
 

 

 

Program wyborczy 2020 

Nareszcie! odważniej! działać! 

Ochrona klimatu dotyczy nas wszystkich - nie tylko wszystkich innych 

My Partia Zielonych jesteśmy zaangażowani w skuteczne środki ochrony klimatu. Począwszy od rzeczy na małą 
skalę np. Renaturyzacja nieużytków i trawników, aby ponownie stworzyć kwitnące siedliska, aż do tych na dużą 
skalę:aby nasze miasto-w perspektywie- było neutralne dla klimatu poprzez różnorodne indywidualne działania.  
Aby powstrzymać zmiany klimatu spowodowane przez człowieka, potrzeba czegoś więcej niż niedzielne 
przemówienia i dobre postanowienia. Zaczynamy działania! 

Mieszkania zamiast Supermarketów-mieszkania,które jesteśmy w stanie opłacić 

My Partia Zielonych chcemy w Rheda-Wiedenbrück wystartować z inicjatywą-budowy mieszkań komunalnych-o 
nazwie Masterplan"mieszkania, które jesteśmy w stanie opłacić". Setki rodzin pilnie szukają mieszkania 
odpowiadającego finansowym możliwosciom "normalnego zjadacza chleba". Zamiast przyglądać się prywatnym 
inwestorom budowlanym musi MIASTO wreszcie być aktywne na rynku mieszkaniowym. 

Mobilność- czas na zmianę środka transportu 

My Partia Zielonych będziemy wspierać inne atrakcyjne możliwości przemieszczania się w mieście bez własnego 
auta. Będziemy dążyć do tego by komunikacja miejska, z odpowiednią częstotliwością, szybko i pewnie, połączyła 
wszystkie części miasta z sobą. Zrobimy wszystko aby więcej,niż teraz,ludzi wygodnie i bezpiecznie mogło jeździć 
rowerem lub chodzić piechotą w mieście. Gdy samochód nie będzie już"oczywistym priorytetem"  łatwiej 
przyjdzie nam ostatecznie zrezygnować z planowanej rozbudowy Südring. 

Biedne świnie - system Tönnies 

My Partia Zielonych krytykujemy, gdziekolwiek się da (niestety legalny)"świński interes", ściągajacy rok w rok do 
naszego miasta tysiące ludzi ze wschodniej europy. Tu oczekuje ich ciężka praca za niskie stawki,bardzo złe 
warunki mieszkaniowe i życie w całkowitym podporządkowaniu się dyktaturze "podwykonawców". "Pięknie 
opowiadać", "nie widzieć", "milczeć"-NIE. My "Zieloni" mówimy-NIE-kiedy najbogatsza firma w naszym mieście, 
następstwa swojej złej polityki, próbuje przerzucić na barki ogółu i nas mieszkańcow. Firmę Tönnies zobowiązać-
moralnie i finansowo. Samo zapłacenie podatku(Gewerbesteuer) nie wystarcza! 

Demokrację bronić -Mieszkańców uaktywniać 

My Partia Zielonych jesteśmy zdecydowanie przeciw każdej formie nietolerancji, przeciw uprzedzeniom i przeciw 
wszelkim hasłom nawołującym do nienawiści. Zamiast tylko zapowiadać dialog między obywatelami, zamiast 
uznawać inicjatywy obywatelskie jako niepotrzebne utrudnienia w pracy dobrze naoliwionej "machiny 
urzędniczej", stawiamy w życiu codziennym na żywy kontakt z ludźmi poprzez:wsłuchiwanie się w ich problemy, 
uważne przemyślenia i uczciwe informowanie. 

Nikt nie rodzi sie GŁUPI -Szansa nauki dla każdego 

My Partia Zielonych będziemy w przyszłości przeciwko wszelkim cięciom budżetowym w sferze oświaty,aby 
nasze przedszkola i szkoły mogły pracować wszechstronnie,w doskonałych warunkach.Ze szczególną troską 
zajmiemy się dziećmi które potrzebują więcej pomocy i wsparcia.Aby wszystkie dzieci w naszym mieście miały 
jednakowe szanse na zdobycie wykształcenia. 

Tereny przemysłowe-tak, ale z"głową" 

My Partia Zielonych jesteśmy przeciwko nieograniczonym apetytom urbanistów i inwestorów, którzy chcą 
wszędzie tworzyć Tereny przemysłowe. I wszystko to tylko aby powstawało niewiele, do tego źle opłacanych, 
miejsc pracy a la Tönnies, Amazon itp. My Partia Zielonych jesteśmy za tworzeniem Firm które mają na celu dobro 
ogólne i które tworzą miejsca pracy dla wykwalifikowanych fachowców. Tylko to może,w perspektywie 
przyszłości, zagwarantować na trwale poprawę sytuacji gospodarczej naszego miasta. 


