
Fi curajos!Chiar acum!

Protectia climei se refera la noi toti - nu doar la unii

Noi Verzii ne angajam să luăm măsuri eficiente de protectie a climei.  În mod constant la scară 
mică: de exemplu, prin refacerea zonelor desertice si a spatiului verde, pentru a crea habitate cu 
flori, în mod constant la scară larga: să facem clima orasului nostru neutră printr-o varietate de 
măsuri individuale. Este nevoie de mai mult decât o predică duminicală si bune intentii pentru a 
stopa schimbările climatice provocate de om. E nevoie să actionăm imediat!

Locuinte in loc de magazine cu reduceri -crearea de locuinte la preturi accesibile.

Noi Verzii dorim să lansăm o initiativă municipală privind locuintele in Rheda-Wiedenbrück, 
lansând un plan general pentru ,,locuinte la preturi acceaibile".  Multe familii cauntă urgent un 
apartament care să răspundă posibilitătilor financiare ale unui consumator normal.  În loc să 
privim la ceea ce se intâmpla pe piata imobiliară de investitii, mai bine să facem ca orasul să 
devină activ pe piata imobiliară.

Mobilitatea: este vremea pentru o schimbare a traficului.

Noi Verzii ne-am angazat să promovăm alternative atractive pentru utilizarea propriei masini în 
oras. Ne-am angazat să asigurăm ca autobuzele urbane să conecteze rapid si sigur în toate părtile 
orasului. Ne angazăm ca mai multi oameni să circule cu bicicleta si să meargă prin oras de o 
formă sigură si comodă.

Bietele animale porcii-sistemul Tönnies

Noi Verzii criticăm ori de câte ori este posibil sistemul de exploatare porcin (din păcate legal) care
atrage mii de est europeni în orasul nostru in fiecare an. Aici sunt asteptati să muncească din 
greu la salarii mici, cazati în locuinte precare si o viată de dependentă totală dictată de firmele 
subcontractante. Nu alege să taci! Asta este ceea ce noi Verzii apărăm când firma cea mai 
puternică din punct de vedere economic din orasul nostru incearcă să treacă peste consecintele 
sociale ale publicului larg si ale cetătenilor. Tragem la răspundere Tönnies -ul - moral si 
financiar! La urma urmei nu doar cifrele de afaceri contează.

Apărarea democratiei- implicarea cetătenilor

Noi Verzii arătăm un avantaj clar impotriva oricărui tip de intolerantă , împotriva prejudecătilor 
simple si a sloganurilor instigatoare la ură. Si dorim să facem un caz puternic in acest sens: în loc 
să anuntăm în mod regulat dialogul cetătenilor, în loc să ne dăm seama de preocupările 
initiativelor cetătenilor ca pe o viată de zi cu zi a deciziilor police: ascultare atentă si informare 
corectă.

Nimeni nu se naste prost- oportunităti educationale pentru toti copii.

Noi Verzii vom continua să asigurăm că creionul finaciar rosu în domeniul educatiei nu are de - a 
face cu faptul că gradinitele si scolile noastre pot lucra in conditii bune. În acest sens, ne angajam 
în special fată de copii care au nevoie de mai mult spijin si sustinere. Pentru ca toti copiii din 
orasul nostru să obtină o oportunitate educatională corectă.

Zone comerciale- da, dar corecte

Noi Verzii ne apărăm împotriva poftei aparent nelimitate a planificatorilor urbani și a 
investitorilor de a desemna continuu noi zone comerciale și de a promova sigilarea suprafeței.     
Și toate acestea doar pentru crearea de locuri de muncă mai puțin plătite,  la Tönnies,  Amazon și 
Co.  Noi Verzii susțin soluționarea întreprinderilor comerciale care au în minte binele comun și 
creează locuri de muncă pentru lucrători calificați. Numai acest lucru pe termen lung - adică 
durabil - va oferi îmbogățirea economică pentru orașul nostru. 


