DROGIE OBYWATELKI,
DRODZY OBYWATELE,
Żyjemy w trudnych czasach, które wielu z nas niepokoją: wojna Rosji z Ukrainą,
pandemia COVID-19 i jej skutki, zmiany klimatyczne – stoimy przed wielkimi
wyzwaniami, które z pewnością odmienią nasze życie. Odpowiedzialność i
stabilność są w dzisiejszych czasach szczególnie ważne.
Jako premier startując w tegorocznych wyborach parlamentarnych ubiegam
się po raz kolejny o Państwa zaufanie. Połączenie tradycji i postępu,
wspieranie różnorodności naszego przestrzennego kraju, troska o wszystkich
mieszkańców – to jest to, co nas wyróżnia w działaniach dla Dolnej Saksonii.
Dzięki doświadczeniu i kompetencji oraz doskonałym pomysłom dla naszego
kraju jak i spójnością społeczną wspólnie pokonamy wyzwania, które czekają
na nas w przyszłości.
W dniu wyborów 9 października prosimy Państwa o
zaufanie i wparcie naszych planów dla Dolnej Saksonii –
oraz oddanie dwóch głosów na partię SPD.
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NASZ KRAJ W DOBRYCH RĘKACH.
NOWA ENERGIA DLA
NOWYCH MIEJSC PRACY

 PRAWIEDLIWE I
S
DIGITALNE KSZTAŁCENIE

SZYBKI INTERNET WE
WSZYSTKICH DOMACH

Do roku 2040 pokryjemy nasze zapotrzebowanie
na energię w 100 procentach ze źródeł
odnawialnych. Intensywnie rozbudujemy sieć
paneli słonecznych i wiatraków energetycznych,
przez co nie będziemy więcej uzależnieni
od importów surowców energetycznych,
wzmocnimy naszą gospodarkę i stworzymy
nowe miejsca pracy.

Kontynuujemy inwestycje w kształcenie
naszych dzieci, co oznacza: zapewnienie
trzeciego opiekuna w przedszkolach, prawo
do całodziennej szkoły dla wszystkich dzieci
i tablety do nauki od klasy pierwszej.

Do roku 2025 podłączymy wszystkie
gospodarstwa domowe do szybkiej sieci
internetowej. Przez to kontynuowane będzie
wyrównanie warunków życiowych w mieście
i na wsi.

SZACUNEK
DLA PRACY

PRZYSTĘPNE CENOWO
MIESZKANIA

Zarówno na budowie jak i w pracy w trybie
zdalnym obowiązywać będą sprawiedliwe
zarobki, uczciwe warunki pracy i aktywne
zrzeszenia pracowników. O to walczymy.

Utworzymy krajową spółdzienię
mieszkaniową, która wybuduje do roku 2030
40.000 nowych mieszkań. W ten sposób
powstaną mieszkania w przystępnych
cenach, co efektywnie zapobiegnie wzrastom
cen za wynajem.
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