
Kryzys związany z koronawirusem pokazał: tak jak jest, nie może zostać. Pandemii nie 
zwalcza się telefaksami i ołówkami. Przyszłościowe Niemcy potrzebują nowoczesne-
go państwa, edukacja musi zostać pomyślana na nowo. Podczas kiedy gospodarka w 
innych regionach świata znów dodaje gazu, w Niemczech zostaje ona wyhamowana 
wysokimi podatkami i biurokracją. 

Niemcy muszą zostać kompleksowo unowocześnione. Za tym opowiadamy się my, 
Wolni Demokraci. Jako część Rządu Federalnego chcemy współkształtować. Nasi kon-
kurenci opowiadają się za „trzymać tak dalej“ lub nagły zwrot na lewo. My oznaczamy 
wolność, modernizację i zrównoważenie przez innowację. Zabierzmy się do pracy.
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Czego nie dostajemy wystarczająco dużo? Cyfryzacji. Potrzebna jest ona także pilnie państwu. Tylko nowoczesny kraj jest zdolny do 
działania i może w równej mierze zagwarantować ochronę zdrowia, bezpieczeństwo, prawa obywatelskie i wolność. Co mamy zamiast 
tego: niepotrzebną biurokrację, niejasne kompetencje, brak wyposażenia cyfrowego i przestarzałe procesy. 

„To robiliśmy tak zawsze, jak nakazuje tradycja “, już się teraz nie liczy. FDP opowiada się za kompleksową modernizacją państwa. Nasze 
idee: mamy rok 2021 i żądamy szybkiego Internetu. Smutne, ale prawdziwe. I nie mówimy tu o wideotelefonii, jako hologramie 3D, na 
początek wystarczyłaby nam już możliwość cyfrowego załatwiania spraw administracyjnych. Nowoczesne państwo oznacza poza tym 
bycie lepiej zorganizowanym niż przestępczość. Ale bez masowego nadzoru, jak na przykład z tak zwanym trojanem państwowym. 

Uważamy, że do zdolnego do działania państwa należą również jasne reguły imigracji i uchodźstwa – na przykład na wzór kanadyjski. 
Silna demokracja potrzebuje silnego parlamentu, dlatego jesteśmy przeciwni przedłużeniu uprawnień specjalnych dla rządu. Jesteśmy 
jednak za ograniczeniem liczby kadencji kanclerz lub kanclerzy federalnych i za zmniejszeniem Bundestagu.

NOWOCZESNE PAŃSTWO

  JEŻELI NIE TERAZ, 
TO KIEDY?

Zmienimy edukację naszych dzieci, zmienią one świat. Jak udaje się awans społeczny? Z edukacją. Jak udaje się samostanowienie? Z 
edukacją. O tym nie może decydować dom rodzinny lub miejsce zamieszkania. My chcemy najlepszych szans dla każdej i każdego. I my 
chcemy mieć wreszcie szkoły, które dotarły do XXI wieku. Cyfryzujmy je: teraz. Interesy dzieci i młodzieży były zbyt często ignorowane 
w kryzysie. Nasze idee: wszędzie tak samo wysokie standardy edukacji. Centralne egzaminy końcowe i nowoczesne, cyfrowe szkoły. Na 
to potrzeba więcej pieniędzy, które dotrą do szkół. Nauczyciele muszą stać sprawni w ramach zajęć cyfrowych dzięki nowoczesnemu 
kształceniu i dokształcaniu. Czas połowicznego rozpadu naszego systemu edukacyjnego został już dawno przekroczony. Czas, aby 
przeprowadzić go w przyszłość.

EDUKACJA

   DROGA DO SZKOŁY MUSI ZNÓW  
PROWADZIĆ KU PRZYSZŁOŚCI.



Chcemy kraju, który ma więcej radości z wynalazczości niż z zakazywania. Tylko tak zwalczymy skutecznie zmianę klimatu. My chcemy 
„nowego startu” polityki klimatycznej z jasnymi celami, większym zobowiązaniem i równocześnie większą otwartością na doskonalsze 
technologiczne rozwiązania problemu, aby oszczędzać CO2. Nasze idee: TAK dla limitu CO2, ponieważ handel uprawnieniami nagradza 
oszczędności i czyni atrakcyjnymi inwestycje w ochronę środowiska. Dochody z nich chcemy spłacać obywatelkom i obywatelom, jako 
dywidendę klimatyczną. Zrównoważenie obowiązuje także dla naszych finansów państwowych. Dlatego konsekwentnie opowiadamy 
się za hamulcem zadłużeniowym, przyszłe pokolenia muszą mieć szanse na przyszłość, a nie góry długów. Potrzebujemy bezpiecznej 
renty dziś, potrzebujemy bezpiecznego zabezpieczenia emerytalnego jutro. Po to więcej ludzi musi spełnić swoje marzenia o własnych 
czterech ścianach i własności, przykładowo przez ustawową emeryturę opartą na akcjach. To wszystko oznacza zrównoważenie.

Tak jak jest, nie może zostać. I wcale też nie musi. Nie czekajmy Tylko na jutro, pójdźmy tam. 
Nigdy nie było więcej do zrobienia.

Nasza gospodarka potrzebuje „nowego startu”. I musi zostać ponownie skierowana na drogę rozwoju. Potrzebujemy bezpiecznych i 
przyszłościowych miejsc pracy. Jak? Odciążyć, rozpętać, inwestować. Niemcy nadal jeszcze są mistrzami świata w podatkach i opłatach. 
Chętnie zrezygnujemy z tego tytułu. Ponieważ szkodzi to zakładom, zatrudnionym, prowadzącym działalność gospodarczą. 

Nasze idee: odciążyć, gdzie tylko się da. Biurokracja i podwyżki podatków to sabotaż rozwoju. Dopłata solidarnościowa? Powinna 
zostać w końcu zniesiona. Dla wszystkich! Obudźmy ducha założycielskiego. I zróbmy z państwa opiekuńczego odskocznię awansu. 
Ponieważ ten, kto otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych, musi mimo tego otrzymać uczciwe możliwości dorabiania. Inwestujmy w naszą 
przyszłość i ustanawiajmy impulsy dla rozwoju i nowatorstwa. Z silną Europą, silnym europejskim rynkiem wewnętrznym, opartym na 
regułach wolnego handlu i mocą społecznej gospodarki rynkowej.

ZRÓWNOWAŻENIE

GOSPODARKA

  RADOŚĆ Z WYNALAZCZOŚCI.

  CUD GOSPODARCZY:  
MAKE IN GERMANY.  

  WIĘCEJ O IDEACH DLA KRAJU:
FDP.DE/VIELZUTUN
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 OŻYWIENIE KONIUNKTURY POTRZEBUJE ODCIĄŻENIA. 

Skierujmy Niemcy na drogę rozwoju, odciążając, rozpętując, inwestując.  
Zostańmy czołówką świata w innowacjach i miejscach pracy zamiast w podatkach i opłatach.

 W KLASACH SZKOLNYCH ROZSTRZYGNIE SIĘ KWESTIA NIEMIEC. 

Stwórzmy wysokie standardy edukacji w całej Republice. 
I umożliwmy każdemu dziecku najlepszą edukację i szanse na awans społeczny.

 DLA NOWOCZESNEGO PAŃSTWA, KTÓRE SIĘ NIE ROZDRABNIA. 

Niech szybki Internet i cyfrowe załatwianie spraw administracyjnych staną się w końcu 
rzeczywistością. Z silną demokracją i zdolnym do działania państwem prawa 
zabezpieczamy wolność i prawa obywatelskie.

 ZRÓWNOWAŻENIE: OD KLIMATU DO BUDŻETU PAŃSTWA. 

Zwalczajmy zmianę klimatu innowacjami technicznymi, nie zakazami. 
Solidną polityką finansową zabezpieczamy szanse na przyszłość następnych pokoleń.

 NIGDY NIE BYŁO WIĘCEJ DO ZROBIENIA. 

Wszystkie nasze idee dla nowego startu Niemiec znajdziecie Państwo na:  
fdp.de/vielzutun 

  JEST WIELE POWODÓW  
GŁOSOWANIA NA FDP. 
     TU NIEKTÓRE Z NICH:


