Wir sind Stadt. Land.
Schleswig-Holstein.
Grønt kort valgprogram

BÜNDNIS 90  /   DIE GRÜNEN
Schleswig-Holstein

Dansk
Vi stemmer grønt!
Monika Heinold og Aminata Touré er vores grønne topduo til landdagsvalget den 8. maj
2022. I fællesskab står vi for en grøn fremtid i Slesvig-Holsten. Vi sætter fællesskabet i
fokus.
Monika Heinold står for en politik med udsyn og stabilitet for hele Slesvig-Holsten. I to
koalitioner har hun været og er finansminister og viceministerpræsident, igangsætter og
ubetinget holdspiller.
Aminata Touré har været medlem af landdagen siden 2017, og fra 2019 var hun den yngste og første afrotyske vicepræsident i en tysk landdag. Hun står for en politik, der begejstrer og inspirerer mennesker.
Vi gør klimabeskyttelse til en topprioritet og rykker retfærdighed i centrum af vores politik.
I fællesskab gør vi demokratiet levende, vi udnytter digitaliseringens muligheder, og vi gør
Slesvig-Holstein til et „klimawirtschaftswunderland“.
I fællesskab med Monika Heinold og Aminata Touré for byen. Landet. Slesvig-Holsten.

I.

For klimabeskyttelse som topprioritet

Med Monika Heinold som ministerpræsident får vi Slesvig-Holsten ind på 1,5 grader-stien
og opnår målet om klimaneutralitet i 2035. Vi udbygger den vedvarende energi, bliver en
innovationsregion for grøn brint og beskytter biodiversiteten.

II.

Slesvig-Holsten, digitalt klimawirtschaftswunderland

Dansk

Med udvidelsen af bus- og togtrafikken, vores uddannelseskort samt massive investeringer i cykelinfrastrukturen bringer vi alle mennesker i byerne og på landet fra A til B:
miljøvenligt, pålideligt og til en rimelig pris.

Virksomhederne i vores land sikrer vores velfærd og gode arbejdspladser. Vores bæredygtige erhvervsstøtte hjælper dem på vejen mod klimaneutralitet og med digitaliseringen.
Sådan gør vi Slesvig-Holsten endnu mere attraktivt for erhvervslivet og fremmer firmabyggerier, iværksætteri og innovationer.
Vi styrker vores håndværkere som en vigtig søjle i realiseringen af klimabeskyttelse og
støtter den næste generation med uddannelse og mange forskellige adgangsmuligheder
til erhvervet.

III.

For lige adgang til uddannelse for alle

Vi støtter børn og familier. Alle børn i Slesvig-Holsten skal have en tryg opvækst og have
de bedste muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vi skaffer flere institutionspladser
og personale, forbedrer kvaliteten af pasningen og garanterer en mere fleksibel pasning
om morgenen og aftenen. Samtidig ønsker vi, at daginstitutionerne har fokus på inklusion.
Vi sørger for, at unge mennesker trives og får medvind, og vi skaber lige adgang til uddannelse for alle. Vi sætter skub i digitaliseringen i skolerne og udvikler heldagstilbud,
hvor børn og unge også tilbydes uddannelses- og fritidsaktiviteter om eftermiddagen,
som danner og uddanner dem i mange forskellige retninger.
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IV.

For biodiversitet og et sundt, fair landbrug

Biodiversiteten og et intakt miljø er grundlaget for alle vores liv. Vi udvider omfanget og
antallet af beskyttede områder på landet og i vandet, reducerer brugen af pesticider og
videreudvikler strategien for biodiversitet.

V.

For et retfærdig, frit og mangfoldigt samfund

Dansk

Landmændene leverer hver dag gode og sunde fødevarer. Vi støtter dem på vejen til at
opnå 30% økologisk landbrug i Slesvig-Holsten. Samtidig arbejder vi for fair priser for
landmændene og for mere dyrevelfærd.

Retfærdighed, frihed og mangfoldighed styrker vores samfund! Alle mennesker i SlesvigHolsten skal høres og repræsenteres endnu bedre i delstatspolitikken. Det gælder både
medvirken i borgerråd eller stemmeret for mennesker, som bor fast i Slesvig-Holsten. Vi
støtter op om en større repræsentation af samfundsgrupper, som hidtil har være mindre
synlige.
Vi ønsker, at alle mennesker i vores land kan leve i sikkerhed og udfolde sig frit. Vi styrker
forebyggelsen af og beskyttelsen mod kønsbetinget vold og er resolut imod alle former
for højreekstremisme.

VI.

For vores liv i Slesvig-Holsten

Lejebolig, ejerbolig i byen eller på landet: En bolig skal ikke være en luksus. Vi sørger for
bæredygtige boliger til fornuftige priser, og vi ønsker at beskytte lejere mod urimelige
huslejestigninger, at bevare boligområder og at fremme alment boligbyggeri.
Vi er garant for et godt sundhedsvæsen i byen og på landet. Alle mennesker skal have
adgang til sundhed. Vores øverste prioritet er patienternes helbred fremfor profitmaksimering.

Vi stemmer grønt! Med begge stemmer d. 8. maj.
Vil du læse mere om vores grønne mål for Slesvig-Holsten?
www.sh-gruene.de/programm
Du vil gerne stemme sikkert og praktisk inden d. 8 maj? Du finder alle oplysninger om at
brevstemme på:
www.sh-gruene.de/briefwahl
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twitter.com / gruene_sh
instagram.com / gruenesh
youtube.com / gruenesh
facebook.com / gruenesh
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Mehr Informationen zu
unserem Programm:

BÜNDNIS 90  /  DIE GRÜNEN
Landesverband Schleswig-Holstein

sh-gruene.de

