ُنفكر
بطريقة جديدة.
.برناجم االنتخاب الرسيع.

حنن جند أنفسنا يف مرحلة تغيري جذري .معلية الرمقنة والتداول السيايس من شأهنا تغيري لك يشء .ليس فقط يف
أملانيا ،بل يف العامل بأرسه يف بداية عرص جديد .حنن ،الدميقراطيون األحرار ،نعتقد أننا حنتاج إىل طريقة تفكري جديدة هلذا
العرص .التفكري اخلايل من األحاكم املُسبقة ،واخلايل من العادات ،واخلايل من „هذه يه الطريقة اليت اعتدنا فعل األمور هبا“
.التفكري املسترشف لملستقبل ،والذي يبحث عن حلول ،ال ينظر إىل املايض .ألننا يف وسط تغيري جذري. ،هذا أمر مؤكد .مكا
أن اإلماكنيات اليت ُي قدمها هذا التفكري مؤكدة يه األخرى .دعونا ننتفع .من بعضنا البعض.
املخلص دا ً
مئ ا

Christian
Lindner

التعلمي

أكرب قدر من املنافسني عىل جوجل يف مدارسنا.
جيب أن يكون النجاح ممك ًنا للجميع .تستحق بلدنا املساواة يف الفرص .أفضل تعلمي من احلضانة إىل التعمل مدى احلياة هو أفضل استفادة من الرمقنة .السياسة القادرة عىل التعمل
جيب علهيا أن ُت درك :أن التعلمي هو املهمة االجمتاعية األساسية ،وأن متويلها واجب عىل االحتاد .و ُن ريد هنا قياس مزيانية الدولة عامل ًي ا بأكرب مخسة دول .حل واحد جيد أفضل من  16حل يسء.
ومن مث ُي عترب وجود معيار موحد للتعلمي أم ًرا رضور ًي ا .ألنه يف إطار االقتصاد العاملي ال ُي عترب تالميذ مدينة برمين يف منافسة مع أقراهنم من بايرن ،بل مع أقراهنم األمريكيني والصينيني ،يف
ناحج ا ،سيكون ذلك هو احلال يف البلد بأمكلها.
منوذج ا
حالة ما إذا جعلنا من مدارسنا
ً
ً
مثملا هو احلال لدى أي بداية ناحجة ،ال يشء يمت دون ممول .حنن ،الدميقراطيون األحرارُ ،ن ريد يف السنوات امخلس القادمة استمثار مبلغ  1,000يورو للك تمليذ يف جمال التكنولوجيا.
تتطلب وظائف املستقبل اإلبداع ،والفضول ،والتعامل مع أحدث التقنيات .حىت أن الكثري من املدارس تفتقر إىل وصلة إنرتنت الئقة .جيب أن ُي عايش املعملون معلية التعلمي عىل مدار احلياة:
التدريب األسايس واملسمتر يعتربان مها املكونان الرئيسيان لالسرتاتيجية الرمقية اخلاصة بنا .مكا جيب أن تكون مدارسنا يه األخرى قادرة عىل مواصلة التعمل .حيث أننا نوفر هلم ُح رية
تشكيل التنظمي ،واملزيانية ،واألولويات .ألنه من يريد اختاذ القرار بنفسه ،هيلع أن يتوىل املسوئلية ،ويصل هبا إىل نتاجئ أفضل .وجود عالقة أفضل بني التمليذ واملُعمل من شأهنا أن ُت عىن برشوط
مب ساعدة أولياء األمور ،والتالميذُ ،ن ريد إجراء حتليل
البدء يف نقطة نشاط املدرسة .ولتحقيق هدفنا الذي يمتثل يف احلصول عىل أفضل تعلمي يف العامل ،جيب علينا مجي ًع ا أن ُن عيد التفكريُ :
للجودة ،ورفع مستوى التعمل ،ونرشه عىل اإلنرتنت .من مث فإننا جنعل جناح معلية التعمل.

الرمقنة

ملاذا حتتاج أملانيا إىل وزارة رمقية؟.
االئتالف الكبري تغافل عن فرص إحداث ثورة جبارة عن طريق معلية الرمقنة .تالشت لك األجواء اليت حتث عىل التفاؤل يف خضم رصاع التنافس بني الوزارات امخلس! .قف بداية
جديدة .حتتاج أملانيا إىل وزارة رمقية .هل سنقوم بتحقيق واجهة بينية مركزية لملوضوع احملدد لعرصنا .هل س ُن عيط الضوء األخرض لتنفيذ هذه املهمة الصعبة لبناء شبكة األلياف الزجاجية
يف املنطقة بأمكلها.
نقوم عرب اإلنرتنت حبجز إجازة يف مسكن خاص ،وجحز خدمة السيارات للهواة ،أو نقوم بتنسيق مرشوع معل .وباملثل ،جيب أن يمتتع املرشعون باإلبداع ،أو اخليال ،أو الريادة
مب شاركة مزنله لن يمت معاملته بشلك بريوقرايط مثل مالك الفندق
.سيمت توصيل الراكب دون فاتورة سيارة أجرة .سنجد هشادة حسن السري والسلوك ،وسيمت توفري تأمني الراكب .من يقوم ُ
حنن ُن ريد خلق قواعد عادلة للوافدين اجلدد ،واملقميني منذ فرتة طويلة .يؤدي ذلك إىل املنافسة ،ومن مث يؤدي إىل منتج أفضل.
حىت القواعد املتوارثة ال تصلح ألماكن العمل احلديثةُ .ن ريد جعل قانون العمل قاد ًرا عىل املوافقة بني املزنل والعمل ،والسري يف االجتاه حنو وضع قانون معل موجه إىل املشاريع .جيب أن تكون
إدارة العمل احلرة سلسة بقدر املستطاع .اإلطار الثابت الوحيد الذي جيب أن يكون متواج دًا هو  48ساعة معل أسبوع ًي ا حكد أقىصُ .ن ريد تهسيل األمور ،وتقدمي املساعدة .حيث أن احلرية فقط
ً
بدل من الوقوف عىل التقنيات القدمية مثل استخدام الاكبالت النحاسية ،ومعليات التوجيه ،سنقوم فو ًرا ببناء شبكة اهلاتف اجلوال واإلنرتنت فائقة األداء يف نطاق
يه اليت ُت قق التقدم.
اجليجابايت .يمت توفري رأس املال الالزم للبدء يف هذه العملية عن طريق بيع أهسم الربيد واالتصاالت .جيب عىل مجيع موردي خدمة اإلنرتنت تأجري سعات النقل .وبذلك تنشأ املنافسة ،ويمت
المتويل طويل املدى لالستمثار يف البنية التحتية اليت تؤمن مستوى املعيشة اخلاص بنا يف املستقبل كذلك.

دولة القانون

قوانني حديثة لعرص حديث.

اختذ قرارك عند االنتخاب لصاحل خطة التحديث الشاملة .ال يصلح يف الوقت احلايل أن يكون هناك نقص يف عدد ُ
احل راس ،وأن يكون وكالء النيابة مثقلون بأمعال ومهام تفوق طاقهتم.
أولوية املزيانية للرشطة والقضاء .يستطيع العدد الاكيف ،واملجهز جي دًا من املوظفني إلقاء القبض عىل عدد أكرب من املُجرمني ،وال يمت ذلك عن طريق تغليظ العقوبات القانونية .دولة القانون احلديثة
،قادرة عىل احلسم ،وتقوم حبامية مواطنهيا :أي أنه «نعم» تؤدي إىل أمان أكرث ،بيمنا «ال» تؤدي إىل ختزين بيانات الذخرية ،وحصان طروادة اخلاص بالدولة ،واملزيد من املراقبة .محاية البيانات
وشفافيهتا ،وسيادهتا يه وسائل مضان احلرية خالل القرن الواحد والعرشي.

االقتصاد

يف أملانيا يوجد أكرث مما تحمس به السياسة.
يوما بعد يوم الكثري من اإلماكنيات .تقوم العالقة بني املواطنني والدولة عىل أساس التوازن .سنقوم مبواءمة تعريفة الرضائب اخلاصة بنا اآلن وبشلك دامئ عىل الزيادةُ
هدر يف بلدنا
ً
العامة يف األسعار .ومن مث فإننا جنين رضيبة التضامن حىت عام ُ .2019ي كن أن يؤدي ذلك إىل ختفيف العبء بقمية  30مليار يورو عن الطبقة املتوسطة العريضة .مع وجود مبلغ
معيف من الرضائب يف حالة رضيبة نقل ملكية العقارات ،فإننا ُن ساعد األرس يف احلصول عىل مسكن خاص بطريقة أهسل .حتتاج أملانيا إىل إدارة حديثة .البريوقراطية املعقدة والزائدة
إبداع ا ورمقية .جيب علينا مجي ًع ا أن نقوم باملزيد من أجل خفض الديون .عن طريق معليات املراجعة الدامئة للك قانون
عن احلد ختنق الفرص .وجود سوق معل مرن سيجعلنا أكرث
ً
جديدُ ،ن ريد أن ُن لزم املجمتع بالعدالة .تقيمي النتاجئ الراخس والثابت جيعل املرصوفات مفهومة لألجيال القادمة .ألن السياسة اليت تقوم باحلساب وحدها يه اليت تستطيع حفظ اآلفاق
املستقبلية املرشقة ألطفالنا وأحفادنا.

أوروبا

أكرب هتديد واقع عىل أوروبا هو انقسامها.
ً
بدل من اثنني من مقاعد ال ربملان ،ومناصب اللجان الزائدة عن املطلوب ،وثقافة الكالم اجلوفاء ،حنن حنتاج إىل انتخابات ب رملانية حقيقية مع مرحشني
جيب إعادة إصالح االحتاد األورويب
بارزين بني الدول ،وجملس أورويب يكرث نفسه لتطوير جملس نواب ثاين .عالوة عىل ذلك جيب أن تبىق لك دولة من دول األعضاء يه املسوئلة عن التأمني ضد البطالة هبا .للحفاظ عىل ثبات اليورو
نشط وفعال .هبذه الطريقة فقط ُن قق التوزيع العادل  EUجيب أن تكون املساعدات التضامنية مكفولة فقط من اقتصاد صلبُ .ن ريد إهناء سياسة أسعار الفائدة املنخفضةُ .ن ريد احتاد أورويب
،لالجئني ،وتوفري املساعدات ،والقوانني اجلديدة للهجرة الرشعية من مناطق األزمات .تستطيع أوروبا املوحدة فعل الكثري  -بفضل التجارة احلرة .هذا هو احملرك حنو ازدهارنا .البيزتا اإليطالية
واملوضة الفرنسية ،والبرية األيرلندية يه خري برهان .حنن ال نقوم بإدارة ظهورنا إىل الع وملة ،بل أننا نقوم بتشكيلها  -مبعايري يف قانون حقوق اإلنسان ،وقانون املسهتلكني ،وقانون البيئة.

ُنفكر بطريقة جديدة.

ُ .نعيد التفكري مخسة مرات ،ونهنض ببلدنا.

االتعلمي هو املهمة الرئيسية.
سنقوم بتنظمي متويل التعلمي من جديد ،ونضع معايري تعلمي واحضة.
ااأللياف الزجاجية ُتطيح بالاكبالت النحاسية.
عن طريق بيع أهسم الربيد واالتصاالت سنقوم ببناء شبكة ألياف زجاجية جديدة.
كمكا أن األمر يمت دون رضيبة التضامن.
إلغاؤها هو بداية ختفيف العبء البالغ  30مليار يورو عن الطبقة املتوسطة العريضة.
ووظائفه ويضطلع مبسوئلياته بطريقة أفضل  EUوبذلك يؤدي االحتاد األورويب.
اإلصالح األسايس يوفر الكفاءة الالزمةً ،
مثل للتغلب عىل أزمة الالجئني.
ااحلرية واألمان مها املهمتان الرئيسيتان.
نفقات املزيانية للرشطة والقضاء يكون هلا األولوية بعد سنوات من اإلمهال .هذا ما ُي قق األمان
نقوم حبامية احلقوق األساسية ،واخلصوصية .هذا ما ُي قق احلرية.
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حتتاج أملانيا إىل قوانني حديثة .عىل سبيل املثال حتتاج إىل إصالح قانون األرسةُ .ن ريد إدراج معونة األطفال  ،2.0وجعل منوذج الرصف عند وجود نزاع عىل حق احلضانة معيار ًي ا ،وأن ختلق
ً
مسوئل .ضع عالمة يف يوم  24سبمترب عىل طريقة التعايش املناسبة هلذا العرص.
املؤسسة القانونية جممت ًع ا

