ДРАГЕ ГРАЂАНКЕ
И ГРАЂАНИ,
пролазимо кроз тешка времена која многе од нас чине несигурним:
рат Русије у Украјини, пандемија коронавируса и њене последице,
климатске промене – стојимо пред великим изазовима који ће
променити и наш живот. Одговорност и поузданост су од посебног
значаја у овим временима.
Као премијер ја се изнова борим на Покрајинским изборима за
Ваше поверење. Спајање традиција и иновација, признавање
разноликости наше велике покрајине, укључивање свих људи – то
све указује на нашу одговорност у опхођењу са Доњом Саксонијом.
Ми ћемо уз искуство и компетентост, уз добре идеје за нашу
домовину и заједништво удружено савладати све изазове у
будућности.
Молим Вас да нам 09. октобра укажете Ваше
поверење у наш пут за Доњу Саксонију –
и да дате два гласа за СПД.

ШТЕФАН ВАЈЛ
ВАШ ПРЕМИЈЕР

ЗЕМЉА У ДОБРИМ РУКАМА.
НОВА ЕНЕРГИЈА ЗА
НОВА РАДНА МЕСТА
До 2040. године покрићемо 100
одсто наших енергетских потреба
из обновљивих извора. Са
огромним проширењем енергије
ветра и соларне енергије бићемо
назависни од увоза енергије,
јачаћемо нашу привреду и
створити нова радна места.

РАВНОПРАВНО
И ДИГИТАЛНО
ОБРАЗОВАЊЕ

БРЗИ ИНТЕРНЕТ
У СВИМ
ДОМАЋИНСТВИМА

Ми и даље инвестирамо у
образовање наше деце. То значи:
трећа радна снага долази у
обданишта, омогућићемо за све
ученике право на целодневни
боравак у школи и обезбедићемо
таблет рачунаре од 1. разреда.

До 2025. године све домаћинства
треба да буду покривена гигабитинтернет мрежом. На тај начин
ћемо даље изједначити услове
живота у граду и на селу.

РЕСПЕКТ
ПРЕМА РАДУ

ПОВОЉНО
СТАНОВАЊЕ

На грађевини као и у кућним
канцеларијама важи: равноправне
плате, праведни услови за рад,
активно учешће у доношењу
одлука. За то се залажемо.

Са Покрајинским стамбенограђевинским друштвом ћемо
до 2030. године изградити 40.000
нових станова. Тако ћемо станове
поново учинити приступачним
и ефикасно се супроставити
растућим киријама.
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