
 אנחנו עומדים על סף שינוי משמעותי. דיגיטליזציה ומהפכות פוליטיות משנות הכל. לא רק את גרמניה, אלא כל העולם

החדש. לעידן  חדשה  לחשיבה  זקוקים  שאנחנו  מאמינים  החופשיים,  הדמוקרטים  אנחנו,  חדש.  עידן  של  בתחילתו   עומד 

 חשיבה חופשיה מדעות קדומות, חופשיה מהרגלים, חופשיה מ"ככה תמיד עשינו את זה!" חשיבה שמסתכלת קדימהושלא

בטוחות מציע  שהשינוי  ההזדמניות  גם  בטוח.  זה  משתנים,  בזמנים  עכשיו  שאנחנו  מכיוון  בעבר.  פתרונות   ,מחפשת 

הבה נתפוס אותן.

שלכם,

כריסטיאן

לינדנר 

חינוך              חינוך המתחרים הכי גדולים של גוגל הם בתי הספר שלנו.  

 דיגיטליזציה                   למה גרמניה זקוקה למשרד ממשלתי לדיגיטליזציה.  

 הצלחה צריכה להיות זמינה לכל אחד. המדינה שלנו הרוויחה את הזכות לשוויון הזדמנויות. חינוך מהגן ועד ללמידה לאורך החיים היא התשובה הטובה ביותר לדיגיטליזציה. פוליטקה

שמסוגלת ללמוד חייבת להבין: חינוך הוא חובה של כל החברה והמימון שלו גם חובה של הממשלה הפדרלית. אנחנו רוצים להגיע לחמישיה העליונה בעולם במדידה על פי התקציב המדיני.

 ,פתרון טוב אחד עדיף על 16 גרועים. לכן סטנדרטים אחידים לחינוך הם הכרחיים. מכיוון שבכלכלה העולמית, תלמידי בתי הספר של ברמן לא מתחרים בתלמידים בווארים

אלא בתלמידים אמריקאים או סינים. אם נהפוך את בתי הספר שלי למודל להצלחה, כך תהיה גם המדינה.

 איך שום דבר לא קורה בסארט אפים מצליחים ללא משקיעים. אנחנו, הדמוקרטים החופשיים, מעוניינים להשקיע בטכנולוגיה מעבר לאלף יורו על כל תלמיד בחמש השנים

 הקרובות. מקצועות העתיד דורשים יצירתיות, סקרנות ועבודה עם הטכנולוגה המתדקמת ביותר. להרבה בתי ספר חסר אפילו חיבור אינטרנט הולם. למידה לאורך החיים חייבת

 סוף סוף להיות חלק מחייהם של המורים: רכישת מקצוע והשכלה מתקדמת מהווים חלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה הדיגיטלית שלנו. גם בתי הספר שלנו צרכים להיות מסוגלים

 ללמוד. הבה ניתן להם את החופש של עיצוב האירגון, תקציב וקביעת הדגשים שלהם. כי מי שמחליט באופן עצמאי לוקח אחריות ומשיג תוצאות טובות יותר. יחסי תלמיד-מורה

טובים יותר יאפשרו שוויון בתנאים ההתחלתיים בבתי ספר מאיזורים קשים.

 על מנת להשיג את מטרתינו, השכלה מדרגה ראשונה בעולם, אנחנו חייבים לחשוב על הכל מחדש: עם עזרתם של הורים ותלמידים, אנחנו מעוניינים לבצע בדיקת איכות

והערכות מצב הלמידה ולפרסם את התוצאות באינטרנט. בצורה זאת אנו מקווים לאפשר מדידה של הצלחה בלמידה.

חושבים
מחדש.

מצע בחירות מקוצר.

הקואליציה הגדולה מפספסת את ההזדמנויות שנובעות מהשינויים העצומים עקב הדיגיטליזציה. כל האופטימיות נעלמה במאבק הסמכויות בין חמישה משרדים ממשלתיים

 חדל! התחלה חדשה. גרמניה צריכה משרד ממשלתי לדיגיטליזציה. הבה נקים ממשק מרכזי לנושא החשוב בזמננו. הבה ניתן אור ירוק למשימה ההרקולסית של הרחבת רשת הסיבים

אופטיים לכיסוי נרחב ככך האפשר.

 במקום להיסתמך על טכנולוגיה מיושנת כמו כבלי נחושת ווקטורים, הבה נבנה רשת לאינטרנט מהיר וטלפונים סללורים מתקדמים עם קיבולת באיזורי הגיגה בייטים. ההון להתחלת

 התהליך יושג על ידי מכירה של מניות הדואר וחברת טלקום. כל ספקי האינטרנט יהיו יוכלים לשכור קיבולת תעבודה דיגיטלית. בצורה זאת נוצרת תחרות בשוק וניתן לסבסד השקעות

בתשתית אשר תבטיח את איכות החיים שלנו בעתיד.

 אנחנו מזמינים חופשות בדירות פרטיות, שירותי הסעות חובבניים או מתאמים פרוייקטים לעבודה דרך אינטרנט. המחוקק מוכרח להיות אינובטיבי, בעל חזון ופורץ דרך

מגורים שיתוף  מי שמנהל  מספיק.  נוסעים  וביטוח  תקינה  יושר משטרתית  מאמינים שתעודת  אנחנו  אנשים.  להסיע  מנת  על  מונית  ברשיון  צורך  אין  מידה:  באותה   בדיוק 

 תתתתתתתתתת לא .חייב להיות תחת אותו פיקוח ביורוקטי כמו בעל מלון. אנחנו מעוניינים בכללים הוגנים לאנשים חדשים בעסק ולוותיקים. זה מוביל לתחרות ולמוצרים

טובים יותר.

 גם כללים ישנים ומבוססים על מסורת לא שייכים למקום העבודה המודרני. אנחנו מעוניינים בלהפוך את חוק התעסוקה לתואם לעבודה מהבית תתתתתתתתת וללוות את

 המגמה למעבר לתעסוקה לפי פרוייקטים עם חקיקה תואמת. חלוקת עבודה חופשית צריכה להיות אפשרית ולא מסובכת. רק זמן העבודה המקסימלי של 48 שעות שבועיות

אמור לספק מס.גרת מוגדרת. אנחנו מעוניינים בלפשט ולהקל. מכיוון שרק חופש מביא קידמה.

(Homesharing)

(homeoffice)



 הצביעו בבחירות הקרובות לחידוש נרחב. מחסור בכוח אדם בתחנות המשטרה ותביעה שטובעת בעומס לא מתאימים לזמננו. אבל עדיפות תקציבית למשטרה ולמערכת הצדק

 כן. כוח אדם מספיק וצוייד היטב תופס יותר פורצים, לא החמרת החוק. מדינת חוק מודרנית מסוגלת לאכוף את חוקיה ולהגן על אזרחיה. כלומר "כן" לעוד ביטחון, אבל "לא" להקמת

מאגרי מידע, טרויאנים בשירות המדינה או עוד פיקוח. אבטחת מידע, שקיפות מידע ועצמאות מידע הן שומרי החירות של המאה העשרים ואחת.

 גרמניה זקוקה לחוקים מודרניים. למשל חוק משפחה מעודכן. אנחנו מעוניינים בהנחלת קיצבת ילדים 2.0, מודל חילופים במקרים של מאבק על חזקת ילדים ליצרת איגוד אחריות 

למוסדות החוק. הצביעו בבחירות הקרובות למען חיים משותפים בזמננו.

 המדינה שלנו מאבדת כל יום הרבה פוטנציאל. האיזון בין אזרח ומדינה נהרס. אנחנו צריכים להתאים את תעריף המיסים לעליית המחירים הכללית. אנחנו גם נבטל את

 מס הסולידיות עד 2019. הקלות למעמד הבניים הנרחב בסכום של 30 מיליארד יורו הן אפשריות. בעזרת יצירה של סכום פטור ממס במס קניית נדל"ן, ניתן לעזור למשפחות

לרכוש בית פרטי.

 גרמניה זקוקה להנהלה מודרנית. ביורוקרטיה מסובכת ומיותרת חוסמת הזדמניות. שוק עבודה גמיש הופך אותנו ליצירתיים ודיגיטלים יותר. אנחנו מוכרחים לעשות יותר למען

 צימצום החובות. בעזרת בדיקה של כל חוק אם הוא בר קיימא, אנחנו מתכננים לחייב את החברה לצדק. ניתוח תוצאות מעוגן מבהיר את המחיר לדורות הבאים. כי רק פוליטיקה

שמשתלמת שומרת על העתיד של ילדינו ונכדינו.

 מדינת חוק                חוקים מודרניים לעידן חדש. 

 כלכלה                 יש בגרמניה יותר מאשר מה שהפוליטיקה מאפשרת. 

 האיחוד האירופי זקוקת לרפורמות יסודיות. במקום שני בתי פרלמנט, וועדות מיותרות ומילים חלולות, אנחנו צריכים בחירות פרלמנטריות אמיתיות עם מועמדים מעבר למדינות

 ומועצה אירופאית שתתפתח ללשכה שניה. כל מדינה באיחוד צריכה להישאר אחראית לביטוח האבטלה שלה. על מנת לשמור על יורו יציב, סיוע סולידרי יינתן רק תמורת כלכליה

סולידית. אנחנו מעוניינים לבטל את מדיניות הריבית הנמוכה.

 אנחנו מעוניינים באיחוד אירופאי שמתפקד. רק כך נצליח בחלוקה הוגנת של פליטים, הענקת כספי סיוע ושינוי החוקי ההגירה ממדינות מאיזורי משבר. אירופה מאוחדת מסוגלת להרבה

 תודות לסחר החופשי. סחר זה הוא המנוע של ההצלחה שלנו. פיצה איטלקית, אופנה צרפתית ובירה אירית יכולות כולן לשמש כדוגמאות. אל עלינו להפנות את הגב לגלובליזציה, אלא

לעצב אותה בעזרת סטנדרטים טובים לזכיות אדם, צרכן וסביבה.

 אירופה              האיום הכי גדול עך אירופה הוא חוסר האחדות שלה. 

            חושבים מחדש.  
           חמש נקודות לחשיבה חדשה ולקדם את המדינה שלנו. 

עוד מידע תחת
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.חינוך הוא אחריות כללית. 

נשנה את מימון מערכת החינוך ונקבע סטרנדטים ברורים לחינוך.

.סיבים אופטיים עדיפים על כבלים. 

בעזרת מכירת מניות של הדואר וחברת טלקום, אנחנו נקדם את הרחבת רשת הסיבים האופטיים

 .אפשר גם בלי מס סולידריות. 

ביטול המס יהווה התחלה להקלת הנטל בגובה של כ30 מיליארד יורו למעמד הבניים הנרח.

 .כדי שהאיחוד האירופי יפעל טוב יותר. 

רפורמות יסודיות מביאות איתן את יעילות הנדרשת על מנת, למשל, להתמודד עם משבר הפליטים.

 .חירות וביטחון הן מחוייבויות יסוד. 

 אחרי שנים של הזנחה, תקצוב המשטרה ומערכת המשפט מקבל עדיפות. כך ניתן ליצור .ביטחון אנחנו

נשמור גם על זכויות היסוד ופרטיות. כך ניתן ליצור חירות.

.

אינסטגרם


