
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 govern-
ment 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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ЗВІДСИ І  
ДАЛІ.

ЙОАХІМ ШТАМП

НАША ПРОГРЕСИВНА ПРОГРАМА ДЛЯ ЗЕМЛІ 
ПІВНІЧНИЙ РЕЙН-ВЕСТФАЛІЯ.



ЗВІДСИ І ДАЛІ.  
НАША ПРОГРЕСИВНА ПРОГРАМА 
ДЛЯ ЗЕМЛІ ПІВНІЧНИЙ  
РЕЙН-ВЕСТФАЛІЯ.
ВПЕРЕД ДО ЗБІЛЬШЕННЯ ШАНСІВ В НАШІЙ ЗЕМЛІ.

Північний Рейн-Вестфалія є сильною землею, що вийшла на передові позиції 
завдяки Вільній демократичній партії (FDP). З вільними демократами як неза-
лежною прогресивною центральною силою я хотів би продовжити цей шлях.

Давайте створимо ще більше шансів для всіх. Давайте підтримаємо кожний 
талант. За допомогою найкращої освіти, яка готує до самостійного життя. 
Давайте зміцнимо нашу економіку: як земля № 1 для засновників нових 
компаній, з меншою бюрократією та більшою підтримкою інноваційних ідей. 
Давайте запрошувати всіх, хто є збагаченням для нас – але давайте депор-
тувати всіх правопорушників. Як відкрите суспільство ми повинні захищати 
нашу свободу та різноманіття.

Ми, вільні демократи, хочемо і надалі нести відповідальність на урядовому 
рівні за землю Північний Рейн-Вестфалія. Ми прагнемо ще більше свободи, 
справедливості та цифрової трансформації для землі Північний Рейн-Вестфа-
лія. Прогрес залежить від Вас.

Ваш Йоахім Штамп



СВОБОДА ЗАЛИШАЄТЬСЯ 
СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИМ 
ЕЛЕМЕНТОМ.
Ми несемо відповідальність за землю Північний Рейн-Вестфалія з 2017 року. Ми багато чого 
досяли, але багато чого іще плануємо досягти. Ми переконані, що найкращі часи іще попе-
реду: іще більше шансів для всіх людей. Ми хочемо зробити нашу землю іще більш вільною, 
справедливою та сучасною. Давайте будемо розвивати землю Північний Рейн-Вестфалія – за 
допомогою нашої прогресивної програми!

ЕКОНОМІЦІ НЕ ПОТРІБНІ БЮРОКРАТИ. 
А ВІЛЬНІ ДЕМОКРАТИ.
Раніше земля Північний Рейн-Вестфалія створювала бюрократію, а ми зробимо так, щоб під-
приємства щось створювали. І це успішний шлях: Починаючи з 2017 року, наша економіка має 
більші показники зростання, ніж федеральна економіка. Ми створили нові робочі місця, більше 
шансів для зростання та добробуту. Давайте продовжимо цей курс.

Стартапи – двигуни прогресу.  
Стипендія для бажаючих заснувати компанію показала, що на основі насправді хороших ідей 
можна створити насправді хороші компанії. Наша мета: Давайте досягнемо ще більшого успіху 
як земля № 1 для засновників нових компаній.

Менше шкідливих викидів – більше майбутнього.  
Ми хочемо ще більше підтримувати нові технології, зокрема, на основі водню, та стати взірцем 
для проекту «Industrie 4.0». Електромобільність  - це ключ екологічного зростання. Для нашої 
землі та автомобільної промисловості.

Паперовий безлад не створює добробуту.  
Давайте полегшимо роботу підприємств. Для цього потрібно менше правил, справедлива кон-
куренція та надійне енергопостачання.

Робота та (не або) сім’я.  
Догляд за дітьми повинен пасувати до життя батьків. Давайте побудуємо моделі, які йдуть в 
ногу з часом та не розрізняють між батьком і матір’ю  - як наприклад, розподіл одного робочого 
місця між двома працівниками та дитсадки, години роботи яких підходять до роботи по змінам.



ТАЛАНТИ Є СКРІЗЬ. 
ДАВАЙТЕ ЇХ СКРІЗЬ ПІДТРИМУВАТИ.
Наше підростаюче покоління заслуговує всіх шансів цього світу. Ми не може-
мо відмовлятися від невідкритих талантів. Це можна здійснити лише за до-
помогою найкращої освіти. Давайте продовжимо працювати над тим, що ми 
вже досягли. Ще більше інвестицій: в найсучаснішу техніку, розширення штату 
вчителів та мережі найсучасніших шкіл. Давайте будемо відкриті для ідей, які 
допоможуть дітям реалізувати себе. 

Шанси ростуть в дитячому садку.  
Знайти місце в дитсадку повинно стати найпростішою річчю у світі. Ми хочемо 
зняти навантаження з сімей завдяки введенню додаткових років безоплатного 
відвідування дитсадка. Наша мета: надати малюкам можливості для супер-
старту в життя з найкращим доглядом. 

Розумні носять в ранцях планшети.  
Кожна дитина повинна мати планшет або ноутбук. Оскільки нове можна вивча-
ти лише прогресивними методами. Одначе багато чого залежить не тільки від 
приладів, а й від розуміння. Наше бачення майбутнього: Після закінчення шко-
ли всі випускники в землі Північний Рейн-Вестфалія повинні вміти розробляти 
прикладні програми.

Важлива голова, а не походження.  
Іще більше найкращих шкіл в регіонах з найбільшими соціальними проблема-
ми. 1000 шкіл для обдарованих дітей по всій землі допоможуть підтримати всі 
таланти – незалежно від Вашого походження і умов. В кожній школі потрібно 
також шукати таланти. Лише таким чином ми зможемо використати потенціал, 
який у нас є. 

Вчити для життя, не для екзаменів.   
Введення економіки як нового предмету в усіх школах показало: школа може 
підготувати до самостійного життя. Якщо в майбутньому ми будемо ще біль-
ше запрошувати практиків в школи, ми зможемо навчити більшому, ніж «сірій 
теорії».

Майстер повинен мати таку саму цінність, як і магістр.  
Давайте створимо шанси для життя, підтримуючи кожну форму і кожний шлях 
освіти.



ЯКЩО ТВОЯ БАБУСЯ МОЖЕ 
ВИХОДИТИ ОНЛАЙН, ЦЕ МОЖЕ 
ТАКОЖ І БУДЬ-ЯКЕ ВІДОМСТВО.

ДАВАЙТЕ СТВОРИМО 
ВІДКРИТУ КУЛЬТУРУ 
ДЛЯ ІННОВАЦІЙ.

Давайте не будемо чекати наступної пандемії для стимулювання переходу на 
цифрові технології.

Давайте будемо розбудовувати відомчу систему майбутнього, як ніяка інша фе-
деральна земля. Чим менше бюрократії онлайн, тим швидше ми зможемо про-
сувати вперед землю Північний Рейн-Вестфалія. Тому ми хочемо створити право 
цифрового вирішення справ в державних органах, не виходячи зі свого житла. Це 
можливо лише за допомогою високошвидкісного Інтернету, який повинен з’єдна-
ти всіх людей і всі підприємства в міських та сільських регіонах до 2025 року.

Ласкаво просимо в майбутнє.  
Ми хочемо створити цифрові зони вільної торгівлі і зміцнити, таким чином, інно-
ваційну силу землі Північний Рейн-Вестфалія – зокрема, у галузі інформаційних 
технологій, квантових комп’ютерів, блокчейн та штучного інтелекту. Лише так ми 
зможемо залишитися гравцями світової верхівки. 

«Unicorns made» в землі Північний 
Рейн-Вестфалія  
В нас працюють чудові дослідники та 
потужні підприємства: Тож давайте роз-
ширимо можливості і об’єднаємо їх. Таким 
чином, в найближчі п’ять років зможуть 
виникнути щонайменше 50 підприємств на 
основі розроблених патентів. 

Захист клімату з ідеями.  
Давайте шукати шляхи для співіснування 
людини з природою. Запорука безпечного 
життя – це не лише інвестиції в адаптацію 
до змін клімату, а й захист клімату за допо-
могою інновацій та декарбонізації.



ПРОГРЕСУ БАЙДУЖЕ,  
ХТО ІНІЦІАТОР ІДЕЇ.
Давайте станемо найпривабливішою землею для міграції кваліфікованих 
спеціалістів – за прикладом Канади. Давайте запрошувати більше талантів, адже 
різноманіття та знання сприяють прогресу нашої землі. І навпаки: Всіх, хто створює 
загрозу для нашого відкритого суспільства або зловживає нашою довірою, ми 
будемо депортувати.

ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА БЕЗ 
ОБМЕЖЕННЯ МИСЛЕННЯ.

НАША ВІДКРИТІСТЬ ПОТРЕБУЄ 
БЕЗПЕКИ.

Транспорт повинен підходити до людей, а не навпаки. Всі повинні мати мож-
ливість добиратися до місця цільового призначення настільки швидко, як 
цього хотілося б, та якомога екологічнішим способом.  Для цього ми будемо 
зміцнювати інфраструктуру: автомобільний транспорт, залізниця, автобуси та 
велосипеди. Адже в сільських регіонах не можна відмовитися від користуван-
ня автомобільним транспортом. Крім того, ми хочемо і надалі розширювати 
мобільність в цих регіонах за допомогою автобусів за викликом. В автобусах 
і потягах необхідно ввести просту і цифрову систему квитків – щоб всі могли 
подорожувати за допомогою мобільного застосунку по всій території землі 
Північний Рейн-Вестфалія.

Свобода – це не само собою зрозуміле явище, а фундамент нашого демокра-
тичного суспільства. Недостатньо лише говорити про відкритість до світу та 
толерантність. Ми повинні ці цінності втілювати в життя. До таких цінностей 
належить також довіра до правової держави. Завдяки розширенню штату 
поліцейських, створенню сильної системи юстиції, модернізації пожежної 
служби та зміцненню дієздатності служби захисту від катастроф, покращен-
ню лікарняних умов та підвищенню активності волонтерів ми будемо захища-
ти права та життя всіх громадян. І не лише на вулиці, а також і в Інтернеті. 



КОЖНА ЛЮДИНА ПОВИННА  
МАТИ МОЖЛИВІСТЬ  
ЩОСЬ ПОБУДУВАТИ ДЛЯ СЕБЕ.

МИ – ЦЕ ВСІ.

Давайте станемо народом власників.  
За допомогою податкових пільг на придбання нерухомості ми допоможемо 
молодим сім’ям здійснити мрію про власне житло. Крім того, завдяки купів-
лі субсидійованого житла ми хочемо зробити більше орендарів власниками 
квартир. Держава повинна не ставити перешкоди, а надавати можливості. 
Субсидіювання житлового будівництва повинно отримати чіткіші цілі для того, 
щоб можна було побудувати більше доступних за ціною квартир для оренди.

Міста ми можемо перебудувати.  
Наш план: Архітектори створюють шанси для зростання. За допомогою житла, 
яке може бути доступним для всіх та краще використовувати переваги висоти. 
Давайте встановлювати нові стандарти: Давайте будувати висотні будинки! За 
допомогою архітектури найвищого класу, екологічного способу будівництва та 
створення можливості для отримання освіти неподалік.

Відкрите суспільство живе різноманіттям.  
Давайте підтримаємо індивідуальність кожної людини в землі Північний 
Рейн-Вестфалія – незалежно від її походження, віросповідання та сексуальної 
ідентичності. Ця індивідуальність виражається також і в культурі. Давайте знову 
оживимо її – проривом в культурі після важкого періоду в локдауні.

БОРГИ НЕ МАЮТЬ МАЙБУТНЬОГО.
Кредити допомогли нам не тільки справитися із кризою. Але й показали, на-
скільки важливою є фінансова міцність. Тепер потрібно якнайшвидше випла-
тити кредити. Ми не повинні звикати до заборгованості – нашим внукам ми 
не хочемо успадкувати гори боргів.



ЗВІДСИ І ДАЛІ.

15 ТРАВНЯ ВИБИРАЙТЕ 
ВІЛЬНУ ДЕМОКРАТИЧНУ 
ПАРТІЮ (FDP)

ВИХІДНІ ДАНІ
Freie Demokraten (FDP)  
Landesverband NRW  
Wolfgang-Döring-Haus  
Sternstraße 44  
40479 Düsseldorf 

+49 (0)211 49 70 90  
nrw@fdp.de · fdp.nrw 
facebook.com/fdpnrw  
twitter.com/fdp_nrw  
instagram.com/fdpnrw

Всі наші ідеї прогресивного розвитку землі Північний Рейн-Вестфалія 
можна знайти тут: vonhierausweiter.nrw


