To, co najlepsze z Europy dla NRW
Skrócony program wyborczy

Nadszedł czas na nową politykę: politykę, która stawia ludzi na pierwszym miejscu i nie
postrzega siebie jako usługodawcy; politykę, która nie tylko dostrzega wyzwania XXI
wieku, ale także je rozwiązuje; politykę, która myśli ponad granicami państw, aby wspólnie
rozwiązywać wielkie wyzwania naszych czasów.
Naszą wizję dla NRW zapisaliśmy w 4 rozdziałach:
Europejska I Demokratyczna I Aktywna
Neutralność klimatyczna I Przedsiębiorczość I Cyfryzacja
Miasto I Kraj związkowy I Zmiana
Samostanowienie I Solidarność I Integracja
Cyfryzacja wymaga wartości dodanej - w szkołach, w administracji, w pracy. Opowiadamy
się za prawdziwą transformacją energetyczną, która promuje i nadaje priorytet energii
odnawialnej. Dla nas polityka jest przejrzysta i zawsze zorientowana na ludzi. Chcemy
odbudować zaufanie. Wymaga to świeżego spojrzenia na politykę i pełnego rejestru
lobbystów.
Walczymy o to na wszystkich szczeblach: w parlamencie europejskim i niderlandzkim, w
radach miejskich w całej Europie i w wielu radach miejskich w NRW. Jesteśmy pierwszą
prawdziwie paneuropejską partią!
Czas na to, co najlepsze w Europie w Landtagu NRW!
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Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?
Zapoznaj się z naszym programem wyborczym.
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Nasze tematy związane z latarniami morskimi
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Nowoczesne szkoły
Nie tylko pandemia Corony pokazała, że w Nadrenii Północnej-Westfalii istnieją poważne
braki w zakresie cyfryzacji szkół. Brakuje sprzętu, odpowiedniej infrastruktury, szkoleń i
dokształcania, personelu i standardów dla rozwiązań cyfrowych. Ponadto, jeśli chodzi o
media cyfrowe, nauczyciele są często pozostawieni sami sobie, co oznacza, że brakuje im
cennego czasu na realizację ich podstawowego zadania: zapewnienia uczniom edukacji,
wychowania i indywidualnego wsparcia.
Z tego powodu Volt NRW opowiada się za następującymi działaniami:
●

●

●

●

●

Rozwój kultury nauczania i uczenia się z większym udziałem technologii
cyfrowych, co stanowi wartość dodaną w zakresie indywidualizacji nauczania, tak
by wspieranie uczniów słabych i stawianie wyzwań uczniom silnym mogło odbywać
się jednocześnie i skutecznie.
Niezawodne wyposażenie uczniów i nauczycieli w urządzenia cyfrowe nawet po
wygaśnięciu obecnych dotacji. W przyszłości wszyscy uczniowie, począwszy od
poziomu gimnazjum, powinni mieć urządzenie cyfrowe. Regularną konserwację,
naprawy i nowe zakupy powinni przeprowadzać odpowiedni specjaliści IT.
Szybkie tworzenie niezbędnej infrastruktury technicznej dla szkół. Obejmuje to
np. odpowiednią liczbę gniazdek w salach lekcyjnych, okablowanie gigabitowe w
budynkach szkolnych, podłączenie do Internetu za pomocą światłowodów oraz
wyposażenie pomieszczeń w sieć WLAN.
Obsługa informatyczna, np. administrowanie użytkownikami, konserwacja
serwerów i aktywnych elementów sieci (np. przełączników, punktów dostępu
WLAN) oraz kwestie bezpieczeństwa danych, muszą być wykonywane przez
wykwalifikowanych specjalistów na miejscu w większych szkołach. Szkoły
nieposiadające własnej administracji informatycznej powinny mieć dostęp do
ekspertów informatycznych zapewnianych przez państwo.
Nauczanie w epoce cyfrowej stwarza możliwość zrobienia wielkiego kroku w
kierunku indywidualizacji możliwości uczenia się. Różnice w osiągnięciach
poszczególnych grup uczniów sprawiają, że nauczyciele nie są w stanie zająć się
każdym dzieckiem i młodą osobą w taki sposób, by wszyscy doświadczyli jak
największego wsparcia i wyzwań. Wykorzystanie cyfrowych materiałów
dydaktycznych daje zupełnie nowe możliwości, takie jak proste udostępnianie
filmów objaśniających i zadań na różnych poziomach zaawansowania, z
uwzględnieniem różnych specjalnych potrzeb. Volt opowiada się zatem za
dostosowaniem kryteriów jakości materiałów dydaktycznych, tak aby stały się
one bardziej interaktywne i żywe.
○ Szkoła podstawowa w Nadrenii Północnej-Westfalii jest typem szkoły,
która już teraz spełnia wiele z naszych wymagań w zakresie
zindywidualizowanego nauczania. Dlatego chcemy zwiększyć ich liczbę.
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Energia odnawialna
Do 2035 r. uczynimy NRW neutralną pod względem emisji CO2, a do 2040 r. neutralną pod
względem klimatu. Aby to osiągnąć, produkcja i wykorzystanie energii muszą być
rozpatrywane pod kątem ich wpływu na klimat. Energia odnawialna (RE) jest
podstawowym warunkiem skutecznego ograniczenia emisji CO2 i przeciwdziałania
zmianom klimatu (np. w przypadku e-mobilności, ciepła elektrycznego itp.) Obecnie NRW
jest nadal silnie uzależniona od węgla i innych paliw kopalnych: Około dwie trzecie
końcowego zużycia energii pochodzi z paliw kopalnych (stan na 2018 r.). Energia
odnawialna jest wykorzystywana w NRW w niewielkim stopniu: w 2019 roku jej udział w
ogólnokrajowym zużyciu energii elektrycznej wynosił zaledwie 16%, a udział energii
odnawialnej w zużyciu wszystkich źródeł energii wykorzystywanych w kraju wynosił nawet
tylko około 5%. Ze względu na surowe przepisy dotyczące odległości i stosunkowo gęste
osadnictwo, rozwój energii odnawialnej jest poważnie ograniczony. Długotrwałe
postępowania administracyjne i prawne dodatkowo spowalniają rozwój energetyki
wiatrowej.
Z tego powodu Volt NRW opowiada się za następującymi działaniami:
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Zobowiązaliśmy się do wycofania węgla do 2030 roku.
Należy zwiększyć, ustalić i wdrożyć roczny kontyngent na rozbudowę
odnawialnych źródeł energii.
Przepis dotyczący odległości 1000 m od turbin wiatrowych ma zostać zastąpiony
inteligentnym rozwiązaniem zorientowanym na rzeczywiste obciążenia dla
mieszkańców.
Również infrastruktura energetyczna musi zostać dostosowana do nowego
koszyka energetycznego.
Należy przyspieszyć rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych i
cieplnych.
Aby zapewnić stabilność sieci, wahaniom produkcji wynikającym z wykorzystania
źródeł odnawialnych należy przeciwdziałać za pomocą magazynów energii.
W zakresie wykorzystania energii należy preferować najbardziej odpowiednie
technologie (pod względem emisji COe2 i efektywności energetycznej).
Dzięki procesom przetwarzania energii na paliwo do 2035 r. wszystkie nadal
potrzebne paliwa kopalne muszą zostać zastąpione paliwami elektrycznymi.
Portal obywatelski poświęcony transformacji energetycznej, na którym w
zrozumiały sposób prezentowane są informacje, status, cele i potencjał
transformacji energetycznej w NRW, zapewnia przejrzystość w realizacji
transformacji energetycznej.
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Nowa polityka
Spada zaufanie do polityki. Według sondażu (Statista: 2020) tylko 34% respondentów ma
zaufanie do rządu federalnego, a tylko 16% do partii politycznych. W NRW, jak wynika z
badań, tylko 43% respondentów ufa obecnemu rządowi krajowemu.
Volt NRW postrzega brak transparentność jako jeden z największych problemów w
polityce, który zwiększa nieufność i rozczarowanie polityką. Obecnie, aby uzyskać
informacje, należy złożyć uciążliwy wniosek.
Z tego powodu Volt NRW opowiada się za następującymi działaniami:
●

●
●

●
●

Świadczenia, dotacje lub darowizny o wartości co najmniej 25 euro dla członków
parlamentu, a także dodatkowe dochody w wysokości co najmniej 0 euro muszą
zostać zgłoszone i ujawnione.
Z reguły posiedzenia komisji muszą być transmitowane publicznie.
Ustawa o wolności informacji musi zostać zreformowana. Domagamy się
rozszerzenia obowiązków publikacyjnych agencji państwowych o kontrakty na
usługi użyteczności publicznej, ekspertyzy, statystyki, przepisy administracyjne,
plany publiczne i geodane oraz udostępnienia ich wszystkim ludziom w centralnym i
bezpłatnym rejestrze informacji.
Okres oczekiwania byłych członków rządu należy zwiększyć do trzech lat, aby
zapobiec korupcji i nieproporcjonalnemu lobbingowi.
Dzięki wprowadzeniu rejestru lobbystów można ponownie wzmocnić zaufanie do
demokracji i utrudnić korupcję:
○ Należy wprowadzić rejestr lobbystów zawierający dane kontaktowe
członków parlamentu krajowego, rządu krajowego i najwyższych władz
krajowych, który będzie publicznie dostępny w Internecie.
○ Oprócz szczegółowych informacji na temat grup interesu, rejestr powinien
zawierać również informacje na temat władzy wykonawczej i
ustawodawczej w odniesieniu do poszczególnych ustaw, aby jasno pokazać,
w którym momencie kto wywierał na nie wpływ.
○ Naruszenia powinny być karane i przewidywać odpowiednie sankcje, a
także konfiskatę świadczeń. Poważne naruszenia muszą być podawane do
wiadomości publicznej.
○ Aby zapewnić przestrzeganie przepisów, należy powołać niezależny organ
audytowy, który będzie sprawdzał i zgłaszał naruszenia.
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Ministerstwo Cyfryzacji
Działania digitalizacyjne w Niemczech przypominają patchworkową kołdrę. Aby stworzyć
całościową strategię, konieczna jest nadrzędna koordynacja. Chcemy połączyć lokalną
wiedzę i dzięki cyfrowej służbie stworzyć jasną, jednolitą i nadrzędną osobę kontaktową,
aby móc działać skuteczniej, a przede wszystkim szybciej.
Z tego powodu Volt NRW opowiada się za następującymi działaniami:
●

Niezależne ministerstwo ds. cyfryzacji kraju związkowego NRW tworzy warunki
ramowe, dzięki którym cyfryzacja może być łatwo, szybko i bezpiecznie wdrażana
na wszystkich szczeblach administracji publicznej.
○ Do zadań nowego ministerstwa, oprócz koordynacji, należy również
finansowanie projektów i inicjatyw przyszłej ofensywy (strategii) cyfrowej.
○ Zamówienia publiczne i zarządzanie dostawcami materiałów technicznych
i cyfrowych mają być scentralizowane.
○ Istniejące inicjatywy i programy, takie jak Open:NRW, Digitalstrategie.NRW
czy Digitale Wirtschaft NRW, są zarządzane centralnie w ministerstwie.
○ Ministerstwo aktywnie wspiera inne ministerstwa i samorządy w realizacji
działań związanych z cyfryzacją. Ministerstwo Cyfryzacji powinno także
aktywnie poszukiwać współpracy transgranicznej w celu uczestniczenia
lub wspólnego rozwijania najlepszych praktyk z Niemiec i Europy.
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Europejsko | Demokratycznie | Aktywnie
Silni młodzi ludzie dla Europy
Volt NRW oznacza europejską różnorodność, którą można poznać już w szkole.
●
●
●

Chcemy dać uczniom możliwość wzięcia udziału w co najmniej jednej wymianie
uczniowskiej na poziomie UE w ramach ich kariery szkolnej.
Apelujemy o szczególne uwzględnienie tematyki europejskiej przy
opracowywaniu przyszłych podstaw programowych.
Opowiadamy się za rozszerzeniem transgranicznych projektów wsparcia na
poziomie państwowym o szkoły z Belgii i Holandii.

Udział w życiu politycznym dla wszystkich
Volt NRW dąży do tego, aby różnorodność społeczeństwa znalazła swoje odzwierciedlenie
w instytucjach i organizacjach politycznych.
Udział osób niepełnosprawnych w życiu politycznym
●

●

Żądamy zagwarantowania pozbawionego barier dostępu do wszystkich
informacji publicznych, w szczególności w zakresie kształtowania opinii
politycznych oraz korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.
Wzywamy do wprowadzenia obowiązkowych minimalnych standardów
dostępności dla wszystkich instytucji i organów publicznych, a także dla nadawców
publicznych.

Udział migrantów w życiu politycznym
●

●

Domagamy się wprowadzenia prawa wyborczego dla obywateli UE posiadających
stałe miejsce zamieszkania w NRW (3 lata) w wyborach landowych oraz dla
obywateli spoza UE posiadających stałe miejsce zamieszkania w wyborach
lokalnych.
Opowiadamy się za ułatwieniem dostępu do informacji publicznej poprzez
udostępnianie jej w większej liczbie języków.

Udział młodych ludzi w życiu politycznym
●

Opowiadamy się za obniżeniem wieku uprawniającego do głosowania w
wyborach państwowych do 16 lat oraz do 14 lat w wyborach lokalnych.
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Ponowne przemyślenie kwestii bezpieczeństwa
Volt NRW opowiada się za agencjami bezpieczeństwa, które są w stanie sprostać
wyzwaniom naszych czasów.
●

●

●

●
●

Żądamy restrukturyzacji obecnych 47 komend powiatowych policji. Powinno to
doprowadzić do powstania znacznie mniejszej liczby organów o porównywalnej
wielkości i wynikach, a także odchudzonych struktur administracyjnych.
Stawiamy na nowoczesny sprzęt cyfrowy, który jest zorientowany na potrzeby
pracowników. Opowiadamy się za ogólną koncepcją cyfrową, najlepiej obejmującą
wszystkie kraje federalne i kraje strefy Schengen. Należy rozszerzyć współpracę
w ramach UE i rozwijać wspólne projekty z europejskimi krajami sąsiadującymi.
Opowiadamy się za wzmocnieniem organów ścigania. W tym celu apelujemy o
scentralizowane szkolenia, tworzenie wspólnot spółdzielczych i policyjnej służby
ochrony mienia, tak by policja mogła lepiej wykonywać swoje podstawowe zadania.
Opowiadamy się za szerszym wykorzystaniem specjalistów w wymagających
procedurach dochodzeniowych oraz za odpowiednim ich wynagradzaniem.
Wzywamy do przeprowadzenia kompleksowego badania postaw rasistowskich,
ekstremistycznych i dyskryminacyjnych we wszystkich organach władzy.
Opowiadamy się za większą przejrzystością i utworzeniem niezależnego organu
prowadzącego dochodzenia w przypadku pojawienia się odpowiednich zarzutów.

Ochrona ludności
Na tle katastrofy powodziowej z 14 lipca 2021 roku, podczas której część Nadrenii
Północnej-Westfalii została zalana, a ludzie stracili życie, Volt NRW dostrzega ogromną
potrzebę podjęcia działań w zakresie kontroli katastrof.
●

●
●
●

Dążymy do poprawy infrastruktury ostrzegania. W tym celu we wszystkich
miastach zostaną ustawione syreny ostrzegawcze. Transmisja komórkowa, która
jest już stosowana w wielu krajach, ma być wprowadzona na terenie całego kraju.
Opowiadamy się za połączeniem ochrony ludności i zarządzania katastrofami na
szczeblu federalnym.
Cała odpowiedzialność za ochronę ludności spoczywa nie na Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych, lecz na oddzielnym urzędzie państwowym.
Domagamy się wzmocnienia współpracy europejskiej poprzez zapewnienie przez
NRW dodatkowych możliwości dla Europejskiego Pula Ochrony Ludności oraz
udział w rescEU.
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Neutralność klimatyczna | Przedsiębiorczość | Cyfryzacja
Władze miejskie, landowe, federalne
Volt NRW opowiada się za reformą obecnie dość chaotycznej struktury krajów
związkowych oraz za likwidacją dublujących się struktur na szczeblach
administracyjnych w NRW.
●

●

●

Wzywamy do przygotowania fundamentalnej reformy federalizmu. Reforma
powinna umożliwić wyraźne oddzielenie zadań federalnych od państwowych.
Odpowiednia komisja ds. reformy powinna także przeanalizować zalety i wady
znacznego zmniejszenia liczby krajów związkowych.
Chcemy podzielić okręgi administracyjne na wschód od Renu na tylko dwa
okręgi administracyjne. Podczas gdy jeden okręg administracyjny ma obejmować
całe Zagłębie Ruhry, administracja pozostałych, bardziej wiejskich regionów
dotychczasowych okręgów administracyjnych Arnsberg, Detmold i Münster ma
zostać przypisana do drugiego okręgu administracyjnego.
Opowiadamy się za centralnym biurem analizy, porównania i oceny procesów
zachodzących w ministerstwach i urzędach państwowych. Celem musi być stałe
usprawnianie procesów administracyjnych w NRW.

Finansowanie miast i gmin
Volt NRW oznacza bezpieczne finansowanie gmin w NRW w celu zagwarantowania
świadczenia usług użyteczności publicznej przez gminy.
●

●
●

Wraz z innymi krajami związkowymi opowiadamy się za zbadaniem możliwości
zniesienia podatku handlowego w skali całego kraju. Zniesienie podatku można
zrekompensować poprzez zwiększenie udziału gmin w podatku dochodowym,
podatku od sprzedaży lub podatku dochodowym od osób prawnych.
Żądamy, aby rząd federalny i kraje związkowe przejęły w całości koszty świadczeń
socjalnych na zakwaterowanie i ogrzewanie osób poszukujących pracy.
Opowiadamy się za tym, aby NRW w większym niż dotychczas stopniu uczestniczyła
we wspólnych zadaniach i aby jej dotacje i pomoc dla gmin były planowane w
dłuższej perspektywie czasowej.

Rozbudowa sieci
Volt NRW oznacza ogólnokrajową rozbudowę sieci w sieciach transportowych i na
obszarach wiejskich.
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●

●

●

Wzywamy do koordynacji i kontroli budowy sieci światłowodowej przez
gigabitowe biura kraju związkowego NRW w ścisłej współpracy z Federalną Agencją
Sieci oraz władzami miejskimi.
Chcemy zapewnić NRW szybkie łącza światłowodowe o przepustowości co
najmniej jednego gigabita na sekundę przy pobieraniu i wysyłaniu danych
najpóźniej do 2027 roku.
Chcemy, aby do 2025 roku sieć 5G była dostępna w całym kraju w NRW.

Zmiany strukturalne na przykładzie Zagłębia Ruhry
Volt NRW oznacza udane i trwałe zmiany strukturalne w wielu regionach NRW, czego
przykładem jest Zagłębie Ruhry.
Reforma polityczna i administracyjna
●
●

Opowiadamy się za reorganizacją 15 gmin Zagłębia Ruhry w jedno niezależne
miasto.
W ramach reorganizacji okręgów administracyjnych w NRW chcemy utworzyć
okręg wyłącznie dla Zagłębia Ruhry.

Innowacje gospodarcze i promocja
●
●
●

●

Chcemy dalej promować rozwijający się sektor IT i zdobyte w nim specjalistyczne
kompetencje.
Będziemy wspierać wzmocniony przemysł budowy maszyn w digitalizacji i rozwoju
nowych rynków oraz tworzyć sieci kontaktów.
Chcemy aktywnie włączać kwitnącą branżę logistyczną we wszystkie regionalne i
ponadregionalne projekty transportowe oraz dalej rozwijać Zagłębie Ruhry jako
centrum dystrybucji towarów i dóbr przemysłowych.
Będziemy też nadal promować turystykę jako reklamę Zagłębia Ruhry jako miejsca
do życia i inwestowania.

Zmniejszanie długotrwałego bezrobocia
●

Zobowiązujemy się do rozszerzenia możliwości przekwalifikowania pracowników z
sektorów, które od dłuższego czasu przeżywają regres, tak aby mogli oni znaleźć
swoje miejsce w zrównoważonych branżach.

Miasto | Kraj związkowy | Zmiana
Przyszłość obszarów wiejskich
W obliczu obecnych wyzwań Volt NRW opowiada się za wzmocnieniem obszarów wiejskich.
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●
●

Popieramy aktywną promocję centrów wsi, centrów miast i centrów regionalnych,
aby zapobiec dalszemu rozrostowi miast.
Przed wyznaczeniem nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową należy zwrócić
większą uwagę na pustostany i tereny poprzemysłowe, a także zanieczyszczone
tereny w centrach miast średniej wielkości.

Zestawy i szkoły na obszarach wiejskich
●

●

Opowiadamy się za bardziej elastycznymi formami opieki nad małymi
miejscowościami, które nie mają własnych przedszkoli. Wykwalifikowane
"wiejskie matki i ojcowie" powinni mieć możliwość przejęcia opieki nad dziećmi jako
zespół.
Domagamy się przeglądu i dostosowania wymagań stawianych opiekunom
dziecięcym w celu ograniczenia biurokracji, przy jednoczesnym zapewnieniu
standardów zawodowych.

Infrastruktura na obszarach wiejskich
●

●

Opowiadamy się za ukierunkowaną promocją struktur dostawczych, takich jak
mobilne sklepy wiejskie. Powinny one umożliwiać dostarczanie produktów
codziennego użytku pod same drzwi.
Chcemy promować rozbudowę infrastruktury do ładowania pojazdów
elektrycznych zasilanych z akumulatorów zarówno w przestrzeni publicznej, jak i
prywatnej, aby zwiększyć dostępność e-mobilności na obszarach wiejskich.

Gospodarka na obszarach wiejskich
●
●

Opowiadamy się za utworzeniem regionalnych ośrodków innowacji, które
połączyłyby badania uniwersyteckie z obszarami wiejskimi.
Opowiadamy się za tym, aby firmy regionalne mogły jak najłatwiej ubiegać się o
zamówienia publiczne - np. poprzez ograniczenie przeszkód biurokratycznych.

Mobilność indywidualna
Volt NRW chce stworzyć możliwości indywidualnej mobilności, dzięki której ludzie nie będą
musieli polegać na własnym samochodzie.
●
●

●
●

Żądamy, aby rząd Nadrenii Północnej-Westfalii opowiedział się za wprowadzeniem
standardowego ograniczenia prędkości do 30 km/h na terenach zabudowanych.
Opowiadamy się za większym rozwojem kolejowego transportu publicznego i
jego dalszą elektryfikacją. Stare linie powinny być - tam, gdzie to możliwe i
konieczne - reaktywowane, a istniejące rozbudowane.
Przyspieszymy rozwój dostępności transportu publicznego.
Opowiadamy się za rozszerzeniem możliwości przewozu rowerów w transporcie
publicznym.
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●

Chcemy ułatwić zmianę przeznaczenia poszczególnych pasów ruchu na drogach
wielopasmowych na pasy dla autobusów lub pasy ekologiczne.

Finansowanie budowy dróg
●

Żądamy zniesienia opłat komunalnych (KAG), aby mieszkańcy nie musieli już
ponosić opłat za budowę dróg. Taki sposób finansowania jest niesprawiedliwy i
zagraża źródłom utrzymania.

Jakość życia w mieście
Volt NRW chce umożliwić stworzenie w mieście mieszkań nadających się do zamieszkania i
z tego powodu widzi potrzebę wyznaczenia już teraz kierunku skutecznej transformacji.
●
●

●
●

●

●

●

Dążymy do ponownego zagęszczenia, wielokrotnego i mieszanego
wykorzystania zamkniętych obszarów w celu zwiększenia ich efektywności.
Wzorując się na najlepszych praktykach stosowanych w Holandii, chcemy
wprowadzić programy dotacji na renowację budynków energooszczędnych, w
których roczny wskaźnik renowacji istniejących zasobów budowlanych wynosi co
najmniej 4%.
Chcemy stworzyć kompleksowe programy wymiany źródeł ciepła, które do 2035
roku zwiększą udział pomp ciepła w systemach grzewczych do 60 %.
Chcemy, aby zrównoważone wykorzystanie nowo budowanych powierzchni
dachowych było obowiązkowe od pierwszego metra kwadratowego w przypadku
budynków prywatnych, a zwłaszcza komercyjnych i publicznych.
Opowiadamy się za działaniami na rzecz poprawy czystości powietrza, takimi jak
przestawienie się na transport bezemisyjny i powiększanie terenów zielonych, a
także filtrowanie zanieczyszczeń w powietrzu.
Opowiadamy się za ograniczeniem czasowym iluminacji budynków i zmniejszeniem
liczby podświetlanych reklam w przestrzeni publicznej w celu zmniejszenia
zanieczyszczenia światłem.
Promujemy "miasto krótkich dystansów", ponieważ nie tylko zmniejsza to natężenie
ruchu i emisję CO2, ale także sprawia, że użytkownicy dróg szybciej docierają do
celu.

Samostanowienie | Solidarność | Integracja
Opieka zdrowotna
Volt NRW dąży do zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentem przez lekarzy
(specjalistów), pracowników służby zdrowia i pielęgniarki, aby przyczynić się do poprawy
stanu zdrowia całego społeczeństwa i odciążyć system opieki zdrowotnej.
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●
●
●

●

●

Chcemy zwiększyć środki na inwestycje dla szpitali.
Opowiadamy się za utworzeniem w całym kraju tzw. całodobowych klinik
ratunkowych na terenach wiejskich.
Chcemy wzmocnić opiekę skoncentrowaną na lekarzu rodzinnym (HzV) w NRW.
W ten sposób chcemy zwiększyć atrakcyjność praktyki ogólnej i wzmocnić opiekę
medyczną na obszarach wiejskich.
Popieramy powstającą już państwową izbę pielęgniarek. Izba da pielęgniarkom
możliwość samodzielnego rządzenia, promowania jakości własnego zawodu i
uczestnictwa w życiu politycznym.
Chcemy, aby służba ratownicza w NRW była przygotowana na przyszłość. W tym
celu planujemy m.in. standaryzację infrastruktury pogotowia ratunkowego oraz
jednolite dla całego kraju wytyczne dotyczące leczenia dla ratowników medycznych.

Silne rodziny
Volt NRW opowiada się za szerokim uczestnictwem dzieci i młodzieży w życiu społecznym,
niezależnie od modelu rodziny, pochodzenia i sytuacji ekonomicznej rodziców.
●
●
●
●

●
●

●

Dążymy do tego, by różne i zróżnicowane modele rodziny miały równy status
prawny i społeczny.
Opowiadamy się za konsekwentną weryfikacją regulaminów i materiałów szkolnych
w celu usunięcia z nich wszelkich form dyskryminacji.
Żądamy konsekwentnego wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Dziecka.
Zobowiązujemy się do zapewnienia, że profesjonalne standardy jakości wszystkich
służb prewencyjnych są regularnie weryfikowane i rozszerzane w celu ochrony
przed przemocą na tle seksualnym.
Domagamy się, by praca socjalna była trwale zakotwiczona i zabezpieczona
finansowo we wszystkich instytucjach edukacyjnych.
Opowiadamy się za uczestnictwem dzieci i młodzieży z rodzin słabszych finansowo
w klubach (zwłaszcza sportowych i muzycznych). Podobnie należy umożliwić
wszystkim uczniom bezpłatne korzystanie z transportu publicznego.
Chcemy dalej rozbudowywać ośrodki dla młodzieży, matek i rodziców, a także
domy wielopokoleniowe.
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Studia w Europie
Volt NRW chce promować rozszerzanie i tworzenie nowej współpracy transgranicznej z
uniwersytetami w obszarze przygranicznym z Holandią i Belgią.
●

●

●

●

Chcielibyśmy stworzyć warunki ramowe dla utworzenia sieci uniwersytetów
Euregio (Euregio HSV) z sąsiadującymi z nami krajami - Holandią i Belgią. Sieć
uniwersytetów Euregio powinna umożliwić studiowanie, nauczanie i prowadzenie
badań "bez granic" oraz stać się motorem innowacji dzięki współpracy z
przedsiębiorstwami.
Naszym celem jest rozszerzenie programu NRW Semester Ticket na Holandię i
Belgię, aby stymulować wymianę europejską, a jednocześnie umożliwić uczniom
podróżowanie w sposób zrównoważony.
Chcielibyśmy, aby studenci mieli możliwość zaliczenia co najmniej 10 % egzaminów
(punktów ECTS), a najlepiej 20 % ECTS, całkowicie swobodnie na uczelni
należącej do sieci uczelni Euregio. Ujednolicenie czasu trwania semestrów, co
zostało już wdrożone np. na Uniwersytecie w Mannheim, powinno zapobiec lukom
czasowym w studiach transgranicznych.
Apelujemy o utworzenie wspólnej cyfrowej platformy edukacyjnej dla uczelni
należących do sieci uniwersytetów.

Kraj związkowy i Kościół
W kontekście skandali związanych z nadużyciami, które wciąż się pojawiają, Volt NRW
opowiada się za gruntownym przewartościowaniem relacji między krajem związkowym
NRW a Kościołem.
●

●

●

Chcemy wyegzekwować, aby w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstw z
kodeksu karnego, np. przestępstw przeciwko samostanowieniu seksualnemu,
prokuratura prowadziła dochodzenie w każdej sprawie.
Postulujemy, aby instytucje prowadzone przez Kościół (przedszkola, żłobki,
szpitale, domy opieki i zakłady opiekuńcze) nie podlegały już tylko prawu
kościelnemu, ale także ogólnemu prawu państwowemu. Obok praw podstawowych
obejmuje to prawa pracownicze i układy zbiorowe pracy.
Opowiadamy się za tym, aby instytucje kościelne były zobowiązane do
przejrzystości w zakresie zatrudniania, zwalniania, przyjmowania osób do opieki i
warunków pracy.
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Deputowani i deputowane
Udało Ci się! Masz teraz przegląd tego, co reprezentuje Volt NRW i co chcemy zmienić w
parlamencie landowym. Więcej informacji na temat naszej pracy w danym regionie lub
mieście można znaleźć tutaj.
Czy zaciekawiliśmy Cię tak bardzo, że chcesz do nas dołączyć? W takim razie serdecznie
zapraszamy do zapoznania się z tym, jak to jest. Można to zrobić na trzy sposoby: jako
wolontariusz, członek lub członek wspierający. Oczywiście z radością przyjmiemy także
Twoją darowiznę.
Wolontariusz/ka
Czy chcesz zaangażować się w pracę, kiedy masz na to ochotę, i nie podejmować żadnych
wiążących zobowiązań? Następnie możesz realizować swoje pomysły jako wolontariusz w
lokalnym zespole i brać udział w wydarzeniach i działaniach - oczywiście w całej Europie.
Członek/członkini
Chcesz rozpocząć pracę od zaraz i jesteś pewien, że chcesz przyczynić się do kształtowania
polityki w całej Europie za pomocą programu Volt? Jako członek masz wszelkie prawa do
głosowania nad treściami, kandydatami i członkami zarządu oraz do samodzielnego
kandydowania w wyborach. Możesz pracować we wszystkich zespołach - od szczebla
lokalnego po europejski - i wspierać naszą partię młodego ruchu, płacąc składkę
członkowską.
Członek/członkini wspierający/a
Masz pełne ręce roboty, ale uważasz, że jesteśmy świetni? Zostań więc członkiem
wspierającym i wnieś znaczący wkład w trwałość i postępy naszego projektu. Już za 10
euro miesięcznie możesz pomagać w budowaniu naszej wizji i organizacji miesiąc po
miesiącu.
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