Cel mai bun din Europa pentru
Renania de Nord-Westfalia („NRW”)
Program electoral scurt

Este timpul pentru o nouă politică: o politică care pune oamenii pe primul loc și se
consideră un furnizor de servicii; o politică care nu numai că recunoaște provocările
secolului 21, ci și le rezolvă; o politică care gândește dincolo de granițele naționale pentru
a rezolva marile provocări ale timpului nostru lucrând împreună.
Ne-am consemnat viziunea pentru NRW în 4 capitole:
1.
2.
3.
4.

European I Democrat I Activ
Neutru climatic I Antreprenorial I Digital
Oraș I Țară I Schimbare
Autodeterminat I Solidar I Inclusiv

Digitalizarea are nevoie de valoare adăugată - la școli, în administrație, la locul de muncă.
Suntem pentru o tranziție energetică autentică care promovează și acordă prioritate
energiilor regenerabile. Pentru noi, politica este transparentă și mereu orientată spre
oameni. Vrem să restabilim încrederea. Acest lucru necesită o perspectivă nouă asupra
politicii și un registru de lobby complet cuprinzător.
Pentru aceasta milităm la toate nivelurile: în parlamentele europene și olandeze, în
consiliile orașelor din toată Europa și în multe consilii municipale din NRW. Suntem primul
partid cu adevărat paneuropean!
Este timpul pentru ce este mai bun din Europa în parlamentul statului NRW!
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Nu găsești ceea ce cauți?
Aruncă o privire la programul nostru electoral.
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Subiectele farului nostru
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Școli moderne
Deja înainte de pandemia Corona, era clar că există deficite grave în digitalizarea școlilor
din Renania de Nord-Westfalia. Există o lipsă de echipamente, infrastructură adecvată,
formare și educație suplimentară, personal și standarde pentru soluțiile digitale. În plus,
profesorii sunt adesea lăsați singuri când vine vorba de media digitală, ceea ce înseamnă că
le lipsește timp prețios pentru sarcina lor principală: asigurarea educației, formării și
dezvoltării și sprijinului individual al elevilor.

Din acest motiv, Volt NRW susține următoarele măsuri:
●

●

●

●

●

Dezvoltarea unei culturi a predării și învățării cu o proporție mai mare de
digitalizare care oferă valoare adăugată în ceea ce privește individualizarea
predării, astfel încât dezvoltarea elevilor slabi și cerințele elevilor puternici pot fi
îndeplinite simultan și eficient.
Furnizarea de încredere a elevilor și profesorilor cu dispozitive digitale chiar și
după expirarea actualelor subvenții. În viitor, toți elevii de la nivelul secundar
inferior ar trebui să aibă un dispozitiv digital. Întreținerea regulată, reparațiile și
achizițiile noi trebuie să fie asigurate de specialiști IT corespunzători.
Creare promptă a infrastructurii tehnice necesare școlilor. Aceasta include, de
exemplu, un număr adecvat de prize electrice în sălile de clasă, cablare compatibilă
gigabit în clădirile școlii, conexiune la internet prin fibră optică și dotarea sălilor de
clasă cu WIFI.
Asistența IT, de exemplu administrarea utilizatorilor, întreținerea serverelor și a
echipamentelor de rețea active (de exemplu, comutatoare, puncte de acces WLAN),
precum și chestiunile de securitate a datelor trebuie efectuate de specialiști
calificați la fața locului, în școlile mai mari. Școlile fără o administrație IT proprie ar
trebui să poată recurge la experții IT furnizați de guvernul statului.
Predarea în era digitalizării oferă potențialul de a face un pas mare spre
personalizarea oportunităților de învățare. Diferențele de performanță academică
în grupurile de învățare fac imposibil ca profesorii să răspundă fiecărui copil și tânăr
în așa fel încât toți să fie încurajați și provocați în funcție de amploarea deplină a
nevoilor și capacităților lor individuale. Utilizarea materialelor didactice digitale
oferă posibilități complet noi, cum ar fi simpla furnizare de videoclipuri explicative
și sarcini la diferite niveluri, luând în considerare și diferitele nevoi speciale. Prin
urmare, Volt pledează pentru modificarea criteriilor de calitate pentru
materialele de predare și învățare, astfel încât acestea să devină mai interactive și
descriptive.
○ „Școala Primus” din Renania de Nord-Westfalia este un tip de școală care
îndeplinește deja multe dintre cerințele noastre în ceea ce privește
predarea individualizată. Prin urmare, dorim să extindem numărul lor.
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Energii regenerabile
Dorim să facem NRW neutru din punct de vedere al CO2 până în 2035 și neutru din
punct de vedere climatic până în 2040. Pentru a realiza acest lucru, producția și utilizarea
energiei trebuie luate în considerare în ceea ce privește impactul acesteia asupra climei.
Energiile Regenerabile (ER) sunt condiția prealabilă de bază pentru reducerea eficientă a
emisiilor de CO2 și combaterea schimbărilor climatice (de exemplu, pentru mobilitatea
electrică, căldura electrică etc.). În prezent, NRW este încă puternic dependentă de
cărbune și alți combustibili fosili: aproximativ două treimi din consumul final de energie
este obținut din surse de energie fosilă (situația din 2018). Energiile regenerabile sunt
folosite doar într-o mică măsură în NRW: în 2019, ponderea lor în consumul de energie
electrică la nivel de stat a fost de doar 16%, iar ponderea ER din consumul tuturor surselor
de energie utilizate pe plan intern a fost chiar de numai în jur de 5%. Datorită
reglementărilor stricte de proximitate și așezării relativ dense, extinderea energiilor
regenerabile este sever restricționată. Procedurile administrative și juridice îndelungate
reprezintă un impediment pentru extinderea energiei eoliene în special.
Din acest motiv, Volt NRW reprezintă următoarea serie de măsuri:
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Solicităm eliminarea a cărbunelui până în 2030.
Cota anuală de expansiune pentru energiile regenerabile trebuie mărită,
precizată și implementată.
Reglementarea distanței de 1.000 de metri pentru turbine eoliene ar trebui
înlocuită cu o soluție inteligentă, orientată către impactul real asupra locuitorilor
locali.
Infrastructura energetică trebuie, de asemenea, adaptată noului mix energetic.
Extinderea rețelelor inteligente de energie electrică și termică trebuie avansată
în continuare.
Fluctuațiile de putere care decurg din sursele regenerabile trebuie abordate prin
stocarea energiei pentru a asigura stabilitatea rețelei.
În utilizarea energiei, trebuie să se acorde prioritate celor mai adecvate tehnologii
(din punct de vedere al emisiilor de CO2 și al eficienței energetice).
Prin procese putere-la-combustibil, toți combustibilii fosili încă necesari trebuie
înlocuiți cu e-combustibili până în 2035.
Un portal al cetățenilor despre tranziția energetică în care informațiile, starea,
obiectivul și potențialul tranziției energetice în NRW sunt prezentate într-un mod
ușor de înțeles va asigura transparența în ceea ce privește implementarea tranziției
energetice.
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Politică nouă
Încrederea în politică este în scădere. Potrivit unui sondaj (Statista: 2020), doar 34 % dintre
respondenți au încredere în guvernul federal și doar 16% în partidele politice. În NRW,
conform sondajelor, doar 43% dintre respondenți au încredere în guvernul actual al
statului.
Volt NRW consideră că lipsa de transparență este una dintre cele mai mari probleme din
politică, crescând neîncrederea și frustrarea față de politică. Pentru a obține informații, în
prezent o cerere trebuie depusă într-un mod greu.
Din acest motiv, Volt NRW reprezintă următoarele acțiuni:
●

●
●

●

●

Alocațiile, granturile sau donațiile de 25€ sau mai mult pentru membrii
parlamentului, precum și veniturile suplimentare de 0€ sau mai mult trebuie
raportate și dezvăluite.
De regulă, ședințele comisiilor de specialitate trebuie să fie transmise public
prin streaming.
Legea privind libertatea de informare trebuie reformată. Cerem ca cerințele de
publicare pentru agențiile de stat să fie extinse pentru a include contracte de
servicii publice, evaluări, statistici, reglementări administrative, planuri publice și
geodate și ca acestea să fie accesibile tuturor într-un registru central și gratuit de
informații.
Perioada de așteptare pentru angajare la societăți comerciale a foștilor membri
ai guvernului trebuie mărită la trei ani pentru a preveni corupția și lobby-ul
disproporționat.
Prin introducerea unui registru de lobby, încrederea în democrație poate fi
câștigată înapoi iar corupția poate fi mai dificilă:
○ un registru de lobby pentru contactele membrilor parlamentului statului,
guvernului statului și celor mai înalte autorități ale statului. Acest registru
trebuie să fie accesibil public pe internet.
○ Pe lângă detaliile privind advocacy, registrul va înregistra și o amprentă
executivă și legislativă pentru fiecare lege, pentru a arăta în mod clar unde
a fost exercitată influența și de către cine.
○ Încălcările vor fi considerate infracțiuni și sunt prevăzute cu sancțiuni
relevante, precum și confiscarea beneficiilor. Încălcările grave trebuie făcute
publice.
○ Pentru a asigura conformitatea, un organ de audit independent trebuie
înființat, care să verifice și să sesizeze încălcările.
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Ministerul Afacerilor Digitale
Eforturile de digitalizare din Germania seamănă cu un mozaic. Pentru a stabili o strategie
cuprinzătoare, este necesară o coordonare la nivel superior. Dorim să unim expertiza locală
și să creăm un punct de contact clar, uniform și supraordonat cu un minister digital, pentru
a putea acționa mai eficient și, mai ales, mai rapid.
Din acest motiv, Volt NRW reprezintă următoarele acțiuni:
●

Un Minister autonom al Afacerilor Digitale al statului NRW creează cadrul pentru
ca digitizarea să fie implementată ușor, rapid și în siguranță la toate nivelurile
administrației publice.
○ Pe lângă coordonare, printre sarcinile noului minister se numără și
finanțarea proiectelor și inițiativelor din cadrul viitoarei ofensive digitale.
○ Achizițiile și managementul furnizorilor în ceea ce privește materialele
tehnice și digitale trebuie să fie centralizate.
○ Inițiativele
și
programele
existente
precum
Open:NRW,
Digitalstrategie.NRW sau Digitale Wirtschaft NRW vor fi gestionate central
în minister.
○ Ministerul sprijină activ celelalte ministere și municipalități în
implementarea măsurilor de digitalizare. De asemenea, Ministerul Digital
ar trebui să caute în mod activ cooperări transfrontaliere pentru a
participa la cele mai bune practici din Germania și Europa sau pentru a le
dezvolta în comun.
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European | Democrat | Activ
Să-i facem pe tineri puternici pentru Europa
Volt NRW reprezintă un pluralism european care este deja practicat la școală.
●
●
●

Dorim să oferim elevilor posibilitatea de a participa la cel puțin un schimb școlar la
nivelul UE pe parcursul ciclului lor școlare.
Solicităm o atenție specială a subiectelor europene în dezvoltarea viitoarelor
programe școlare de bază.
Susținem o extindere a proiectelor educaționale transfrontaliere la nivel de stat
cu școli din Belgia sau Țările de Jos.

Participare politică pentru toți
Volt NRW se angajează să se asigure că diversitatea societății se reflectă în instituțiile și
organizațiile politice.
Participarea la politică a persoanelor cu dizabilități
●

●

Solicităm accesul fără bariere la toate informațiile publice, în special în ceea ce
privește formarea de opinii politice și exercitarea dreptului de vot și candidatura
pentru alegeri.
Solicităm standarde minime obligatorii în stabilirea accesului fără bariere pentru
toate organismele și autoritățile publice, precum și pentru serviciile publice de
radiodifuziune.

Participarea politică a migranților
●

●

Cerem introducerea dreptului de vot pentru cetățenii UE cu reședința principală în
NRW (3 ani) la alegerile de stat și pentru cetățenii din afara UE cu reședința
permanentă la alegerile locale.
Ne angajăm să facilităm accesul la informațiile punându-le la dispoziție în alte
limbi.

Participarea politică a tinerilor
●

Solicităm scăderea vârstei de vot la alegerile de stat la 16 ani și a dreptului de
vot la alegerile locale la 14 ani.
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Regândirea securității
Volt NRW promovează autoritățile de securitate care pot face față provocărilor timpului
nostru.
●

●

●

●
●

Cerem o restructurare a celor 47 administraţii de poliţie din prezent. Acest lucru
ar trebui să aibă ca rezultat un număr semnificativ mai mic de administrații cu
dimensiuni și performanțe comparabile, precum și structuri administrative
eficiente.
Suntem pentru resurse digitale moderne, care sunt orientate spre nevoile
personalului. Susținem un concept digital general, care să implice în mod ideal
toate statele federale și țările “Schengen”. Cooperarea în cadrul UE ar trebui
extinsă și proiectele comune cu vecinii noștri europeni ar trebui să fie avansate.
Susţinem consolidarea oficiilor de ordine publică. Pentru aceasta cerem instruire
centralizată, formarea de alianțe de cooperare și un serviciu de protecție a
bunurilor imobiliare, astfel încât poliția să își poată gestiona mai bine sarcinile de
bază.
Susținem utilizarea sporită a specialiștilor în investigațiile complexe și o
remunerație adecvată pentru aceștia.
Solicităm un studiu cuprinzător asupra atitudinilor rasiste, extremiste și
discriminatorii în toate autoritățile publice. Pledăm pentru mai multă
transparență și pentru crearea unei autorități independente de investigare în cazul
oricăror acuzații corespunzătoare.

Protecția împotriva dezastrelor
Pe fondul dezastrului din cauza inundațiilor din 14 iulie 2021, în care părți din Renania de
Nord-Westfalia au fost inundate și oameni și-au pierdut viața, Volt NRW vede o nevoie
masivă de acțiune în prevenirea și atenuarea dezastrelor.
●

●
●

Solicităm o infrastructură de avertizare îmbunătățită. În acest scop, în toate
localitățile și orașele trebuie instalate sirene de avertizare. Difuzarea
Cell-Broadcast, care este deja folosită în multe țări, urmează să fie introdusă la
nivel național.
Suntem pentru o fuziune între protecția civilă și managementul dezastrelor la
nivel național.
Vedem toată responsabilitatea pentru protecția civilă nu în Ministerul de Interne, ci
într-un birou separat de stat.
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●

Solicităm ca cooperarea europeană să fie consolidată, NRW furnizând capacități
suplimentare pentru fondul comun european de protecție civilă și participând
la rescUE.
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Climat neutru I Antreprenorial I Digital
Localități, stat, guvern federal
Volt NRW reprezintă o reformă a structurii actuale destul de arbitrare a statelor
federale , precum și o eliminare a structurilor duplicat la nivelurile administrative din
NRW.
●

●

●

Solicităm pregătirea unei reforme fundamentale a sistemului federal actual.
Reforma ar trebui să permită o separare clară între sarcinile federale și cele de stat.
O comisie de reformă corespunzătoare ar trebui să examineze, de asemenea,
avantajele și dezavantajele unui număr semnificativ redus de state federale.
Dorim să împărțim districtele administrative de la est de Rin în doar două
districte administrative. În timp ce un district administrativ va cuprinde întreg
districtul Ruhr, administrarea celorlalte regiuni rurale rămase din districtele
administrative anterioare Arnsberg, Detmold, Münster urmează să fie repartizată
celui de-al doilea district administrativ.
Propunem un birou central pentru analiza, compararea și evaluarea proceselor din
ministerele și autoritățile de stat. Scopul trebuie să fie declanșarea unei
îmbunătățiri continue a proceselor administrative din NRW.

Finanțarea orașelor și municipiilor
Volt NRW promovează o finanțare sigură a primăriilor din NRW pentru a garanta
furnizarea de servicii de interes public de către acestea.
●

●

●

Împreună cu alte state federale, susținem luarea în considerare a unei eliminări la
nivel național a taxei comerciale. Eliminarea poate fi compensată prin creșterea
cotei municipalităților din venit, vânzări sau impozit pe profit.
Solicităm ca guvernul federal și statele federale să-și asume costurile integrale
pentru beneficiile sociale privind locuința și încălzirea pentru persoanele aflate
în căutarea unui loc de muncă.
Îndemnăm NRW să participe mai puternic decât în trecut la sarcini comune și să facă
că subvențiile și asistența financiară acordată primăriilor să fie planificate pe
termen lung.
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Extinderea rețelei digitale
Volt NRW pledează pentru extinderea infrastructurii digitale de-a lungul rutelor de trafic
rutier și feroviar, precum și în zonele rurale.
●

●
●

Solicităm ca coordonarea și supravegherea extinderii rețelei cu fibra de sticlă să
fie efectuate de birourile Gigabit ale statului NRW în strânsă colaborare cu Agenția
Federală de Rețea (Bundesnetzagentur), precum și cu instituțiile municipale.
Dorim să obținem o acoperire completă a NRW cu conexiuni rapide de fibră optică
cu cel puțin un gigabit pe secundă în descărcare și încărcare până în 2027 cel târziu.
Dorim să implementăm o acoperire completă cu 5G în NRW până în 2025.

Schimbarea structurală folosind exemplul regiunii Ruhr
Volt NRW sprijină o schimbare structurală de succes și durabilă în multe regiuni din NRW,
exemplificată în cele ce urmează de regiunea Ruhr.
Reforma politică și administrativă
●
●

Susținem o reorganizare municipală a celor 15 primăriilor din regiunea Ruhr
într-un singur oraș municipal independent.
Dorim să creăm un district exclusiv pentru regiunea Ruhr, ca parte a reorganizării
districtelor administrative din NRW.

Inovație și sprijin economic
●
●
●

●

Dorim să sprijinim în continuare sectorul IT în creștere și expertiza de specialitate
care a fost dobândită acolo.
Vom sprijini și ajuta la interconectarea industriei în creștere a ingineriei mecanice în
eforturile sale de a digitaliza și de a accesa noi piețe.
Dorim să implicăm activ industria înfloritoare a logisticii în toate proiectele de
transport regionale și supraregionale și să dezvoltăm în continuare regiunea Ruhr
ca un hub pentru mărfuri și produse industriale.
Vom continua să promovăm turismul ca mijloc de reclama pentru regiunea Ruhr ca
loc de locuit și de investiție.

Reducerea șomajului pe termen lung
●

Ne angajăm să extindem oportunitățile de reconversie profesională pentru
lucrătorii din sectoarele aflate în declin pe termen lung, astfel încât aceștia să-și
poată găsi un loc în industrii viabile.
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Oraș | Țara | Schimbare
Viitorul zonelor rurale
Pe fondul provocărilor actuale, Volt NRW promovează pentru o consolidare a zonelor
rurale.
●
●

Susținem eforturile de dezvoltare activă a centrelor sătești, a centrelor urbane și a
centrelor regionale pentru a opri extinderea excesivă a zonelor urbane.
Înainte de a desemna noi zone rezidențiale, vedem necesitatea de a acorda mai
multă atenție siturilor neocupate și inactive, precum și zonelor din centrele de
dimensiuni medii cu un istoric de contaminare.

Centre de zi și școli din zonele rurale
●

●

Susținem forme mai flexibile de îngrijire în satele mici, fără un centru propriu de
îngrijire a copiilor. „Mame și tați din sat” calificați ar trebui să aibă voie să preia
îngrijirea copiilor ca o echipă.
Solicităm o revizuirea și ajustarea cerințelor pentru mamele și tații de îngrijire
de zi cu scopul de a reduce birocrația și, în același timp, de a asigura standarde
profesionale.

Infrastructura în zonele rurale
●

●

Susținem dezvoltarea țintită a structurilor de distribuție, cum ar fi magazinele
mobile din sat. Acestea ar trebui să asigure furnizarea de produse de zi cu zi la
propria ușă.
Dorim să promovăm extinderea infrastructurii de încărcare a vehiculelor
electrice alimentate cu baterii atât în spații publice, cât și private, pentru a face
mobilitatea electrică mai accesibilă în zonele rurale.

Economia rurală
●
●

Susținem înființarea de centre regionale de inovare pentru a conecta cercetarea
universitară cu zonele rurale.
Susținem ca companiile regionale să poată aplica pentru contracte publice cât mai
ușor posibil - de exemplu prin reducerea obstacolelor birocratice.

14

Mobilitate individuală
Volt NRW dorește să creeze posibilități de mobilitate individuală, astfel încât oamenii să nu
fie nevoiți să se bazeze pe propria mașină.
●
●

●
●
●

Cerem guvernului de stat din Renania de Nord-Westfalia să susțină introducerea
unei limite regulate de viteză de 30 km/h în localitățile.
Dorim să vedem o extindere mai mare a transportului public pe calea ferată și o
electrificare ulterioară a acestuia. Rutele vechi ar trebui - acolo unde este posibil
și necesar - să fie reactivate și rutele existente extinse.
Vom accelera extinderea accesibilității fără bariere la transportul public.
Suntem în favoarea extinderii posibilităților de transport a bicicletelor în
transportul public.
Dorim să facem mai ușoară schimbarea utilizării benzilor individuale pe drumurile
cu mai multe benzi în autobuze sau cu benzi ecologice.

Finanţarea construcţiei de drumuri
●

Cerem eliminarea taxelor municipale pentru ca locuitorii să nu mai fie nevoiţi să
plătească taxe de construcţie a drumurilor. Acest tip de finanțare este nedrept și
amenință mijloacele de trai.

Calitatea vieții în oraș
Volt NRW dorește să permită o viață de calitate în oraș și, din acest motiv, vede nevoia de a
stabili acum cursul pentru o transformare eficientă.
●
●

●

●

●

●

Depunem eforturi pentru redensificarea și utilizarea multiplă sau mixtă a zonelor
deja sigilate pentru a le crește eficienta.
Urmând o abordare a celor mai bune practici din Olanda, dorim să introducem
programe de subvenții pentru renovarea energetică a clădirilor cu o rată anuală de
renovare de cel puțin 4% în clădirile existente.
Dorim să instituim programe cuprinzătoare de înlocuire a sistemelor de
încălzire, care vor crește ponderea pompelor de căldură la 60% din toate sistemele
de încălzire până în 2035.
Dorim ca utilizarea durabilă a suprafețelor de acoperiș nou construite fie
obligatorie de la primul metru pătrat pentru private, dar mai ales pentru clădiri
comerciale și publice.
Susținem măsuri pentru îmbunătățirea calității aerului, cum ar fi trecerea la
transportul cu emisii zero și extinderea spațiilor verzi, precum și filtrarea
poluanților din aer.
Susținem limitarea timpului în care sunt iluminate clădirile și reducerea afișajelor
publicitare iluminate din spațiile publice pentru a reduce poluarea luminoasă.
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●

Promovăm „orașul distanțelor scurte”, deoarece acest lucru nu numai că reduce
volumul de trafic și emisiile de CO2, dar duce și ca pasagerii să ajungă mai repede la
destinație.

Autodeterminat | Solidar | Inclusiv
Asistență medicală
Volt NRW dorește să obțină îngrijire cuprinzătoare a pacientului de către medici
(specializați), furnizori de servicii medicale și asistente medicale. Acest lucru este necesar
pentru a contribui la sănătatea societății în ansamblu și pentru a reduce presiunea asupra
sistemului nostru de sănătate.
●
●
●

●

●

Vrem să creștem investițiile în spitale.
Pledăm pentru înființarea la nivel național a așa-numitelor clinici de urgență 24 de
ore din 24 în zonele rurale.
Dorim să consolidăm îngrijirea centrată pe medicul de familie (Hausarztzentrierte
Versorgung) în NRW. Procedând astfel, ne propunem să facem medicina generală
mai atractivă și să consolidăm asistența medicală în zonele rurale.
Susținem camera de stat a profesiilor de asistent medical care este deja
înființată. Camera va oferi asistenților medicali posibilitatea de a se autogestiona,
de a promova calitatea profesiei lor și de a participa politic.
Dorim să facem serviciile de urgență din NRW potrivite pentru viitor. În acest
scop, planificăm, printre altele, o standardizare a infrastructurii serviciilor de
urgență și aceleași linii directoare de tratament la nivel de stat pentru paramedicii
de urgență.

Familii puternice
Volt NRW reprezintă o participare extinsă la viața socială a copiilor și tinerilor, indiferent
de modelul lor de familie, originea sau situația economică a părinților.
●
●
●
●

●

Ne angajăm să ne asigurăm că modelelor de familie diferite și diverse li se
acordă statut juridic și social egal.
Susținem o revizuire strictă a regulamentelor școlare și a materialelor școlare
pentru a elimina din acestea orice formă de discriminare.
Cerem implementarea riguroasă a Convenției ONU privind drepturile copilului.
Ne străduim să ne asigurăm că, pentru protejarea împotriva violenței sexuale,
standardele de calitate ale tuturor serviciilor de prevenire sunt verificate și extinse
în mod regulat.
Cerem ca asistența socială să fie ancorată și susținută financiar în toate
instituțiile de învățământ.
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●

●

Susținem participarea copiilor și tinerilor din familii dezavantajate financiar în
cluburi (în special în cluburi sportive și muzicale). În plus, utilizarea gratuită a
transportului public ar trebui să fie posibilă pentru toți elevii.
Dorim să extindem în continuare centrele pentru tineri, mame și părinți, precum
și casele cu mai multe generații.

Studii în Europa
Volt NRW dorește să promoveze extinderea și crearea de noi cooperări transfrontaliere
cu universităţi din zona limitrofă cu Olanda şi Belgia.
●

●

●

●

Dorim să creăm condițiile cadru pentru crearea unei rețele universitare Euregio
cu țările noastre vecine Țările de Jos și Belgia. Rețeaua Universității Euregio ar
trebui să permită studiul, predarea și cercetarea „fără frontiere” și să devină un
motor al inovației prin cooperarea cu companiile.
Ne propunem să extindem biletul pentru semestru NRW (NRW Semestertickets) în
Țările de Jos și Belgia pentru a stimula schimburile europene, permițând în același
timp studenților să călătorească în mod durabil.
Ne-am dori ca studenții să poată finaliza cel puțin 10% din examenele lor (credite
ECTS), în mod ideal 20% din ECTS, complet liber la o universitate care aparține
rețelei universitare Euregio. O aliniere a duratei semestrului, așa cum a fost deja
implementată, de exemplu, la Universitatea din Mannheim, ar trebui să prevină
intervalele de timp în studiile transfrontaliere.
Solicităm crearea unei platforme comune de învățare digitală pentru
universitățile care aparțin rețelei universitare.

NRW și Biserica
Pe fundalul scandalurilor de abuz care au apărut în mod repetat, Volt NRW reprezintă o
reevaluare fundamentală a relației dintre starea NRW și biserică.
●
●

●

Dorim să impunem ca, în cazul unei suspecte infracțiuni, precum infracțiunile
împotriva autodeterminării sexuale, parchetul anchetează în toate cazurile.
Susținem ca instituțiile conduse de biserici (grădinițe, centre de zi, spitale, case
de bătrâni și servicii de îngrijire) să nu mai fie supuse doar legii bisericești, ci și
legislației naționale generale. Pe lângă drepturile fundamentale, acestea includ
drepturile angajaților și remunerația contractuală.
Susținem obligația instituțiilor bisericești de a fi transparente în ceea ce privește
angajarea, concedierea, admiterea persoanelor aflate în îngrijirea lor și condițiile de
muncă.
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Epilog
Ai reușit! Acum ai o imagine de ansamblu asupra a ceea ce reprezintă Volt NRW și a ceea ce
dorim să schimbăm în parlamentul de stat. Puteți găsi mai multe informații despre
activitatea noastră în regiunea ta sau orașul tău aici.
Te-am făcut atât de curios încât vrei să ni te alături? Atunci te invităm cu drag să-ți faci o
idee mai bună despre cine suntem. Există trei moduri de a face acest lucru: ca susținător și
membru activ sau susținător financiar. Desigur, ne-am și bucura să primim donația.
Susținător activ
Ți-ar plăcea să te implici pe măsură ce ai chef și să nu iei niciun angajament obligatoriu?
Atunci vei putea implementa ideile tale ca susținător activ în echipa locală și poți participa
la evenimente și activități - în toată Europa, bineînțeles.
Membru
Dorești să începi imediat și ești sigur că dorești să contribui la modelarea politicii în
întreaga Europă la Volt? În calitate de membru, ai toate drepturile de a vota conținut,
candidați și membri ai consiliului de administrație sau de a candida la alegeri. Poți lucra în
toate echipele - de la nivel local până la nivel european - și să susții organizația noastră cu
taxa de membru.
Susținător financiar
Ai multe de făcut, dar crezi că suntem grozavi? Atunci poți deveni un susținător financar și
să aduci o contribuție semnificativă la sustenabilitatea și progresul proiectului nostru.
Pentru doar 10€ pe lună, poți contribui la construirea viziunii și organizației noastre.
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