مختصر البرنامج اإلنتخابي

لم يكن هناك في أي وقت مضى
أكثر من ما يتوجب عمله اليوم.

لقد أظهرت أزمة كورونا :ال يجوز أن يبقى الوضع على ما هو عليه .ال تقاوم الجائحة بأجهزة الفاكس وأقالم
الرصاص .تحتاج ألمانيا ذات القدرة المستقبلية إلى دولة عصرية ،يجب إعادة التفكير في التعليم .بينما يقلع
اإلقتصاد بقوة من جديد في المناطق األخرى فتتم في ألمانيا عرقلته بواسطة الض رائب العالية والبيروق راطية.

من الضروري عصرنة ألمانيا وتحديثها بشكل واسع .نحن الديموق راطيون األح رار نترشح لتحقيق هذا
الهدف .إننا نريد أن نشارك في التصميم والتخطيط كطرف في الحكومة اإلتحادية األلمانية .إن منافسينا مع
سياسة "واصل وإستمر" أو التحول إلى اليسار .نحن مع الحرية والعصرنة واإلستدامة من خالل اإلبتكار
واإلبداع .فلنبدأ في ذلك.

كريستيان ليندنر Christian Lindner

كريستيان ليندنر

التعليم

يجب أن يقود التعليم من
جديد إلى المستقبل.

إذا غيرنا تعليم أوالدنا فإننا نغير العالم .كيف ينجح اإلرتقاء اإلجتماعي؟ بواسطة التعليم .كيف تكون حرية اإلرادة في الحياة؟ بواسطة التعليم .ال يجوز أن يكون ذلك رهينا
بمستوى الوالدين أو بمكان السكن .نريد أحسن الفرص لكل واحدة ولكل واحد .ونريد أخي را مدارسا تتالئم مع القرن  .21فلنقم برقمنتها :اآلن .يتم في الكثير من األحيان
تجاهل مصالح األطفال والشباب .أفكارنا :نفس المعايير والمقاييس التربوية العالية في كل مكان .إمتحانات مركزية لنيل الديبلومات ومدارس رقمية عصرية .هناك لهذا
حاجة إلى المزيد من اإلمكانيات المادية التي تصل إلى المدارس  .يجب تأهيل هيئة التدريس للتدريس الرقمي بواسطة التكوين والتدريب العصريين .إن العمر النصفي
لنظامنا التعليمي قد أصبح متجاوزا منذ زمن طويل .لقد حان الوقت للسير به إلى طريق المستقبل.

الدولة العصرية

متى إذن إذا لمن
نفعل ذلك اآلن؟

ماهو الشيئ الذي ال يمكن أن نشبع منه؟ الرقمنة .إن الدولة محتاجة أيضا إليها بشكل عاجل .الدولة العصرية هي الوحيدة القادرة على التصرف ويمكنها أن تضمن
الحماية الصحية واألمن وحقوق المواطنين على حد السواء .غير أن األشياء التي لدينا :البيروق راطية الغير ضرورية والغموض في اإلختصاصات وإنعدام التجهي زات
الرقمية واإلج راءات العتيقة .إن مبدأ "إننا كنا نعمل ذلك دائما هكذا في الماضي" لم يعد مقبوال .إن الحزب الديموق راطي الحر يعمل من أجل عصرنة شاملة للدولة.
أفكارنا :إننا في سنة  2021ونحن نطالب بإنترنيت سريع .إن هذا محزن ولكنه الحقيقة .ونحن ال نتحدث هنا عن مكالمة فيديو على شكل هولوغ رام ثالثي األبعاد ،بل
سيكفينا في البداية إمكانية المعامالت الرقمية مع الدوائر الحكومية .كما أن الدولة العصرية تعني أن تكون منظمة بشكل أحسن من المجرمين .ولكن دون الم راقبة
الكثيرة بواسطة ما يسمى ب رامج حصان ط راودة الحكومية.
إننا نرى بأن ما يجب أن تتوفر عليه الدولة القادرة على التصرف هي قواعد واضحة للهجرة واللجوء – مثال على الطريقة الكندية كقدوة .تحتاج الديموق راطية القوية
إلى ب رلمان قوي ،لهذا السبب فنحن ضد تمديد الحقوق اإلستثنائية للحكومة .ولكن مع تحديد مدة بقاء المستشا رات/المستشارين الفد راليين وتصغير الب رلمان الفد رالي
األلماني.

اإلقتصاد

المعجزة اإلقتصادية:
صنع في ألمانيا.

يحتاج إقتصادنا إلى إنطالقة جديدة .ويجب قيادته من جديد إلى طريق النو .نحن بحاجة إلى مناصب عمل آمنة ومستدامة .كيف؟ اليسر واإلراحة ونزع القيود
واإلستثمار .ما ت زال ألمانيا بطلة للعالم فيما يتعلق بالض رائب والرسوم .نتنازل بكل سرور عن هذا اللقب .ألنه يضر الشركات والمستخدمين وأصحاب المهن الحرة .

أفكارنا :اليسر واإلراحة قدر المستطاع .إن البيروق راطية والرفع من الض رائب هي تخريب لإلنتعاش واإلزدهار .ضريبة التضامن؟ يجب إلغاءها نهائيا .بالنسبة
للجميع! فلنحيي روح التأسيس .فلنجعل من الدولة اإلجتماعية منصة لإلنطالق .إذ أن الذي يتقاضى تعويضات البطالة يجب أن يحصل رغم ذلك على إمكانيات لزيادة
دخله .فلنستثمر في مستقبلنا ونقدم حوافز على النمو واإلبتكا رات .من خالل أوروبا قوية وسوق أوروبية داخلية قوية والتبادل الحر القائم على أسس وبقوة إقتصاد
السوق اإلجتماعي.

اإلستدامة

السعادة في اإلختراع

نريد دولة لديها سعادة أكثر في اإلخت راع واإلبتكار منه في المنع .ال يمكننا مكافحة تغير المناخ بشكل فعال إال بهذه الطريقة .نريد إنطالقة جديدة في السياسة المناخية
مع أهداف واضحة وإلت زام أكثر وفي نفس الوقت إنفتاح أكثر على حلول تكنولوجية متفوقة للمشاكل من أجل التقليل من ثاني أكسيد الكربون .أفكارنا :نعم لسقف لثاني
أكسيد الكربون ألن السماح بتداول السندات يكافئ التوفير ويزيد من جاذبية اإلستثما رات في حماية المناخ .نريد إرجاع المداخيل من ذلك إلى المواطنات والمواطنين
كعائدات من المناخ .تسري اإلستدامة أيضا على المالية العامة للدولة .لهذا السبب فإن موقفنا حازم من كبح الديون ،تحتاج األجيال المستقبلية إلى فرص مستقبلية
وليس إلى ديون هائلة .نحتاج إلى معاشات آمنة اليوم ،نحتاج إلى معاشات آمنة لكبار السن غدا .لهذا السبب فمن الضروري أن يحقق عدد أكبر من الناس حلم سكن في
ملكهم مثال من خالل معاش أسهم قانوني .إن هذا كله يعني اإلستدامة.
يجب أن ال يبقى الوضع على ما هو عليه .كما أنه ليس من الضروري أن يبقى كذلك .يجب
أن ال ننتظر الغد بل أن نتوجه إليه.
لم يكن هناك في أي وقت مضى ما يجب فعله أكثر من اآلن.

أفكار أكثر للبلد:
FDP.DE/VIELZUTUN

هناك أسباب كثيرة إلنتخاب الحزب الديموقراطي الحر.
تجدون هنا بعضها:
اإلزدهار بحاجة لليسر واإلراحة.
.فلنقد ألمانيا إلى طريق النمو من خالل اإلراحة واليسر وإزالة القيود واإلستثمار
فلنكن في الم راتب العليا في اإلبتكا رات ومناصب العمل ،ال في الض رائب والرسوم.

إن التعليم هو الحاسم في ألمانيا.
فلنخلق مستويات أساسية عالية في التعليم في كل أنحاء الجمهورية.
ولنمكن كل طفل من أحسن تعليم ومن فرص اإلرتقاء.

من أجل دولة عصرية ال تتعثر.
لنجعل أخي را اإلنترنيت السريع والمعامالت الرقمية مع الدوائر الحكومية حقيقة .إننا نضمن الحرية وحقوق
المواطنين من خالل ديموق راطية قوية ودولة الحق والقانون القادرة على التصرف.

اإلستدامة :من المناخ إلى ميزانية الدولة.
لنكافح ضد تحول المناخ من خالل إبتكا رات تكنولوجية ال من خالل المنع.
.من خالل سياسة مالية متينة نضمن الفرص المستقبلية لألجيال القادمة.

لم يكن هناك في أي وقت مضى ما يجب فعله أكثر من اآلن.
تجدون كل أفكارنا في صفحة اإلنترنيتfdp.de/vielzutun :
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