תקציר תכנית לבחירות

מעולם לא היה
יותר לעשות
משבר הקורונה הראה :זה לא יכול להשאר כמו שזה .אתה לא נלחם במגפה במכשירי פקס ועפרונות.
גרמניה ברת קיימא לעתיד זקוקה למדינה מודרנית ,את החינוך יש לחשב מחדש .בעוד הכלכלה
ממריאה שוב באזורים אחרים בעולם ,היא מואטת בגרמניה על ידי מיסים גבוהים וביורוקרטיה.
גרמניה צריכה לעבור תהליך מודרניזציה מלא .מאחורי מטרה זו אנחנו הדמוקרטים החופשיים עומדים.
כחלק מהממשלה הפדרלית ,אנו רוצים להשתתף בעיצוב .המתחרים שלנו עומדים על "עסקים כרגיל"
או מעבר שמאלה .אנו עומדים על חופש ,מודרניזציה וקיימות באמצעות חדשנות .בואו נתחיל.

קריסטיאן
לינדנר

קריסטיאן לינדנר

חינוך

הדרך לבית הספר חייבת
להוביל שוב לעתיד.
אם נשנה את חינוך ילדינו הם ישנו את העולם .כיצד מצליחה ההתקדמות החברתית? עם חינוך .החלטה עצמית לגבי החיים עצמם? עם חינוך .בית ההורים או
מקום המגורים אינם רשאים להחליט על כך .אנו רוצים את ההזדמנויות הטובות ביותר עבור כל אחת ואחד .ולבסוף אנו רוצים בתי ספר שהגיעו למאה ה  .21-בואו
נעביר את זה לטרנספורמטיה דיגיטלית :עכשיו .לעתים קרובות מדי התעלמו מאינטרסים של ילדים וצעירים במהלך המשבר .הרעיונות שלנו :אותם סטנדרטים
חינוכיים גבוהים בכל מקום .בחינות גמר מרכזיות ובתי ספר מודרניים ודיגיטליים .זה דורש יותר כסף שיגיע לבתי הספר .את כוחות ההוראה חייבים להתאים
באמצעות הכשרה והדרכה להוראה דיגיטלית .מחצית החיים של מערכת החינוך שלנו זמנה עבר מזמן .הגיע הזמן לקחת אותה אל העתיד.

מדינה מודרנית

אם לא עכשו,
אז אימתי?
ממה אנחנו לא קיבלנו מספיק? דיגיטליזציה .גם המדינה זקוקה לכך בדחיפות .רק מדינה מודרנית מסוגלת לפעול ויכולה להבטיח הגנה על בריאות ,ביטחון,
זכויות אזרח וחופש באותה מידה .מה יש לנו במקום זאת :ביורוקרטיה מיותרת ,אחריות לא ברורה ,מחסור בציוד דיגיטלי ותהליכים מיושנים" .תמיד עשינו את
זה ככה" ,כבר לא נחשב .ה FDP -מחויבת למודרניזציה מקיפה של המדינה .הרעיונות שלנו :אנחנו נמצאים ב 2021 -ואנחנו דורשים אינטרנט מהיר .עצוב אבל
נכון .ואנחנו לא מדברים על שיחת הווידאו כהולוגרמה תלת-ממדית ,בתור התחלה אפילו האפשרות לפניה דיגיטלית לרשויות תספק אותנו .חוץ מזה מדינה
מודרנית פירושה גם להיות יותר מאורגן מאשר הפשע .אך ללא מעקב מאסיבי ,כמו עם מה שמכונה סוסים טרויאניים של המדינה.
אנו מוצאים כי מדינה המסוגלת לפעול זקוקה גם לכללים ברורים לגבי הגירה והימלטות  -למשל על פי המודל הקנדי .דמוקרטיה חזקה זקוקה לפרלמנט חזק
ולכן אנו נגד הרחבת זכויות מיוחדות לממשלה .אבל להגבלת תקופת כהונתם של קנצלרית או קנצלר והקטנת הבונדסטאג.

כלכלה

פלא כלכלי:
עשה בגרמניה.
הכלכלה שלנו זקוקה להתחלה חדשה .ויש להחזיר אותה שוב למסלול צמיחה .אנו זקוקים למשרות בטוחות וקיימיות .אֵיך? להקל ,לשחרר ,להשקיע .גרמניה היא
עדיין אלופת העולם במיסים ובהוצאות .אנו שמחים לוותר על התואר הזה .כי זה פוגע בחברות ,בשכירים ובעצמאיים.
הרעיונות שלנו :הקלו במידת האפשר .בירוקרטיה והעלאות מס הן חבלה בתנופה .היטל סולידריות? יש לבטלו סוף סוף לכולם! בואו נעיר את רוח היזמות.
ולהפוך את מדינת הרווחה למקפצה לקידום .מכיוון שמי שמקבל דמי אבטלה עדיין צריך לקבל הזדמנויות הוגנות להרוויח הכנסה נוספת .בואו נשקיע בעתידנו
ונספק דחפים לצמיחה וחדשנות .עם אירופה חזקה ,שוק אירופאי פנימי חזק ,סחר חופשי מבוסס על כללים וכוחה של כלכלת השוק החברתי.

קיימות

השמחה להמציא.
אנחנו רוצים מדינה שנהנית יותר להמציא מאשר לאסור .זו הדרך היחידה בה אנו יכולים להילחם ביעילות בשינויי האקלים .אנו רוצים התחלה חדשה במדיניות
האקלים עם יעדים ברורים ,יותר מחויביות ובמקביל יותר פתיחות לפתרונות טכנולוגיים מעולים על מנת לחסוך  .CO2הרעיונות שלנו :כן למכסת ה,CO2 -
מכיוון שהמסחר בתעודות מורשות מהווה תגמול לחיסכון והופך את ההשקעות בהגנת האקלים לאטרקטיביות .אנו רוצים להחזיר את ההכנסות מכך לאזרחיות
והאזרחים כדיבידנד אקלימי .קיימות חלה גם על כספי הציבור שלנו .לכן אנו עומדים באופן עקבי על בלם החובות ,הדורות הבאים צריכים הזדמנויות עתידיות,
ולא הררי חובות .אנחנו זקוקים לפנסיות בטוחות היום ,אנחנו צריכים הבטחת הכנסה בטוחה לגימלאים מחר .לשם כך אנשים רבים יותר צריכים להגשים את
חלומם לבעלות על ארבעת הקירות שלהם ולהיות מסוגלים לבנות נכס באמצעות קצבת מניות שמעוגנת בחוק ,כל זה פירושו קיימות.

זה לא יכול להישאר כמו שזה .וזה לא חייב להיות .אנחנו לא צריכים לחכות למחר ,נלך לשם.
מעולם לא היה יותר לעשות.

עוד על רעיונות למדינה:
FDP.DE/VIELZUTUN

ישנן סיבות רבות להצביע לFDP -
הנה כמה מהן:
לתנופה בכוון מעלה דרוש שחרור עול.
בואו נוביל את גרמניה בדרך של צמיחה על ידי הקלה ,שחרור והשקעה.
נהפוך למובילים בעולם בחידושים ומקומות עבודה במקום מיסים והוצאות.

ההחלטה לגבי גרמניה תתבצע בכיתה.
בואו ניצור סטנדרטים חינוכיים גבוהים בכל רחבי הרפובליקה.
ולאפשר לכל ילד את החינוך והזדמנויות הטובים ביותר לקידום.

למדינה מודרנית שאינה מסתבכת.
בואו נאפשר סוף סוף אינטרנט מהיר וביקורים דיגיטליים ברשויות למציאותעם דמוקרטיה חזקה ושלטון חוק
אפקטיבי אנו מבטיחים חופש וזכויות אזרח.

קיימות :מאקלים עד לתקציב המדינה.
בואו נלחם בשינויי האקלים עם חידושים טכניים ,לא עם איסורים .בעזרת מדיניות פיננסית שקולה אנו
מבטיחים את ההזדמנויות העתידיות של הדורות הבאים.

מעולם לא היה יותר לעשות.
את כל הרעיונות שלנו עבור גרמניה  -הפעלה מחדש תמצאו בכתובת:
fdp.de/vielzutun
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