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PROGRAM POSTĘPU DLA NADRENII
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
PÓŁNOCNEJ-WESTFALII.
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.
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NASZ PROGRAM POSTĘPU DLA
NADRENII PÓŁNOCNEJ-WESTFALII.
RUSZAMY DO KRAJU MOŻLIWOŚCI.
Nadrenia Północna-Westfalia to silny kraj - na ścieżce rozwoju z FDP. Z Wolną Partią
Demokratyczną jako niezależną postępową siłą środka chcę kontynuować tę drogę.
Stwórzmy jeszcze więcej możliwości dla wszystkich. Wspierajmy każdy talent. Dzięki
najlepszej oświacie przygotowującej do niezależnego życia. Wzmocnijmy naszą
gospodarkę: jako przyjazny startupom kraj numer 1, ograniczając biurokrację
i wzmacniając wsparcie innowacyjnych idei. Powitajmy tych, którzy nas wzbogacą ale konsekwentnie deportujmy przestępców. Jako otwarte społeczeństwo musimy
zachować naszą wolność i różnorodność.
My, Wolna Partia Demokratyczna, chcemy nadal przejmować odpowiedzialność
w rządzie. Chcemy stworzyć swobodniejszą, sprawiedliwszą i zaawansowaną cyfrowo
Nadrenię Północną-Westfalię. To Ty decydujesz o postępie.
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WOLNOŚĆ MA ZNACZENIE
W SYSTEMIE.
Od 2017 roku jesteśmy odpowiedzialni za Nadrenię Północną-Westfalię. Dużo
osiągnęliśmy, ale wiele nas jeszcze czeka. Jesteśmy przekonani, że najlepsze dopiero przed nami: więcej możliwości dla wszystkich. Chcemy, aby nasz kraj był jeszcze
swobodniejszy, sprawiedliwszy i nowocześniejszy. Przyczyńmy się do dalszego
rozwoju NRW - naszym postępowym programem!

GOSPODARKA NIE POTRZEBUJE
BIUROKRATÓW. LECZ WOLNYCH
DEMOKRATÓW.
Kiedyś Nadrenia Północna-Westfalia tworzyła biurokrację, teraz pozwalamy tworzyć przedsiębiorstwom. To przynosi sukcesy: Od 2017 roku nasza gospodarka
rozwija się prężniej niż w całym państwie związkowym. Stworzyliśmy nowe miejsca
pracy, więcej możliwości awansu i dobrobyt. Podążajmy dalej w tym kierunku.
Startupy są motorem postępu.
Stypendium dla osób zakładających działalność gospodarczą dowodzi: z naprawdę
dobrych pomysłów rodzą się naprawdę dobre firmy. Nasz cel: Jako przyjazny start
upom kraj numer 1 odnieśmy jeszcze większy sukces.
Redukcja emisji to przyszłość.
Chcemy jeszcze silniej wspierać nowe technologie, np. wodorowe, i stać się wzorem do naśladowania dla przemysłu 4.0. E-mobliność jest przy tym kluczem do
zrównoważonego rozwoju. Dla naszego kraju i przemysłu motoryzacyjnego.
Papierkomania nie tworzy dobrobytu.
Ułatwiajmy przedsiębiorstwom ich rozwój. Do tego potrzebujemy mniej zasad,
uczciwej konkurencji i niezawodnego zaopatrzenia w energię.
Praca i rodzina, nie albo-albo.
Opieka nad dziećmi musi pasować do życia rodziców. Rozbudujmy modele, które
są na czasie i nie rozróżniają między matką a ojcem - job sharing oraz przedszkola
i żłobki, których godziny otwarcia pasują również do pracy zmianowej.

TALENTY SĄ WSZĘDZIE.
WSPIERAJMY JE WSZĘDZIE.
Nasza młodzież zasługuje na wszelkie możliwości tego świata. Nie możemy zrezygnować z żadnego nieodkrytego talentu. Jest to możliwe tylko dzięki najlepszej
oświacie. Kontynuujmy to, co już osiągnęliśmy. Zainwestujmy jeszcze więcej w najnowsze technologie, większą liczbę nauczycieli i nauczycielek oraz najnowocześniejsze szkoły. Bądźmy otwarci na pomysły, które pomogą każdemu dziecku
przerosnąć samego siebie.
Możliwości zaczynają się w przedszkolu.
Znalezienie miejsca w przedszkolu musi być najprostszą rzeczą w świecie. Chcemy
odciążyć rodziny, przyznając im więcej lat bezskładkowych. Nasze roszczenie: optymalny start dla najmłodszych przy najlepszej opiece.
Mądre głowy mają laptop w tornistrze.
Każde dziecko powinno dostać tablet lub laptop. Ponieważ nowości można nauczyć
się tylko w nowoczesny sposób. Ale liczą się nie tylko urządzenia, lecz też wiedza.
Wizja: Wszyscy uczniowie i uczennice w Nadrenii Północnej-Westfalii powinni
umieć zaprogramować pod koniec edukacji aplikację.
Liczy się Twój umyśl, nie Twoja dzielnica.
Jeszcze więcej najlepszych szkół tam, gdzie społeczne wyzwania są największe.
1000 szkół talentów w całym kraju wspiera wszystkie talenty - niezależnie od tego,
skąd pochodzą i jak dorastają. Każda szkoła potrzebuje też łowcy talentów. Tylko
tak możemy rozwinąć nasz pełen potencjał.
Nauka dla życia, nie dla egzaminów.
Gospodarka jako nowy przedmiot we wszystkich szkołach dowodzi: Szkoła może
przygotować do niezależnego życia. Zapraszając do szkół więcej praktyków, nie
przekazujemy tylko suchej teorii.
Mistrz i magister powinni być sobie równi.
Stwórzmy możliwości w życiu, wspierając każdy rodzaj szkoły i każdą drogę przygotowania zawodowego.

JEŻELI TWOJA BABCIA KORZYSTA
Z INTERNETU, TO URZĄD TEŻ TO
POTRAFI.
Nie czekajmy na następną pandemię, by przyspieszyć digitalizację. Rozbudujmy urząd przyszłości, jak nie uczynił tego żaden inny kraj związkowy. Im więcej
można załatwić bez biurokracji w Internecie, tym szybciej rozwija się Nadrenia
Północna-Westfalia. Dlatego chcemy stworzyć prawo do cyfrowego załatwiania
spraw urzędowych z domu. Jest to możliwe tylko z superszybkim Internetem,
który połączy wszystkich ludzi i przedsiębiorstwa w miastach i na terenach wiejskich do 2025 roku.
Witamy w przyszłości.
Chcemy stworzyć cyfrowe wolne strefy i tak wzmocnić innowacyjną siłę Nadrenii Północnej-Westfalii - w szczególności w zakresie techniki informatycznej,
komputerów kwantowych, łańcuchów bloków i sztucznej inteligencji. Tylko tak
możemy zagrać w światowej czołówce.

TWORZYMY
KULTURĘ OTWARTĄ
NA INNOWACJE.
Unicorns made in NRW.
Mamy wybitnych naukowców i silne przedsiębiorstwa: Zwiększamy ten potencjał i umożliwiamy im nawiązanie kontaktów. W ten sposób uda
nam się przyczynić do powstania przynajmniej
50 firm w oparciu o powstałe tu patenty w ciągu
najbliższych pięciu latach.
Ochrona klimatu z pomysłem.
Znajdujemy nowe ścieżki, umożliwiające nam
życie w zgodzie z naturą. Bezpieczne życie to nie
tylko inwestycje w działania służące przystosowaniu do zmian klimatu, lecz również ochrona
klimatu dzięki innowacjom i stworzenie gospodarki niskoemisyjnej.

DLA POSTĘPU TO BEZ ZNACZENIA,
SKĄD POCHODZI POMYSŁ.
Zostańmy najpopularniejszym krajem dla wykwalifikowanych imigrantów - biorąc
przykład z Kanady. Powitajmy talenty, ponieważ różnorodność i wiedza przyczyniają
się do rozwoju naszego kraju. Z drugiej strony bądźmy konsekwentni: Kto zagraża
naszemu otwartemu społeczeństwu lub je wykorzystuje, zostanie deportowany.

POLITYKA TRANSPORTOWA DLA
WOLNYCH UMYSŁÓW.
To transport musi pasować do ludzi, a nie odwrotnie. Wszyscy powinni dotrzeć
tak szybko do celu, jak zechcą, przy tym tak ekologicznie, jak jest to możliwe.
W tym celu chcemy wzmocnić infrastrukturę: transport indywidualny, kolejowy,
autobusowy i rowerowy. Ponieważ na terenach wiejskich nie można zrezygnować
z samochodu. Ponadto chcemy rozbudować mobilność przy użyciu autobusów na
wezwanie. Do podróży autobusem i koleją potrzebujemy prostego i cyfrowego systemu biletowego - aby wszyscy mogli jeździć po całej Nadrenii Północnej-Westfalii,
korzystając z jednej aplikacji mobilnej.

NASZA OTWARTOŚĆ WYMAGA
BEZPIECZEŃSTWA.
Wolność nie jest oczywistością, lecz fundamentem naszego demokratycznego społeczeństwa. Nie wystarczy tylko mówić o otwarciu się na świat i tolerancji, musimy
te wartości wdrożyć w życie. Do tego należy też zaufanie w państwo prawa. Więcej
policjantów i policjantek, silny wymiar sprawiedliwości, nowoczesna straż pożarna,
sprawne zarządzanie kryzysowe, dobre szpitale i zaangażowana działalność charytatywna pomagają nam chronić prawo i życie wszystkich obywateli i obywatelek.
I to nie tylko na ulicy, lecz również w Internecie.

KAŻDY MUSI MIEĆ MOŻLIWOŚĆ
BUDOWANIA SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI.
Zostańmy narodem właścicieli.
Dzięki uldze od podatku od nabycia nieruchomości spełnimy młodym rodzinom
marzenie o własnych czterech ścianach. Poza tym dzięki socjalnemu nabywaniu
mieszkań chcemy umożliwić przejście od czynszu do własności. Państwo ma stwarzać możliwości, a nie przeszkody. Konieczna jest jeszcze większa precyzja przy
wspieraniu budownictwa, aby w ten sposób powstało jeszcze więcej lokali mieszkalnych z przystępnym czynszem.
Miasta możemy przebudować.
Nasz plan: Architekci projektują możliwości awansu. Tworząc budynki mieszkalne
na każdą kieszeń, lepiej wykorzystujące przestrzeń w pionie. Wytyczajmy nowe
standardy: Budujmy domy mierzące wysoko! Architektura z wyższej półki, zrównoważony sposób budowania i oświata tuż za rogiem.

JEST NAS WIELE.
Otwarte społeczeństwo zyskuje na różnorodności.
Wzmacniajmy ludzi w Nadrenii Północnej-Westfalii w ich indywidualności - niezależnie od pochodzenia, wiary czy orientacji seksualnej. Ten indywidualizm wyraża
się też w kulturze. Przywróćmy ją do życia - nowym zrywem w kulturze po ciężkim
okresie lockdownu.

DŁUGI NIE MAJĄ PRZYSZŁOŚCI.
Kredyty pomogły nam pokonać kryzys. Ale dowiodły też, jak ważne są zdrowe
finanse publiczne. Teraz należy jak najszybciej spłacić kredyty. Nie możemy się
przyzwyczaić do pożyczonych pieniędzy - nasze wnuki nie chcą odziedziczyć
ogromnych długów.

STĄD NAPRZÓD.
Wszystkie nasze pomysły na jeszcze większy postęp w Nadrenii
Północnej-Westfalii znajdziesz na: vonhierausweiter.nrw
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