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PŘETOŽ JE MÓŽNE.

KRÓTKO-PROGRAMOWE SFAŁDOWANE ŁOPJENO 2014
KLIMU ŠKITAĆ – ENERGIJOWY WOBROT ZAWĚSĆIĆ
Sakska zamóže wažny přinošk ke škitej klimy přinošować. Tohodla wudźěłamy
zhromadnje z wobydlerjemi Sakski zakoń za škit klimy. Chcemy čistu, wěstu
a zapłaćujomnu energiju, kotraž twori dźěłowe městna we Sakskej. K tomu
słuša jasne “haj” k wutwarjenju wobnowjomnych energijow w přezjednosći z
přirodu a wobswětom. Klimje škodźace brunicowe zmilinjenje skónčimy krok
po kroku a njepřizwolimy tak mjenowanej rizikowej technologiji “Fracking” w
Sakskej. Předwidźiwa hospodarska politika spěchuje energijowu a ressourcowu
eficiencu a pomha sakskim předewzaćam, so sčinić wot importow zemskeho
wolija njewotwisnje.
Chcemy:
• hač do lěta 2030 wustupić z brunicoweho wudobywanja a wuwiwać
perspektiwy za regiony, kotrež su přez wotbagrowanje zničili.
• energijowe zastaranje Sakskeje na wobnjownomne energije přestajić.
• spěchowanje energetiskeho saněrowanja twarjenjow za zalutowanje
energije a předewšěm energijowych kóštow.

DOBRE KUBŁANJE WOT WŠEHO SPOČATKA
Njewotwisnje wot móšnje staršeju měli so móc wšitke dźěći na spěšnje
so přeměnjowacy swět přihotować. Kóžde dźěćo ma so w tym rozměrje
spěchować, kaž so to jemu hodźi. Tohodla trjebamy nimo dosć pěstowarskich
a hortowych městnow runje tak za kóžde dźěćo wosobinske spěchowanje.
Wučerjo a wučerki měli sej móc čas wzać a šule maja městna być, na kotrychž
šulerjo ze słabosćemi a bjez słabosćow rady wuknu. Chcemy wysoke šule a
slědźenske zarjadnišća lěpje wuhotować kaž tež zmóžnić ryzy wysokošulsku
awtonomiju a zapłaćujomny studij bjez popłatkow.
Chcemy:
• lěpše zažno-dźěćace kubłanje w mjeńšich Kita-skupinach z derje
wukubłanymi kubłarkami a kubłarjemi.
• wottwar dźěłowych městnow zadźeržeć.
• wjace kubłanskeje runoprawnosće, mjenje wupada hodźinow
a samostatnu šulu, kotraž je blisko k bydlišću.
• dlěše zhromadne wuknjenje zmóžnić.
• solidne zakładne financowanje sakskich wysokich šulow
a studentskich skutkow.
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ZMUŽITOSĆ K SWOBODŹE – SEJ WJACE DEMOKRATIJE ZWĚRIĆ
Sakska ma so stać ze swobodnym krajom, kotryž sej tute mjeno tež zasłuži.
Chcemy, zo so hłosy angažowanych wobydlerjow wusłyša a zo su tute tež
płaćiwe. Ze zwjazowacymi informaciskimi a wobdźělenskimi prawami chcemy
aktiwne sobupostajenje zmóžnić. Stupimy so přećiwo nacijam a spěchujemy
projekty za demokratiju a tolerancu. Smy přećiwo statnemu wobkedźbowanju
a reglementěrowanju kaž tež za lěpši škit datow. Dobre zhromadne žiwjenje
trjeba tolerancu za wjelestronske žiwjenske a poměrowe formy, rum za dźěći,
česćownosć starym ludźom a fairne šansy za přićahnjenych. Stejimy za Saksku,
w kotrejž je mnohostronskosć žiwa.
Chcemy:
• wjace sobupostajenje přez lěpše wobdźělenje wobydlerjow a wjace
direktneje demokratije.
• wjace personala za wobydlerjam blisku policiju, město droheje
wobkedźbowanskeje techniki.
• skutkowacy škit datow za wšitkich, město wjele nahromadźenych
datow přez stat.
• čłowjeka dostojne wobchadźenje z ćěkańcami.
• projekty přećiwo rasizmej kontinuowace spěchować.

WJACE ŠKITA ZA ČŁOWJEKA, ZWĚRINU, PŘIRODU A WOBSWĚT
Škit našich přirodnych žiwjenskich zakładow je centralny zaměr politiki
ZELENYCH, přetož su strowy wobswět a intaktna přiroda tež wuměnjenje za
hospodarjenje w přichodźe. Chcemy jedne skutkowne, za přichod kmane
ratarstwo, kotrež produkuje město agrarnych industrijow a Gen-jědźe dźěłowe
městna a zapłaćujomnu kaž tež strowu jědź. Dokelž njezamóžemy při wulkej
wodźe stajne wyše přiliwy po rěce dele wodźić, chcemy dać rěkam wjace ruma
za kontrolowane wupřestrěće wody. Chcemy lěpši škit před wobchadnej a
lětanskej haru kaž tež před drobnoprochom.
Chcemy:
• industrielne masowe dźerženje skotu w Sakskej skónčić.
• ekologiski krajny natwar spěchować a žanu genowu techniku
na jědźnym talerju dowolić.
• trajny škit před wulkej wodu zmóžnić.
• wjace škita před wobchadnej a lětanskej haru zaručić.
• cyłokrajny biotopowy zwjazk wutworić.
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ZELENA ŽOŁMA ZA WŠITKICH
Chcemy chódniki, busy, ćahi, awta a kolesa za dobru mobilitu zwjazać. Z našim
cyłokrajnym integralnym “Taktfahrplan SACHSENTAKT 21”, kotryž ma wšitkich
w měsće a na kraju spěšnje k cilu wodźić, chcemy so wo zapłaćujomny, klimu- a
přirodopřećelny wobchad starać. Ćežišćo leži tu na wužiwanju kolesa. Wone je
přirodopřećelne, městoznjesliwe a přinošuje k polěpšenju žiwjenskeje kwality.
Chcemy:
wodnjo znajmjeńša w hodźinskim wotstawku jězdźace ćahi, lěpše direktne
zwjazowanja kaž tež zaručace přizamknjenja.
• mobilitny tiket za čłowjeka z niskim dochodom a cyłosakski tarif.
• wutwarić prawu saksku syć kolesowarskich pućikow za wobchad wšědneho
dnja a zwjazać turistiske čary k wužitkej wšěch.

Cyły wólbny program ZELENYCH za Saksku namakaće w interneće –
tež k posłuchanju, w krótkej formje kaž tež w jednorej rěči:

GRUENE-SACHSEN.DE/PROGRAMM

HIŽO DO DOWOLA ĆORNO-ŽOŁTYCH WOTWOLIĆ!
GRUENE-BRIEFWAHL.DE
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