ШАНОВНІ ГРОМАДЯНKИ ТА
ГРОМАДЯНИ,
ми переживємо непрості часи, які засмучують багатьох з нас: війна
Росії в Україні, пандемія коронавірусу та її наслідки, зміна клімату –
перед нами стоять великі виклики, які в майбутньому змінять
також і наше життя. Відповідальність та надійність особливо
важливі в такі часи.
Як Міністр-Президент, я знову беру участь у виборах до
парламенту землі Нижня Саксонія та звертаюся до Вас за
Вашою довірою. Поєднання традицій та інновацій, визнання
різноманітності нашого великого земельного округу,
підхід до кожного – це визначає нашу відповідальну
позицію до Нижньої Саксонії.
Маючи досвід та компетентність, гарні ідеї щодо нашої землі та
згуртованість, ми спільно долаємо виклики майбутнього.
9 жовтня ми просимо виявити Вашу довіру
на нашому шляху для Нижньої Саксонії –
і віддати два голоси за СДПH.

СТЕФАН ВАЙЛЬ

ВАШ МІНІСТР-ПРЕЗИДЕНТ

ЗЕМЛЯ В НАДІЙНИХ РУКАХ.
НОВА ЕНЕРГІЯ ДЛЯ
НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ

СПРАВЕДЛИВА ТА
ЦИФРОВА ОСВІТА

ШВИДКИЙ ІНТЕРНЕТ
В УСІХ ДОМІВКАХ

До 2040 року ми забезпечимо 100
відсотків наших потреб в енергії
енергією з відновлюваних джерел.
Завдяки масовому розширенню
вітрової та сонячної енергетики ми
забезпечимо незалежність від імпорту
енергії, зміцнимо нашу економіку та
створимо робочі місця.

Ми продовжуватимо інвестувати
в освіту наших дітей. Це означає:
наближається введення третьої
робочої сили в дитячих садках, ми
створимо право на цілоденну школу
для всіх школярів та оснащимо
школярів планшетами, починаючи з
1 класу.

До 2025 року всі домівки в Нижній
Саксонії мають мати доступ до
гігабітної мережі інтернету. Таким
чином, ми ще більше вирівняємо
умови життя між містом та селом.

ПОВАГА ДО РОБОТИ

ДОСТУПНЕ ЖИТЛО

Як і на будівництві, так і при
дистанційній праці: справедлива
заробітна плата, прийнятні умови
праці, участь у спільному прийнятті
рішень. Це те, за що ми виступаємо.

З спілкою по будівництву житла в
Нижній Саксонії ми побудуємо 40 000
нових квартир до 2030 року. Таким
чином ми робимо житло знову
доступним та ефективно протидіємо
зростанню орендної плати.
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