025
ברוכים הבאים לעתיד.
בכוונתנו לאפשר אזורים דיגיטליים חופשיים ,על מנת לחזק את הכוח
החדשני של נורדריין-וסטפאליה באמצעות  ,ITמחשבים קוונטיים ,בלוק
צ'יין ובינה מלאכותית .רק כך נוכל לשחק בפסגת הליגה של העולם.

כינון תרבות פתוחה
לחידושים
חדי קרן תוצרת נורדריין-וסטפאליה.
יש לנו חוקרות וחוקרים מעולים וחברות
בעלות ביצועים גבוהים :הבה ונרחיב
את האפשרויות ונשלב ביניהם .כך
יעלה בידנו במהלך חמשת השנים
הבאות להקים לפחות  50חברות על
בסיס הפטנטים שיפותחו במסגרת זו.
הגנת הסביבה עם רעיונות.
אנו נבחן דרכים חדשות בהן הטבע
ואנו נחייה טוב יחדיו .חיים בטוחים לא
יתאפשרו באמצעות השקעות והתאמות
להגנת הסביבה בלבד ,אלא כאשר אנו
נגן על הסביבה באמצעות החידושים
שלנו ונצליח ליישם כלכלה נטולת
שימוש בפחמן.

מקור הרעיונות אינו חשוב
עבור הקדמה.
אנו נעצב מדינה עם הגירה איכותית לפי המודל של קנדה .אנו נפרוש את
זרועותינו לבעלי כישרונות ,מכיוון שגיוון וידע יתרמו לקידום המדינה .לעומת
זאת נישאר תמיד עקביים :נגרש כל מי שיאיים על החברה הפתוחה שלנו
או יבוא לנצלה.

מדיניות תחבורה ללא מגבלות.
יש להתאים את התחבורה לצורכי האזרחים ,לא להפך .כולם אמורים להגיע
ליעדם לפי צרכיהם ,וזאת בהתאמה לתנאים ידידותיים להגנת הסביבה ככל
האפשר .לשם כך נבסס את התשתיות שלנו :כלי רכב ,רכבות ,אוטובוסים
ואופניים .משום שתושבי הספר אינם יכולים לוותר על כלי רכב .בנוסף
בכוונתנו לשפר את תחבורת ההמונים עם אוטובוסים לפי הזמנה .אוטובוס
ורכבת זקוקים לשיטת כרטוס דיגיטלית – כדי שכל אחד יוכל לרכוש כרטיס
נסיעה באמצעות יישומון בטלפון החכם בכל רחבי נורדריין-וסטפאליה.

עקרון החופש זקוק לבטיחות.
החופש אינו דבר מובן מאליו ,אולם הוא העיקרון הבסיסי של חברה
דמוקרטית .לא די בכך לדבר על פתיחות בינלאומית וסובלנות ,עלינו גם
להקפיד על שמירתם .לשם כך אנו זקוקים לאמון במדינת חוק .יש להרחיב
את שורות השוטרות והשוטרים ,לחזק את מערכת המשפט ,לפתח מערכות
לכיבוי אש מודרניות ,כולל מערכות הגנה מפני קטסטרופות ,בית חולים
משופרים ופעילות רחבה בהתנדבות כמו גם להגן על חוק וחיים עבור כל
האזרחיות או האזרחים .וזאת לא רק ברחובות ,אלא גם באינטרנט.

כל אדם יוכל לעשות לביתו.
הבה ונהפוך לעם של בעלי רכוש.
באמצעות הפטור במסי מקרקעין נסייע למשפחות צעירות להגשים את
החלום לבית משלהם .על ידי עידוד רכישת דירות סוציאליות בכוונתנו להפוך
שוכרי דירות לבעלי הדירות .על המדינה לפתוח אפשרויות ולא להגבילן.
עלינו להתמקד בקידום בניית בתים עם יעד ברור יותר להרחבת בניית
דירות להשכרה.
אנו יכולים לבנות ערים מחדש.
תוכניתנו :אדריכלים יתכננו ערים שיאפשרו פיתוח וקידמה ,עם תנאי דיור
שניתנים לרכישה במחירים סבירים באמצעות בנייה לגובה .בכוונתנו לבנות
יותר גורדי שחקים! עם אדריכלות חדשנית ובנייה בת קיימא ,כאשר החינוך
וההכשרה יהיו ממש בפינה.

אנו כה רבים.
החברה החופשית מבוססת על הגיוון .הבה ונחזק את האינדיבידואליות
בנורדריין-וסטפאליה – ללא תלות במוצא ,בדת או בזהות המינית.
האינדיבידואליות הזו תתבטא בתרבות .בואו ונהפוך אותה לתוססת יותר
עם פריצת דרך תרבותית לאחר כל הסגרים הכבדים שהיו בעבר.

לחובות אין עתיד.
ההלוואות אפשרו לנו לצאת מהמשברים ,אך הם הוכיחו כמה מערכת כספים
יציבה זה נושא חשוב .כעת חשוב לנו לצמצם את ההלוואות .אל לנו להתרגל
לכסף מהלוואות .הנכדים שלנו לא רוצים לרשת הרים של חובות.
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