
Korona krizi bize şunu gösterdi: Hiçbir şey olduğu gibi kalamaz. Faks cihazları ve kurşun 
kalemler ile pandemiyle mücadele edilemez. Gelecek vaat eden bir Almanya modern 
bir devlete ihtiyaç duyar, eğitimin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Dünyanın di-
ğer bölgelerinde ekonomi yeniden güçlenirken, Almanya’da yüksek vergi ve bürokrasi 
ile frenlenmektedir. 

Almanya’da köklü bir modernizasyon gerekli. Hür Demokratlar olarak biz buna hazırız. 
Federal hükümetin bir parçası olarak biz de bu yeniden yapılanmaya katılmak istiyoruz. 
Rakipler “böyle devam etsin” veya sola kayılsın görüşüne sahipler. Biz inovasyon ile 
özgürlükten, modernleşmeden ve sürdürülebilirlikten yanayız. İşe koyulalım.
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Neye yeteri kadar sahip değiliz? Dijitalleşme. Devletin de buna acilen ihtiyacı var. Yalnızca modern bir ülke eylem yeteneğine sahip olur 
ve sağlık güvencesini, emniyeti, vatandaşlık haklarını ve özgürlüğü aynı şekilde garanti edebilir. Buna karşılık bizde ne var: Gereksiz 
bürokrasi, karmaşık yetkiler, dijital donatım eksikliği ve eskimiş süreçler. 

“Biz bunu her zaman böyle yaptık” söylemi günümüzde artık geçersiz. FDP, devleti kapsamlı şekilde modernleştirmek istiyor. Fikirleri-
miz: 2021 yılındayız ve hızlı internet istiyoruz. Acı, ama gerçek. 3 boyutlu hologram olarak görüntülü aramadan söz etmiyoruz, başlan-
gıçta resmi kurumlara dijital giriş imkanı sağlansın, o bile yeterli olacaktır. Modern bir devlet aynı zamanda suç şebekelerinden daha iyi 
organize olmalıdır. Ama kitlesel gözetim olmadan, sözde devlet Truva atları gibi. 

Bir devletin eylem yeteneğine aynı zamanda göç alma ve migrasyon konusunda net kurallar koymanın da dahil olduğuna inanıyoruz, 
örneğin Kanada örneği gibi. Güçlü bir demokrasinin güçlü bir parlamentoya ihtiyacı vardır, o nedenle hükümet için özel hakların uzatıl-
masına karşıyız. Ancak federal bakanların görev süresinin sınırlandırılmasından ve federal meclisin küçültülmesinden yanayız.

MODERN DEVLET

  ŞİMDİ DEĞİLSE,  
NE ZAMAN?

Çocuklarımızın eğitimini değiştirirsek, onlar da dünyayı değiştirir. Sosyal kalkınma nasıl olur? Eğitim ile. Kendi ayakları üzerinde durarak 
yaşamak? Eğitim ile. Bu konuda baba evi veya yerleşim yeri karar veremez. Biz herkes için en iyi fırsatları sunmak istiyoruz. Nihayetinde 
21. yüzyıla layık okullar istiyoruz. Onları dijitalleştirelim: şimdi. Çocukların ve gençlerin ilgili alanları kriz esnasında çoğu zaman yok 
sayıldı. Fikirlerimiz: Her yerde eşit düzeyde eğitim standartları. Merkezi bitirme sınavları ve modern, dijital okullar. Okullar için daha fazla 
ödenek gereklidir. Eğitimciler dijital ders için modern eğitim ve ileri eğitimler ile güncellenmelidir. Eğitim sistemimizin ilk yarısı çoktan 
geçti bile. Geleceğe taşıma zamanı geldi.

EĞİTİM

   OKUL YOLU YENİDEN  
GELECEĞE GÖTÜRMELİDİR.



Biz yasak koymaktan çok buluş yapmaktan zevk alan bir ülke istiyoruz. Ancak bu şekilde iklim değişikliği ile etkili şekilde mücadele 
edebiliriz. Anlaşılır hedefler, daha fazla sorumluluk ve aynı zamanda CO2’den tasarruf etmek için üstün teknolojik problem çözümleri ile 
iklim siyasetinde yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Fikirlerimiz: CO2 kapağına evet, çünkü izin belgesi ticareti tasarrufları ödüllendirir 
ve iklim koruması için yatırımları cazip hale getirir. Bundan elde edilecek gelirleri biz iklim kar payı olarak vatandaşlara geri ödemek 
istiyoruz. Sürdürülebilirlik devlet finansmanlarımız için de geçerlidir. O nedenle kesinlikle borçların frenlenmesinden yanayız, gelecek 
nesillerin gelecek fırsatlarına ihtiyaçları var, borç yığınlarına değil. Bugün güvenli emekliliklere ihtiyacımız var, yarın güvenli yaşlılık ay-
lığına. Bunun için daha çok insan kendi dört duvarının hayalini gerçekleştirmek zorundalar ve mülklerini yasal bireysel emeklilik ile inşa 
edebilmelidir. Tüm bunlar sürdürülebilirlik demektir.

Hiçbir şey olduğu gibi kalamaz. Öyle olmak zorunda da değil. Yarını beklemeyelim, harekete geçelim. 
Hiç bu kadar çok iş olmamıştı.

Ekonomimizin yeni bir başlangıca ihtiyacı var. Ve yeniden büyüme rotasına getirilmelidir. Güvenli ve gelecek vaat eden işyerlerine 
ihtiyacımız var. Nasıl? Yükü azaltmak, çözmek, yatırım yapmak. Almanya halen vergi ve harçlar alanında dünya şampiyonu. Bu unvandan 
memnuniyetle vazgeçiyoruz. Çünkü bu, işletmelere, çalışanlara ve serbest meslek sahiplerine zarar veriyor. 

Fikirlerimiz: Olabilen her yerde yükleri azaltmak. Bürokrasi ve vergi artışları kalkınmanın sabote edilmesi ile eş anlamlıdır. Dayanışma ek 
vergisi? Sonunda kaldırılmalıdır. Herkes için! Kurucu ruhu uyandıralım. Sosyal devleti kalkınmanın sıçrama tahtası haline getirelim. Çün-
kü işsizlik parası alan bir kişi, adil olanaklara rağmen ek gelir elde etmelidir. Geleceğimize yatırım yapalım ve itici gücümüzü büyüme ve 
inovasyonlar için kullanalım. Güçlü bir Avrupa, güçlü Avrupa İç Pazar, kural esaslı serbest ticaret ve sosyal piyasa ekonomisinin gücü ile.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
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  BULUŞ YAPMA KEYFİ.
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 KALKINMA, YÜKÜN AZALTILMASINI GEREKTİRİR. 

Yükü azaltarak, çözerek, yatırım yaparak Almanya’nın büyüme rotasına girmesini sağlaya-
lım. Vergi ve harçlar yerine inovasyon ve işyerleri konusunda dünya birincisi olalım.

 ALMANYA’NIN GELECEĞİ SINIFLARDA ÇİZİLİR. 

Cumhuriyet sınırları içerisinde yüksek eğitim standartları yaratalım. 
Her çocuğa da en iyi eğitim ve yükselme şansları için imkanlar yaratalım.

 EMEKLERİNİ BOŞA HARCAMAYAN MODERN BİR DEVLET İÇİN. 

Hızlı internetin ve resmi kurumlara dijital girişlerin artık gerçek olmasını sağlayalım. Güçlü 
bir demokrasi ve eylem yeteneği olan bir hukuk devleti özgürlüğümüzü ve vatandaşlık 
haklarımızı güvence altına alır.

 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: İKLİMDEN DEVLET BÜTÇESİNE KADAR. 

İklim değişikliğiyle, yasaklar ile değil teknik inovasyonlarla mücadele edelim. 
Sağlam bir mali politika ile gelecek nesillerin gelecek fırsatlarını güvence altına alırız.

 HİÇ BU KADAR ÇOK İŞ OLMAMIŞTI. 
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