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Защитата на климата засяга всички - не само всички останали

Ние, Зелените, сме ангажирани с ефективни мерки за защита на климата. Последователно в малък мащаб: 
например чрез ренатуриране на пуста угар и тревни площи, създаване на цъфтящи местообитания отново, 
последователно в голям мащаб: превръщането на нашия град в климат неутрален чрез различни индивидуални 
мерки. Необходими са повече от неделни изказвания и добри резолюции, за да се ограничат предизвиканите от 
човека промени в климата. Действието е ред на деня!

Апартаменти вместо дискаунтъри - създават достъпно жилищно пространство

Ние, Зелените, искаме да стартираме общинска жилищна инициатива за Rheda-Wiedenbrück, за да стартираме 
генерален план за „жилища на достъпни цени“. Стотици семейства спешно търсят апартамент, който отговаря на 
финансовите възможности на нормален потребител на Ото. Вместо просто да наблюдава каква е реализацията на
частните инвеститори в дискаунт, градът най-накрая трябва да стане активен на самия пазар на жилища.

Мобилност - настъпи времето за промяна в трафика

Ние, Зелените, сме ангажирани да насърчаваме атрактивни алтернативи на използването на собствения си 
автомобил в рамките на града. Ние се ангажираме да гарантираме, че обикновените градски автобуси свързват 
всички части на града бързо и надеждно. Ние се ангажираме да гарантираме, че повече хора от преди могат 
спокойно и безопасно да обикалят или да се разхождат из града. Ако колата вече не е естествен приоритет, ще 
бъде по-лесно да се откажете от планираното разширяване на Südring завинаги.

Бедни прасета - системата на Tönnies

Когато е възможно, ние, Зелените, критикуваме (за съжаление легална) система за прасета, която привлича 
хиляди източноевропейци в нашия град всяка година. Трудна работа при ниски заплати, несигурни условия на 
живот и живот, изцяло зависим от диктата на подизпълнителите, ги очаква тук. Не прогласявайте нищо, не 
гледайте по друг начин, не мълчете - това е положението, за което ние, Зелените, се опираме, когато 
икономически най-силната компания в нашия град се опитва да прехвърли социалните последици върху 
широката общественост и върху нас гражданите. Вземете сметка на компанията Tönnies - морално и финансово! 
Тъй като данните за данъка върху търговията сами по себе си не са достатъчни.

Защитавайте демокрацията - включете гражданите

Ние, Зелените, показваме ясно предимство срещу всякакъв вид нетърпимост, срещу прости предразсъдъци и 
скучни лозунги на омразата. И искаме да отстояваме това: вместо редовно да обявяваме диалога на гражданите, 
вместо да виждаме опасенията на гражданските инициативи като досадно прекъсване на добре смазаната 
административна машина, ние разчитаме на оживен обмен, особено в ежедневните политически решения: 
внимателно слушане, задълбочено мислене, внимателно претегляне , честна информация.

Никой не се ражда глупаво - образователни възможности за всички деца

Ние, Зелените, ще продължим да гарантираме, че червеното финансово перо няма място в образователния 
сектор, че нашите детски центрове и училища могат да работят при всеобхватни добри условия. Особено сме 
отдадени на децата, които се нуждаят от повече подкрепа и подкрепа. Така че наистина всички деца в нашия град
получават справедливо образование.

Търговски площи - да, но правилно

Ние, Зелените, се защитаваме от привидно безграничния апетит на градските планиращи и инвеститорите 
непрекъснато да определят нови търговски зони и да продължат с повърхностното запечатване. И всичко това 
само за създаването на по-малко зле заплатени работни места a la Tönnies, Amazon и Co. Ние, Зелените, 
подкрепяме уреждането на търговски предприятия, които имат общото благо и имат създаване на работни места 
за квалифицирани квалифицирани работници. Само това в дългосрочен план - т.е. устойчиво - ще предложи 
икономическо обогатяване за нашия град.


