
Най-доброто от Европа за Северен
Рейн-Вестфалия (СРВ)
Кратка предизборна програма

Време е за Нова Политика: политика, която поставя хората в центъра и гледа на себе
си като на доставчик на услуги; политика, която не само признава
предизвикателствата на 21-ви век, но и ги решава; политика, която мисли отвъд
националните граници - за да решим заедно големите предизвикателства на нашето
време.

Представяме тук визията си за СРВ в четири глави:

1. Европа I Демокрация I Активност

2. Неутралност на климата I Предприемачи I Дигитализация

3. Град I Село I Промяна

4. Самоопределяне I Солидарност I Включване

Дигитализацията трябва да носи ползи - в училищата, в администрацията, на
работното място. Ние се застъпваме за истински енергиен преход, който насърчава и
дава приоритет на възобновяемите енергийни източници. За нас политиката е
прозрачна и винаги ориентирана към хората. Искаме да възстановим доверието. За
тази цел се нуждаем от нова политическа перспектива и изчерпателен регистър на
лобистите.

Ангажираме се с това на всички равнища: в Европейския парламент, в българския и
холандския парламент, в общински съвети в цяла Европа и в много общински съвети
в СРВ. Ние сме първата истинска пан-европейска партия!

Време е за най-доброто от Европа в парламента на СРВ!
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Не можете да намерите това, което търсите?
Разгледайте нашата предизборна програма.
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Пътеводните ни теми (“фар”-теми)

4



Съвременни модерни училища

Не само пандемията от ковид показа, че има сериозни недостатъци в
дигитализацията на училищата в Северен Рейн-Вестфалия. Липсва оборудване,
подходяща инфраструктура, обучение и допълнително образование, персонал и
стандарти за дигитални решения. Освен това учителите често са оставени сами на
себе си, когато става въпрос за дигитални медии, което означава, че им липсва ценно
време за основната им задача: осигуряване на образованието, възпитанието и
индивидуална подкрепа на учениците.

По тази причина Volt NRW се застъпва за следните мерки:

● Развитие на култура на преподаване и учене с по-висок дял на
дигитализацията, която предлага нови предимства по отношение на
индивидуализацията на преподаването, така че подкрепата на слабите и
напредъка на силните ученици да могат да бъдат постигнати едновременно и
ефективно.

● Гарантирано снабдяване на учениците и учителите с дигитални крайни
устройства дори след изтичането на настоящите субсидии. В бъдеще всички
ученици още от началото на средния курс на обучение (пети клас) трябва да
имат дигитално крайно устройство. Редовната поддръжка, ремонтът и
закупуването на нови устройства трябва да бъдат осигурени от подходящи ИТ
специалисти.

● Бързо създаване на необходимата техническа инфраструктура за
училищата. Това включва например подходящ брой електрически контакти в
класните стаи, окабеляване с гигабитов капацитет в училищните сгради,
връзка с интернет чрез оптични кабели и оборудване на помещенията с WLAN.

● ИТ поддръжката, например администрирането на потребителите,
поддръжката на сървъри и активни мрежови компоненти (например
комутатори, точки за достъп до WLAN), както и въпросите, свързани със
сигурността на данните, трябва да се извършват от квалифицирани
специалисти на място в по-големите училища. Училищата, които нямат
собствена ИТ администрация, трябва да имат достъп до ИТ експерти,
осигурени от държавата.

● Преподаването в дигиталната епоха предлага възможност да се направи
голяма крачка към индивидуализиране на възможностите за учене.
Различията при постиженията в учебните групи не позволяват на учителите да
се занимават с всяко дете и младеж по такъв начин, че всички те да получат
възможно най-голяма подкрепа и да постигнат максимален напредък.
Използването на дигитални учебни материали предлага напълно нови
възможности, като например простото предоставяне на обяснителни
видеоклипове и задачи на различни нива, като се вземат предвид и
различните специални потребности. Ето защо Volt се застъпва за адаптиране
на критериите на качество на материалите за преподаване и учене, така че
те да станат по-интерактивни и нагледни.
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○ Primus-училище в Северен Рейн-Вестфалия е вид училище, което
вече отговаря на много от нашите изисквания по отношение на
индивидуалното обучение. Затова искаме да разширим техния брой.

Възобновяеми източници на енергия

До 2035 г. ще направим СРВ неутрална по отношение на емисиите на CO2, а до 2040
г. - неутрална по отношение на климата. За да се постигне това, производството и
използването на енергия трябва да се разглеждат от гледна точка на въздействието
им върху климата. Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) са основна
предпоставка за ефективно намаляване на емисиите на CO2 и за борба с
изменението на климата (например за електронна мобилност, електрическа топлина
и др.). Понастоящем СРВ все още е силно зависима от въглищата и други изкопаеми
горива: Около две трети от крайното потребление на енергия се формира от
изкопаеми горива (към 2018 г.). Възобновяемите енергийни източници се използват в
малка степен в СРВ: през 2019 г. техният дял в потреблението на електроенергия в
цялата провинция е едва 16 %, а делът на ВЕИ в потреблението на всички енергийни
източници, използвани в щата, е едва около 5 %. Поради строгите разпоредби за
разстоянията и сравнително високата гъстота на населението, развитието на
възобновяемите енергийни източници е силно ограничено. Продължителните
административни и съдебни процедури допълнително забавят развитието на
вятърната енергия.

По тази причина Volt NRW подкрепя следните мерки:

● Ние се застъпваме за отказ от въглищата до 2030 г.
● Годишната квота за разширяване на използването на възобновяеми

енергийни източници трябва да бъде увеличена, фиксирана и приложена.
● Регламентът за разстоянието от 1000 м до вятърните турбини трябва да

бъде заменен с интелигентно решение, което е ориентирано към реалните
тежести за жителите.

● Енергийната инфраструктура също трябва да бъде адаптирана към новия
енергиен микс.

● Трябва да се насърчава разширяването на интелигентните електрически и
топлинни мрежи.

● На флуктуации в производството, дължащи се на възобновяеми източници,
трябва да се противодейства чрез съхранение на енергия - за да се гарантира
стабилността на мрежата.

● При използването на енергия трябва да се дава предимство на
най-подходящите технологии (по отношение на емисиите на CO2 и
енергийната ефективност).

● Процесите за преобразуване на енергия в гориво (Power-to-Fuel-Verfahren)
трябва да се използват за замяна на всички останали изкопаеми горива с
екологични горива (e-Fuels) до 2035 г.
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● Гражданският портал за енергийния преход, в който информацията,
състоянието, целта и потенциалът на енергийния преход в СРВ са представени
по разбираем начин, осигурява прозрачност при осъществяването на
енергийния преход.

Нова политика

Доверието в политиката спада. Според проучване (Statista: 2020) само 34% от
анкетираните имат доверие във федералното правителство и само 16% в
политическите партии. Според проучванията само 43 % от анкетираните в СРВ имат
доверие на сегашното правителство.

Volt NRW смята, че липсата на прозрачност е един от най-големите проблеми в
политиката, който засилва недоверието и разочарованието от нея. За да получите
информация, в момента е необходимо да подадете заявление по тромава процедура.

По тази причина Volt NRW подкрепя следните мерки:

● Надбавките, субсидиите или даренията в размер на 25 евро или повече за
членовете на парламента, както и допълнителните доходи, трябва да бъдат
отчетени и оповестени - още от първото получено евро.

● По правило заседанията на комисиите трябва да се излъчват публично.
● Законът за свобода на информацията трябва да бъде реформиран.

Настояваме задълженията за публикуване на държавните агенции да бъдат
разширени, така че да включват договори за услуги от общ интерес, експертни
становища, статистически данни, административни разпоредби, обществени
планове и геоданни, и да бъдат достъпни за всички хора в централен и
безплатен информационен регистър.

● Периодът на забраната, бивши членове на правителството да преминават
на (ръководни) постове в частния сектор, трябва да бъде увеличен на три
години, за да се предотврати корупцията и непропорционалното лобиране.

● С въвеждането на регистър на лобитата може отново да се засили
доверието в демокрацията и да се затрудни корупцията:

○ Предвижда се да бъде въведен регистър на лобистите с публичен
достъп в интернет за контактите на членовете на парламента,
правителството на щата и висшите държавни органи.

○ Освен подробна информация за лобирането регистърът трябва да
съдържа и данни за изпълнителен и законодателен отпечатък за
отделните закони - за да се покаже ясно, къде е упражнено влияние и от
кого.

○ Нарушенията следва да се наказват със съответни санкции и
конфискация на неправомерно придобитото. Сериозните нарушения
трябва да се оповестяват публично.

○ За да се гарантира спазването на изискванията, трябва да се създаде
независим одитен орган, който да разследва и докладва за
нарушения.
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Министерство на Дигитализацията

Усилията за дигитализация в Германия приличат на пъстра мозайка. За да се създаде
цялостна стратегия, е необходима всеобхватна координация. Искаме да обединим
местния експертен опит и да създадем ясен, единен и координиран контакт чрез
дигиталното министерство - за да можем да действаме по-ефективно и най-вече
по-бързо.

По тази причина Volt NRW подкрепя следните мерки:

● Независимото Министерство на Дигитализацията на провинция СРВ
създава рамковите условия, така че дигитализацията да може да се прилага
лесно, бързо и сигурно на всички нива на публичната администрация.

○ Задачите на новото министерство включват, освен координация, и
финансиране на проектите и инициативите на бъдещата офанзивна
дигитална стратегия.

○ Управлението на снабдяването и доставчиците по отношение на
технически и дигитални материали трябва да бъде централизирано.

○ Съществуващите инициативи и програми като Open:NRW,
Digitalstrategie.NRW или Digitale Wirtschaft NRW ще бъдат управлявани
централно от министерството.

○ Министерството активно подкрепя другите министерства и общини при
прилагането на мерки за дигитализация. Министерството на
дигитализацията следва също така да търси активно трансгранично
сътрудничество - за да участва в най-добрите практики от Германия и
Европа или да ги разработва съвместно.
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Европа I Демокрация I Активност

Да подготвим младите хора за Европа!
Volt NRW е символ на европейското многообразие, което ще се изучава в училище.

● Искаме да дадем на учащите се възможност да осъществят поне един
училищен обмен на ниво ЕС като част от училищната си кариера.

● Призоваваме да се обърне специално внимание на европейските теми при
разработването на бъдещите основни учебни програми.

● Застъпваме се за разширяване на трансграничните проекти за подкрепа на
държавно ниво с училища от Белгия или Нидерландия.

Политическо участие за всички

Volt NRW се ангажира да гарантира, че многообразието на обществото е отразено в
политическите институции и организации.

Политическо участие на хората с увреждания

● Настояваме за гарантиране на безпрепятствен достъп до цялата
обществена информация, особено за формиране на политическо мнение и
упражняване на активното и пасивното избирателно право.

● Настояваме за задължителни минимални стандарти за осигуряване на
достъпност за всички публични органи и власти, както и за общественото
радио и телевизия.

Политическо участие на мигрантите

● Настояваме за въвеждане на право на глас за гражданите на ЕС с основно
местожителство в СРВ (3 години) на изборите на ниво федерална провинция,
както и за гражданите на държави извън ЕС с постоянно местожителство - на
местните избори.

● Застъпваме се за по-лесен достъп до обществена информация, като я
предоставяме на допълнителни езици.

Политическо участие на младите хора

● Застъпваме се за намаляване на възрастта за гласуване на изборите на
ниво федерална провинция на 16 години и на активната възраст за
гласуване на местни избори на 14 години.
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Нови идеи за сигурност

Volt NRW се застъпва за органи за сигурност, които могат да посрещнат
предизвикателствата на нашето време.

● Призоваваме за преструктуриране на сегашните 47 районни полицейски
управления. Това би трябвало да доведе до значително по-малък брой органи
със съпоставим размер и резултати, както и до стройни административни
структури.

● Застъпваме се за модерно дигитално оборудване, което е съобразено с
нуждите на служителите, както и за цялостна дигитална концепция, която в
идеалния случай да включва всички федерални провинции на Германия и
държавите от Шенгенското пространство. Сътрудничеството в рамките на ЕС
следва да се разшири и да се развият съвместните проекти с нашите
европейски съседи.

● Застъпваме се за укрепване на правоприлагащите органи. За тази цел
призоваваме за централизирано обучение, създаване на кооперативни
общности и полицейска служба за патрул и защита на съоръжения, за да може
полицията да се справя по-добре с основните си задачи.

● Застъпваме се за по-широко използване на специалисти в сложни процедури
за разследване и за подходящо заплащане за тях.

● Настояваме за цялостно проучване на расистките, екстремистките и
дискриминационните нагласи във всички власти. Застъпваме се за повече
прозрачност и за създаването на независим орган за разследване на подобни
твърдения.

Гражданска защита (при бедствия)

На фона на бедствието от 14 юли 2021 г., при което части от СРВ бяха наводнени и
хора загубиха живота си, Volt NRW вижда огромна необходимост от действия в
областта на контрола на бедствията.

● Застъпваме се за подобряване на инфраструктурата за предупреждение. За
тази цел на всички места ще бъдат поставени предупредителни сирени.
Клетъчното радиоразпръскване (Cell-Broadcast), което вече се използва в
много държави, ще бъде въведено в цялата страна.

● Ние се застъпваме за сливане на гражданската защита и контрола на
бедствията на федерално ниво.

● Смятаме, че цялостната отговорност за гражданската защита не трябва да е
съсредоточена в Министерството на вътрешните работи, а за целта трябва да
се създаде отделна държавна служба.
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● Настояваме за засилване на европейското сътрудничество чрез
предоставяне на допълнителен капацитет от страна на СРВ за Европейския
резерв за гражданска защита (European Civil Protection Pool) и участие в
rescEU.

Неутралност спрямо климата I Предприемачи I
Дигитализация

Община, федерална провинция, (германска) държава

Volt NRW се застъпва за реформа на сегашната доста хаотична структура на
федералните провинции, както и за премахване на дублиращите се структури на
административните нива в NRW.

● Призоваваме да се подготви фундаментална реформа на федерализма.
Реформата трябва да позволи ясно разграничаване на федералните и
държавните задачи. Съответната комисия за реформа следва да разгледа
също така предимствата и недостатъците от евентуално значително
намаление броя на федерални провинции.

● Искаме да сведем броя на административните окръзи на изток от Рейн до
само два. Докато единият административен окръг обхваща цялата Рурска
област, вторият административен окръг ще управлява останалите, по-селски
райони на предишните административни окръзи Арнсберг, Детмолд и
Мюнстер.

● Настояваме за централен офис за анализ, сравнение и оценка на процесите в
държавните министерства и органи. Целта трябва да бъде да се постигне
постоянно подобряване на административните процеси в СРВ.

Финансиране на градове и общини

Volt NRW се застъпва за сигурно финансиране на общините в провинция СРВ, за да
се гарантира предоставянето на услуги от общ интерес от страна на общините.

● Заедно с други федерални области се застъпваме за разглеждане на
възможността за премахване на търговския данък в цялата страна.
Премахването на данъка може да се компенсира чрез увеличаване на
пропорционалните отчисления за общините от данъка върху доходите,
оборота или корпоративния данък.

● Настояваме федералното и провинциалните правителства да поемат изцяло
разходите по социалните помощи за жилища и отопление за търсещите
работа.

● Застъпваме се за по-силно участие на СРВ в съвместни задачи и за
дългосрочно планиране на субсидиите и помощите за общините.
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Разширяване на интернет-покритието
Volt NRW се застъпва за разширяване на интернет-покритието в транспортните
мрежи и в селските райони.

● Призоваваме за координиране и контрол на разширяването на оптичните
мрежи от страна на гигабитовите служби на СРВ в тясно сътрудничество с
Федералната агенция за мрежите, както и с общинските власти.

● Искаме да осигурим на цял Северен Рейн-Вестфалия бързи оптични връзки с
поне един гигабит в секунда при изтегляне и качване (Down- und Upload)
най-късно до 2027 г.

● Искаме до 2025 г. 5G да бъде достъпен абсолютно навсякъде в СРВ.

Структурни промени на примера на Рурската област

Volt NRW се застъпва за успешна и устойчива структурна промяна в много региони на
СРВ, пример за което е Рурският регион.

Политическа и административна реформа

● Застъпваме се за реорганизацията на 15-те общини в Рурската област в
един административен град.

● Искаме реорганизация на административните области в Северен
Рейн-Вестфалия, в която да създадем област, която да обхваща единствено
Рурската област.

Икономически иновации и насърчаване

● Искаме да продължим да популяризираме ИТ индустрията и специалните
компетенции, които тя е придобила.

● Ще подкрепяме разрастващата се машиностроителна индустрия в областта
на дигитализацията и развитието на нови пазари.

● Искаме активно да включим процъфтяващия логистичен сектор във всички
регионални и надрегионални транспортни проекти и да продължим да
развиваме Рурския регион като център за стоки и промишлени изделия.

● Също така ще продължим да насърчаваме туризма като реклама на Рур като
място за живеене и инвестиране.

Намаляване на дългосрочната безработица

● Ангажираме се да продължим да разширяваме възможностите за
преквалификация на работници от сектори, които са в дългосрочен
упадък, за да могат те да намерят място в устойчиви промишлени сектори.
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Град I Село I Промяна

Бъдещето на селските райони

В контекста на настоящите предизвикателства Volt NRW се застъпва за укрепване на
селските райони.

● Застъпваме се за активна финансова подкрепа на селските, градските и
регионалните центрове, за да се спре по-нататъшната ексурбанизация
(разрастването на урбанизираните райони за сметка на околните).

● Считаме, че преди да се определят нови жилищни зони, е необходимо да се
обърне по-голямо внимание на свободните и изоставени терени, както и на
замърсени терени след професионално почистване и детоксикация.

Дневни центрове и училища в селските райони

● Застъпваме се за по-гъвкави форми на грижи за децата в малките селища,
които нямат собствени детски градини. На квалифицираните "селски майки
и бащи" трябва да бъде позволено да поемат грижите в екип.

● Призоваваме за преразглеждане и адаптиране на изискванията към
детегледачите и детегледачките с цел намаляване на бюрокрацията и
същевременно гарантиране на професионални стандарти.

Инфраструктура в селските райони

● Подкрепяме целенасоченото насърчаване на структури за доставка, като
например мобилни магазини в селата. Те трябва да позволят доставката на
продукти от ежедневието до всяко домакинство.

● Искаме да насърчим разширяването на инфраструктурата за зареждане на
електрически превозни средства с батерии, както на обществени, така и на
частни места, за да направим електронната мобилност по-достъпна в селските
райони.

Икономика в селските райони

● Препоръчваме създаването на регионални иновационни центрове, които да
свържат университетските изследвания със селските райони.

● Ще работим за това, регионалните предприятия да могат да кандидатстват за
обществени поръчки възможно най-лесно – например чрез намаляване на
бюрократичните пречки.
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Индивидуална мобилност

Volt NRW иска да създаде възможности за индивидуална мобилност, чрез която
хората да не са принудени да разчитат на собствения си автомобил.

● Настояваме правителството на Северен Рейн-Вестфалия да се застъпи за
въвеждането на стандартно ограничение на скоростта от 30 км/ч в
населените места.

● Застъпваме се за по-силно разширяване на обществения железопътен
транспорт и за по-нататъшното му електрифициране. Старите линии следва
да бъдат активирани отново, когато това е възможно и необходимо, а
съществуващите линии следва да бъдат модернизирани.

● Ще ускорим развитието на обществения транспорт без бариери.
● Подкрепяме разширяването на възможностите за използване на

велосипеди в обществения транспорт.
● Искаме да улесним промяната на предназначението на отделни ленти по

многолентови пътища в автобусни ленти или еколенти.

Финансиране на пътища

● Призоваваме за премахване на общинските пътни такси, за да не се налага
жителите да плащат такси за изграждане на пътища. Този вид финансиране е
несправедлив и застрашава социалната сигурност на хората.

Качество на живот в града

Volt NRW желае да създаде условия за обитаване на града и поради тази причина
счита, че е необходимо да се определи курсът за ефективна трансформация сега.

● Стремим се към редензификация, многократно и смесено използване на
запечатаните земи, за да повишим ефективността на запечатаните земи.

● Следвайки подхода на най-добрите практики от Холандия, искаме да въведем
програми за субсидиране на енергийно ефективното обновяване на сгради с
годишен процент на обновяване на съществуващите сгради от поне 4 %.

● Искаме да създадем програми за обмен на отоплителни системи, които да
увеличат дела на термопомпите в отоплителните системи до 60 % до 2035 г.

● Искаме да направим устойчивото използване на новопостроените
покривни площи задължително още от първия квадратен метър за частни, и
особено за търговски и обществени сгради.

● Застъпваме се за мерки за подобряване на чистотата на въздуха, като
например преминаване към транспорт с нулеви емисии и разширяване на
зелените площи, както и за филтриране на замърсителите във въздуха.

● Застъпваме се за ограничаване на времето за осветяване на сградите и за
намаляване на осветените рекламни площи на обществени места - за да се
намали светлинното замърсяване.
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● Застъпваме се за "града на кратките разстояния", тъй като това не само
намалява обема на трафика и емисиите на CO2, но и помага на участниците в
движението да достигат по-бързо до местоназначението си.

Самоопределяне I Солидарност I Включване

Здравеопазване

Volt NRW иска да постигне всеобхватна грижа за пациентите от страна на лекари
(специалисти), здравни работници и медицински сестри, за да допринесе за здравето
на обществото като цяло и да облекчи тежестта върху нашата здравна система.

● Искаме да увеличим инвестиционните средства за болниците.
● Застъпваме се за създаването на така наречените 24-часови спешни клиники

в селските райони в цяла СРВ.
● Искаме да засилим грижите, насочени към общопрактикуващите лекари в

СРВ. По този начин целим да направим общата практика по-привлекателна и
да укрепим медицинското обслужване в селските райони.

● Подкрепяме асоциацията на медицинските служители
(Landespflegeberufekammer), която вече е създадена. Асоцияцията ще даде
възможност на медицинският персонал да се самоуправлява, да насърчава
качеството на собствената си професия и да участва в политическия живот.

● Искаме да направим спасителната служба в СРВ подходяща за бъдещето.
За тази цел планираме, наред с други неща, стандартизиране на
инфраструктурата на спасителните служби и еднакви за цяла СРВ насоки за
лечение на спешните парамедици.

Силни семейства

Volt NRW се застъпва за широкото участие на децата и младежите в социалния живот,
независимо от семейния модел, произхода и икономическото положение на
родителите.

● Застъпваме се за това, различните и разнообразни семейни модели да са
правно и социално равни.

● Застъпваме се за последователно преразглеждане на училищните разпоредби
и материали - за да се премахнат всички форми на дискриминация в тях.

● Настояваме за последователно прилагане на Конвенцията на ООН за правата
на детето.

● Застъпваме се за това, професионалните стандарти за качество на всички
превантивни услуги да бъдат редовно преразглеждани и разширявани - за да
се осигури защита срещу сексуалното насилие.

● Настояваме социалната работа да бъде трайно застъпена и финансово
обезпечена във всички образователни институции.
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● Застъпваме се за участието на деца и младежи от финансово по-слаби
семейства в клубове (особено спортни и музикални). По същия начин трябва
да се осигури възможност за безплатно ползване на обществения транспорт
от всички ученици.

● Искаме да продължим да разширяваме младежките центрове, центровете
за майки и родители и домовете за много поколения.

Учене и следване в Европа

Volt NRW желае да насърчи разширяването и създаването на ново транснационално
сътрудничество с университети в граничната зона с Нидерландия и Белгия.

● Искаме да създадем рамкови условия за създаването на университетска
мрежа (Euregio HSV) със съседните ни държави Нидерландия и Белгия.
Мрежата на университетите Euregio HSV трябва да даде възможност за
обучение, преподаване и научни изследвания "без граници" и да се превърне
в двигател на иновациите чрез сътрудничество с бизнес компаниите.

● Стремим се да разширим обхвата на семестриалния билет на СРВ до Холандия
и Белгия, за да стимулираме европейския обмен и същевременно да дадем
възможност на студентите да пътуват по устойчив начин.

● Искаме поне 10% от кредитите за изпитите (ECTS точки), а в идеалния случай
20% от ECTS, да бъдат взети от студентите в университет по собствен
избор, който принадлежи към университетската мрежа Euregio.
Уеднаквяването на продължителността на семестъра, както вече е
въведено например в университета в Манхайм, би трябвало да предотврати
пропуските във времето при трансграничното обучение.

● Призоваваме за създаването на съвместна дигитална платформа за
обучение за университетите, които са част от университетската мрежа.

Държава и църква

На фона на многократно възникващите скандали за злоупотреби, Volt NRW се
обявява за основна преоценка на отношенията между щата СРВ и църквата.

● Искаме да наложим, че в случай на съмнение за престъпления по
Наказателния кодекс, например престъпления срещу сексуалното
самоопределение, прокуратурата провежда разследване във всеки случай.

● Застъпваме се за това църковните институции (детски градини, дневни
центрове, болници, старчески домове и служби за грижи) да не се
подчиняват повече само на църковното право, но и на общото държавно
право. Освен основните права, това включва и правата на служителите и
колективните трудови договори.

● Подкрепяме задължението на църковните институции да бъдат прозрачни
по отношение на наемането, уволняването, приемането на лица, за които се
полагат грижи, и условията на труд.
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Епилог
Готово! Вече имате обща представа за това, какво представлява Volt NRW и какво
искаме да променим в парламента на СРВ. Можете да намерите повече информация
за работата ни във вашия регион или град тук.

Успяхме ли да събудим интереса Ви и желание да се присъедините към нас? Тогава Ви
каним да се запознаем отблизо. Има три начина да ни помогнете: като доброволец,
член или поддържащ член. Разбира се, ще се радваме да получим и вашето дарение.

Доброволец

Искате да се включите, когато и както Ви се иска, но не искате да поемате
обвързващи ангажименти? Като доброволец можете да приложите идеите си в
местния екип и да участвате в събития и кампании – в цяла Европа, разбира се.

Член

Искате да започнете веднага и сте сигурни, че искате да помогнете за формирането
на политиката в цяла Европа с Volt? Като член на партията имате всички права да
гласувате за съдържанието, кандидатите и членовете на управителния съвет или
сами да се кандидатирате. Можете да участвате във всички отбори – от местно до
европейско ниво – и да подкрепите нашата млада партия с членския си внос.

Поддържащ член

Нямата достатъчно време да участвате, но смятате, че сме страхотни? Станете тогава
постоянен член и дайте значителен принос за устойчивостта и напредъка на нашия
проект. Само срещу 10 евро на месец можете да помагате за изграждането на нашата
визия и организация.
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https://www.voltnrw.org/
https://www.voltdeutschland.org/spenden
https://www.voltdeutschland.org/mitmachen/anmelden
https://www.voltdeutschland.org/mitmachen/anmelden
https://www.voltdeutschland.org/foerdermitgliedschaft

