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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
PROGRAMIMIZ.
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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FIRSATLAR ÜLKESİNE DOĞRU.
Kuzey Ren Vestfalya güçlü bir eyalettir - FDP tarafından daha ilerilere taşınacaktır.
Merkezin bağımsız, ilerici gücü olan Hür Demokratlarla bu yola devam etmek istiyorum.
Herkes için daha çok fırsat yaratalım. Her yeteneği teşvik edelim. Kişinin kendisinin
belirleyeceği bir yaşama hazırlayan en iyi eğitim ile. Ekonomimizi güçlendirelim: 1
numaralı girişimciler ülkesi olarak, daha az bürokrasiyle ve yenilikçi fikirleri daha
fazla teşvik ederek. Bize katkı sağlayanlara kucak açalım, ancak suç işleyenleri ülkemizden tutarlı şekilde uzaklaştıralım. Açık toplum olarak özgürlüğümüzü ve çeşitliliğimizi korumalıyız.
Biz Hür Demokratlar Kuzey Ren Vestfalya’da gelecekte de hükûmet sorumluluğu
almak istiyoruz. Kuzey Ren Vestfalya’yı daha hür, daha adil ve daha dijital şekillendirmek istiyoruz. Bunun kararını ise sizler vereceksiniz.
Saygılarımla, Joachim Stamp

ÖZGÜRLÜK SİSTEMSEL OLARAK
HÂLEN ÖNEMLİDİR.
2017 senesinden beri Kuzey Ren Vestfalya için sorumluluk üstleniyoruz. Birçok
şeyi başardık, ancak çok daha fazlasını istiyoruz. Daha güzel günlerin geleceğine
inanıyoruz: tüm insanlar için çok daha fazla fırsatlar. Eyaletimizi daha hür, daha adil
ve daha modern yapmak istiyoruz. Kuzey Ren Vestfalya’yı daha ilerilere taşıyalım ilerleme programımız ile!

EKONOMİNİN BÜROKRATLARA
İHTİYACI YOKTUR. HÜR DEMOKRATLARA İHTİYACI VARDIR.
Kuzey Ren Vestfalya (NRW) önceleri bürokrasi üretti, biz ise şirketlerin üretmesini
sağlıyoruz. Bu da başarılı oldu: 2017 yılından bu yana ekonomimiz Almanya genelinden daha fazla büyüdü. Yeni iş yerleri, kariyer fırsatları yarattık ve refahı sağladık.
Bu istikamette devam edelim.
Start-up şirketler ilerlemenin motorudur.
Girişimci bursları şunu gösterdi ki, gerçekten iyi fikirlerden gerçekten iyi şirketler
doğuyor. Hedefimiz: 1 numaralı girişimciler ülkesi olarak daha da başarılı olalım.
Daha az emisyon, daha fazla gelecek.
Hidrojen gibi yeni teknolojileri daha fazla teşvik etmek ve Endüstri 4.0 için örnek
kılmak istiyoruz. Bu bağlamda e-mobilite sürdürülebilir büyümenin anahtarıdır.
Ülkemiz ve otomotiv sektörü için.
Düzensiz yönetim refah getirmez.
Şirketlerin daha kolay ilerlemelerini sağlayalım. Bunun için daha az kural, adil rekabet ve güvenilir enerji tedariki gereklidir.
İş ve aile, iş veya aile değil.
Çocuk bakımı ebeveynlerin yaşamına uygun olmalıdır. Çağdaş olan ve anne-baba
arasında ayırım yapmayan modeller geliştirelim, örn. jobsharing (iş paylaşım) ve
açılış saatleri vardiyalı çalışmaya uygun çocuk yuvaları gibi.

YETENEK HER YERDE VAR.
HER YERDE YETENEĞİ TEŞVİK EDELİM.
Gelecek nesil dünyanın tüm fırsatlarını hak ediyor. Keşfedilmeyen her yetenek
bizim için bir kayıptır. Bunu da ancak en iyi eğitimle sağlayabiliriz. Elde ettiklerimizi
sürdürmeye devam edelim. Daha fazla yatırım yapalım: en yeni teknolojilere, daha
fazla öğretmene ve en modern okullara. Her çocuğun kendini aşmasını sağlayan
fikirlere açık olalım.
Fırsatlar anaokulunda yetişir.
Yuvada yer bulmak dünyanın en kolay işi olmalıdır. Daha fazla ücretsiz yıl ile ailelerin yükünü hafifletmek istiyoruz. Hedefimiz: çocuklarımıza en iyi bakımla birlikte
mükemmel bir başlangıç sunmak.
Akıllı çocukların ellerinde tablet bilgisayarlar.
Her çocuk bir tablet veya dizüstü bilgisayara sahip olmalıdır. Çünkü yeni şeyler ancak yenilikçilikle öğrenilebilir. Bu noktada cihazlar kadar anlayış da önemlidir.
Vizyonumuz: Kuzey Ren Vestfalya’da her öğrenci okul hayatının sonunda bir uygulama programlayabilir olmalıdır.
Önemli olan aklındır, geldiğin semt değil.
Sosyal zorlukların yoğun olduğu yerlerde daha fazla iyi okullar. Eyalet genelinde
1.000 yeni yetenek okullarıyla nereden geldiklerine ve nerede büyüdüklerine bakmaksızın tüm yetenekleri teşvik ediyoruz. Her okulda bir yetenek avcısı da olmalıdır. Ancak bu şekilde sahip olduğumuz potansiyelden tam olarak faydalanabiliriz.
Sadece sınav için değil, yaşam için öğrenmek.
Tüm okullarda yeni ekonomi dersi bize şunu gösterdi: Okul, kişiyi kendisinin belirleyeceği bir yaşama hazırlayabilir. İleride okullara pratikten daha fazla kişileri davet
ederek sadece kuru teori aktarmamış olacağız.
Meslekte ustalık master kadar değerli olmalıdır.
Her okul türünü ve her eğitim yolunu teşvik ederek yaşam için fırsatlar yaratalım.

NİNELER İNTERNETİ KULLANABİLİYOR
İSE RESMİ DAİRELER DE BUNU
BAŞARMALIDIR.
Dijitalleşmeyi ilerilere taşımak için bir sonraki pandemiyi beklemeyelim. Örnek
eyalet olarak geleceğin resmî dairesini inşa edelim ve geliştirelim. Sanal ortamda bürokratik engelsiz ne kadar çok iş başarırsak, Kuzey Ren Vestfalya’yı o kadar
hızlı ileriye taşırız. Bunun için resmî dairelerdeki her işlemi dijital ortamda evden
yapma hakkını yaratmak istiyoruz. Bunu ancak kentlerde ve kırsalda tüm insanları ve şirketleri 2025 yılına kadar ağ içinde birbirine bağlayan süper hızlı internetle başarabiliriz.
Geleceğe hoş geldiniz.
Dijital özgürlük alanları yaratmak ve böylece Kuzey Ren Vestfalya’nın inovasyon
gücünü artırmak istiyoruz - özellikle IT, kuantum bilgisayarları, blok zinciri teknolojisi ve yapay zeka alanlarında. Ancak bu şekilde ileride de dünya birincileri
arasında olabiliriz.

YENİLİKLERE AÇIK BİR
KÜLTÜR OLUŞTURALIM.
Kuzey Ren Vestfalya’da (NRW) unicorn
girişimler.
Olağanüstü araştırmacılarımız ve güçlü şirketlerimiz var: Olanakları geliştirelim ve her ikisini
bir araya getirelim. Böylece önümüzdeki beş yıl
içerisinde geliştirilecek olan patentlerden en az
50 şirket oluşacaktır.
İleriyi görerek iklim koruma.
Doğanın ve bizim iyi bir yaşam sürmemizi sağlayacak olan yeni yollar keşfedelim. Sadece iklim
korumaya yatırım yaparak değil, ancak iklimi
yeniliklerle koruyarak ve dekarbonizasyonla
güvenli bir yaşam sağlayabiliriz.

İLERLEME İÇİN FİKRİN NEREDEN
GELDİĞİ ÖNEMLİ DEĞİLDİR.
Vasıflı göçmenler için en çok sevilen ülke olalım - Kanada örneğini esas alarak. Daha
fazla yetenekli insanlara kucak açalım; çünkü çeşitlilik ve bilgi ülkemizi daha ilerilere
taşıyacaktır. Tam tersi durumlarda da tutumumuz nettir: Açık toplumumuzu tehdit
eden veya sömüren kişiler sınır dışı edilmelidir.

DÜŞÜNCE SINIRI TANIMAYAN
ULAŞIM POLİTİKASI.
Ulaşım insanlara uygun olmalıdır, tersi değil. Herkes istediği şekilde hızlı ve daima
iklimi koruyarak hedefine ulaşabilmelidir. Bunun için altyapıyı güçlendireceğiz: Otomobil, tren, otobüs ve bisiklet. Çünkü kırsal bölgelerde otomobil kaçınılmazdır. Ayrıca oralarda talep üzerine gelen otobüs hatlarını da genişletmek istiyoruz. Otobüs
ve raylı ulaşım için basit ve dijital bilet sistemi gereklidir - herkesin bir akıllı telefon
uygulamasıyla Kuzey Ren Vestfalya’da her yere ulaşabilmesi için.

AÇIK TOPLUMUMUZ
GÜVENLİK GEREKTİRİR.
Özgürlük, demokratik toplumumuzun temelini oluşturan bir değerdir. Dünyaya açık
olma ve hoşgörü gibi değerlerden sadece bahsetmek yeterli değildir. Bu değerleri
yaşamamız gerekir. Hukuk devletimize güvenmek de bunun bir parçasıdır. Daha fazla polis, daha güçlü bir adalet sistemi, modern itfaiye, hareket yeteneğini koruyan
doğal afetlerle mücadele, daha iyi hastaneler ve angaje gönüllüler ile tüm yurttaşlarımızın hayatını ve haklarını koruyoruz. Bunu sadece sokaklarda değil, internet
ortamında da yapıyoruz.

HERKES GELECEĞİNİ
YAPILANDIRABİLMELİDİR.
Mülk sahiplerinden oluşan bir halk olalım.
Gayrimenkul alım vergisinde muaf meblağ ile genç ailelerin kendi yuvalarına sahip
olmalarını sağlayacağız. Ayrıca satılık sosyal dairelerle daha fazla kiracının ev
sahibi olmasını istiyorum. Devlet engelleyen değil, mümkün kılan olmalıdır. Ayrıca,
ödenebilir kiralara sahip konutların yapılabilmesi için konut yapım teşvikinin daha
hedefli şekilde yönlendirilmesi gerekmektedir.
Kentsel dönüşümü sağlayabiliriz.
Planımız: Mimarlar yükseliş olanaklarını tasarlamalıdır. Herkesin ödeyebileceği,
alandan en iyi şekilde faydalanan konutlar ile. Standartları yeniden belirleyelim:
Göğe tırmanan binalar yapalım! Sürdürülebilir yapı tarzında en iyi mimari ve hemen yakınlarda eğitim ile.

BİZ HEPİMİZİZ.
Açık toplumun başlıca özelliği çeşitliliğidir.
Kuzey Ren Vestfalya’da köken, inanç veya cinsel kimlik ayırımı yapmadan insanların özgünlüğünü güçlendirelim. Bu özgünlük kültüre de yansır. Zor geçen kapanma
döneminden sonra hareketlilikle kültürel hayatı canlandıralım.

BORCUN GELECEĞİ OLMAZ.
Krediler krizden çıkmamıza katkı sağlamıştır. Ancak sağlam bir bütçenin önemini
de göstermiştir. Şimdi esas olan kredileri en kısa zamanda geri ödemektir. Borç
paraya alışmak istemiyoruz - torunlarımıza borç dağları bırakmamalıyız.

BURADAN DAHA İLERİLERE.
Kuzey Ren Vestfalya’da daha fazla ilerlemeye yönelik tüm fikirlerimizi
burada bulabilirsiniz: vonhierausweiter.nrw
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