
 

Drodzy mieszkańcy Szlezwiku-Holsztynu, 

w minionych 5 latach osiągnęliśmy w naszym kraju wiele celów. Nie gadaliśmy 

lecz podkasaliśmy rękawy, aby przygotować nasz kraj do przyszłości. Jesteśmy 

na dobrej drodze. Dlatego nadal zamierzamy trzymać kurs dla silnego 

Szlezwiku-Holsztynu. Mamy dla naszego kraju jeszcze wiele planów. Jesteśmy 

partią wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa. Wspieramy naszą policję, 

aby zapewnić w naszym kraju bezpieczeństwo i wzajemny szacunek. 

Zamierzamy stać się pierwszym przemysłowym krajem, który osiągnie cel 

neutralności klimatycznej a ochrona środowiska zapewni miejsca pracy. 

Nasze dzieci są dla nas najważniejsze. Dlatego trzymamy kurs i oferujemy 

pierwszorzędne wykształcenie i opiekę szkolną. 

Także i w przyszłości budowa domów i czynsze za mieszkania muszą być w 

przystępnej cenie. Zamierzamy szybciej budować. Chcemy wspierać młode 

rodziny i umożliwić kupno ich pierwszego domu lub mieszkania w przystępnej 

cenie. 

Uważamy to za oczywiste, że życie zarówno na wsi 

jak i w mieście musi być bezpiecznie i mobilnie. 

Dlatego jesteśmy za mobilnością, która łączy 

wszystkich. 

Dlatego chcemy nadal podkasywać rękawy, aby 

nasz kraj stał się jeszcze lepszy. 

Staramy się wspólnie trzymać kurs! 

 

 



 

Bezpieczeństwo 

Jesteśmy partią wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa. Zatrudniając więcej 

personelu, oferując współczesne wyposażenie oraz mając aktualne prawne uprawnienia 

wspieramy naszą policję, wymiar sprawiedliwości oraz naszą konstytucję. 

  
• Zakończymy rozpoczętą organizację 2 interwencyjnego oddziału policji i zwiększymy go o 

dalszych 80 policjantów. 
 
• Będziemy konsekwentnie zwalczać cyberprzestępczość. Zatrudnimy specjalny oddział 

cybernetyczny i ponad 100 ekspertów zwalczających nagonkę w sieci oraz ciężką przestępczość 

masową w cyfrowym świecie 

  
• Będziemy nadal zwalczać wszystkimi siłami ekstremizm, rasizm oraz antysemityzm. 

 
• Wstawiamy się za deeskalacją i ochroną naszej policji, aby zgodnie z prawem policji krajowej 

możliwe było łatwiejsze zastosowanie kamery body cam także w mieszkaniach oraz 

pomieszczeniach firmowych.    
 
• Staramy się, aby zawód policjanta był atrakcyjniejszy. Stanie się to przez modyfikację systemu 

uposażeń, ofert w zakresie doskonalenia zawodowego oraz udostępnienie współczesnego 

wyposażenia technicznego. Wprowadzimy uprawnienia do zasiłku policyjnego dla policjantów na 

emeryturze oraz „dodatek kratkowy” dla pracowników zakładów penitencjarnych, pracujących w 

istotnych dla bezpieczeństwa strefach.  

 
• W celu zwalczania najcięższych przestępstw kryminalnych będziemy, w ramach aktualnych 

uprawnień, wspierać policję krajową w przeszukiwaniach online, inwigilacji źródeł 

telekomunikacyjnych i przechowywaniu danych. 
  
• Nadal ze wszystkich sił będziemy zwalczać molestowanie seksualne dzieci oraz wzmacniać 

wspierające i prewencyjne oferty. Zamierzamy w całym kraju wprowadzić sztuczną inteligencję w 

celu szybkiego ścigania przestępców i w celu odciążenia naszych funkcjonariuszy. 

  
• Będziemy kontynuować ofensywę zwalczania „kradzieży i włamań do mieszkań” oraz program 

ochrony przed włamaniem. 
  
• Zamierzamy przyspieszyć postępowania karne i wzmocnić ochronę poszkodowanych. 



 

Budownictwo & Mieszkania 

Własny dom, mieszkanie własnościowe lub czynszowe – na wsi czy w miastach – chcielibyśmy, 

aby każdy miał możliwość wynajęcia lub zakupu mieszkania względnie domu w przystępniej 

cenie. Jednocześnie pamiętamy o zrównoważonym rozwoju i neutralności klimatycznej. Silnie 

wspieramy budowę mieszkań socjalnych i przemianę termodynamiczną w Szlezwiku-

Holsztynie. Dlatego budujemy, budujemy, budujemy. 
 
• Zamierzamy obniżyć podatek z tytułu zakupu gruntu do średniej krajowej i zwolnić mieszkańców 

Szlezwiku-Holsztynu z tego podatku w przypadku zakupu pierwszego własnego domu lub 
mieszkania, w którym zamieszkają. 

 
• Udostępnimy miliard euro na przystępne w cenie mieszkania w kraju. 

 
• Zabezpieczymy przystępne w cenie mieszkania przez zachowanie dofinansowania mieszkań 

zarówno w nowym projektach budowlanych jak i przedłużając obecnie już dofinansowanie lub w 

przypadku nabycia zobowiązań z tytułu wynajmu w istniejących już budynkach mieszkalnych. 

  
• Wstawiamy się za kolejną podwyżką dodatku mieszkalnego i rozpoczynamy inicjatywę w ramach 

konsekwentnych sankcji wobec lichwy mieszkaniowej.   
 
• Wprowadzimy „fundusz terenów pod zabudowę” o objętości 100 milionów euro. Chcemy przez 

to wspierać na przykład gminy w udostępnianiu przystępnych w cenie mieszkań przez remonty 

pustostanów. 
  
• Będziemy starać się o zagęszczenie budynków i rozbudowę katastru z niezabudowanymi 

działkami budowlanymi oraz informacjami i potencjałem nie wykorzystanych powierzchni i 
niezabudowanych działek budowlanych. 
 
• Wprowadzimy w życie centrum kompetencji w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną, aby 

wspierać gminy w utworzeniu dokładnych projektów planowania instalacji cieplnych. 

  
• Wraz z agencją energetyczną rozpoczniemy obszerną kampanię informacyjną dla wszystkich 

obywateli w zakresie konkretnego użytkowania odnawialnych źródeł energii i możliwości 

dofinansowania projektów. 
  

• Będziemy wspierać gminy przy stworzeniu na terenie całego kraju cyfrowego urzędu ds. 
budownictwa. 

  



 

Edukacja 

Zabawa, nauka, badania naukowe i doskonalenia zawodowe. To jest nasza obietnica w 
Szlezwiku-Holsztynie. Nauka rozpoczyna się już w przedszkolu i kontynuowana jest w 
wiejskich i miejskich szkołach podstawowych. Przed wyborem zawodu lub kierunku 
studiów przez młodzież nasze gimnazja i szkoły ponadpodstawowe oferują dla każdego 
dziecka odpowiednie możliwości edukacji. Cenimy każdą drogę edukacyjną. Opowiadamy 
się za doskonaleniem zawodowym oraz badaniami naukowymi na najwyższym poziomie, 
aby trwająca całe życie nauka i wiedza nie tylko towarzyszyła nam każdego dnia, lecz 
korzystnie wpływała na społeczeństwo i gospodarkę w Szlezwiku-Holsztynie. 

 

• Ponownie obniżymy ograniczone opłaty za opiekę nad dziećmi, jednocześnie zwiększymy 

ilość miejsc w przedszkolach oraz przedłużymy czas opieki nad dziećmi. 

 
• Poprawi się jakość opieki w przedszkolach i już w przedszkolach zaoferujemy zajęcia 

sportowe i edukacyjne, aby umożliwić dzieciom dobry start w szkole i w przyszłości. 

  
• Zwiększymy wynagrodzenie pracowników przedszkoli i stworzymy więcej miejsc 

praktycznego kształcenia wychowawców przedszkolnych. 
 

Szkoła i dożywotnia nauka 
 

• Obstawiamy przy naszym systemie szkolnictwa i przy silnych gimnazjach i silnych szkołach 
ponadpodstawowych. Na naszym systemie szkolnictwa można polegać. 

 
• Utrzymamy naukę szkolną w 100 procentach we wszystkich szkołach ogólnokształcących 

oraz zawodowych. 
 
• Wzmocnimy podstawowe umiejętności w szkołach podstawowych w ramach dodatkowych 

godziny lekcyjnych w zakresie języka niemieckiego i matematyki. 

  
• Od 5 klasy wprowadzimy informatykę jako przedmiot obowiązkowy, umocnimy przedmioty 

ścisłe oraz orientację zawodową oraz udzielimy wsparcia przy tworzeniu własnych firm. 

  
• Zwiększymy w szkołach zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych: 

udostępnimy ebooki i media cyfrowe, system zarządzania edukacją i przetwarzanie w 

chmurach „Schulportal SH” dla wszystkich szkół i szybszą realizację programu DigitalPakt 

Schule. Zrealizujemy DigitalPakt Schule 2.0.   
 
 
 
 



 

• Wprowadzimy obowiązkowe doskonalenia zawodowe dla nauczycieli. 

  
• Wprowadzimy generalny plan kształcenia zawodowego i wykorzystamy szanse szkolnej 
dygitalizacji na terenie całego kraju.    
  
• Wprowadzimy bilet komunikacji miejskiej dla uczniów szkół zawodowych (Azubi) na terenie 
całego kraju. 
  
• Zamierzamy zachęcić młodzież szkolną do pracy woluntariusza i wprowadzić w szkołach 

ponadpodstawowych obowiązkowy rok społeczny. W tym czasie, podczas jednego popołudnia 

w tygodniu uczniowie będą angażować się honorowo w wybranej przez siebie organizacji. 

•  Przy współpracy z zrzeszeniami sportowymi wprowadzimy dodatkowe zajęcia sportowe w 

ramach całodziennej opieki szkolnej w szkołach podstawowych i będziemy wspierać oferty 

sportowe w przedszkolach. 

 
 
 

Nauka, szkoły wyższe i transformacja 
 

• Nadal będziemy wspierać finansowo szkolnictwo wyższe i udostępniać dalsze środki na 

rozbudowę szkolnictwa wyższego i laboratoriów wydziału medycznego oraz udostępniać 

możliwości najlepszych badań naukowych w Szlezwiku-Holsztynie. Przy czym szczególnie 

będziemy wspierać badania naukowe na naszych politechnikach. 

  
• Dla wszystkich studiujących w naszym kraju zaoferujemy najlepsze warunki, jak bilet 

semestralny, finansowanie akademików i rozwój oferty w zakresie porad psychospołecznych. 
  
• Będziemy wspierać DigitalPakt w szkołach wyższych i dalej poprawiać kompetencje cyfrowe 

nauczycieli i studiujących. 

  



 

Gospodarka 

Chcemy utrzymać dobrobyt w naszym kraju i nadal będziemy wspierać rozwój gospodarki. 

Chcemy umożliwić dalszy wzrost i stworzyć nowe miejsca pracy w Szlezwiku-Holsztynie. 

Rozwój naszego kraju zależy od dobrej lokalizacji i dobrych specjalistów oraz sprawnej 

infrastruktury. Średniej wielkości przedsiębiorstwa oraz rzemieślnicy są filarem naszej 

gospodarki zarówno w rejonach wiejskich jak w miejskich. 
  
• Zamierzamy wzmocnić działające już w kraju zakłady pracy i umiejscowić nowe, neutralne 

klimatycznie gałęzi przemysłu, oferujące pewne w przyszłości miejsca pracy. 

 
• Brakuje w naszym kraju wyspecjalizowanej siły roboczej; nowa inicjatywa w tym zakresie 
pomoże nam utrzymać specjalistów w naszym kraju i umożliwi szybszą rekrutację 

wyspecjalizowanej siły roboczej zza granicy. 
  
• Kontynuować będziemy udzielanie premii dla mistrzów zawodów, otwierających własne 

zakłady i wspierać przejmowanie zakładów przez mistrzów. 

  
• Zredukujemy biurokratyczne przeszkody dla gospodarki w kraju. 
 
• Chcemy utrzymać ożywione i atrakcyjne miasta. Zamierzamy przy tym połączyć miejsca 

pozytywnych przeżyć z jakością pobytu, w których zetkną się możliwości robienia zakupów, 

oferty kulturowe, gastronomia i infrastruktura publiczna. Będziemy tym samym wspierać 

gminy, szczególnie w redukcji pustostanów i przy planowaniu budowli, zajmujących małe 

powierzchnie. 
  
• Będziemy wspierać handel detaliczny przy prowadzeniu i rozwoju regionalnych sklepów 

online i platform online oraz sporządzimy w tym celu krajowy program. Będziemy również na 

miejscu wspierać punkty odbioru w przypadku handlu online. 

  
• Dalej będziemy wspierać i rozwijać marki regionalne i dalej wzmacniać stacjonarny handel 

detaliczny.    
 

• Zamierzamy dalej rozwijać i wspierać projekty typu MarktTreff. Tutaj współpracują ze sobą 
gospodarka, gastronomia, usługi i kultura. 

  



 

Mobilność 

Mobilność łączy. Mobilność oznacza dla nas budowę i remont dróg, dobrą infrastrukturę 

stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz osiągalność mniejszych miejscowości od 

rana do wieczora dzięki komunikacji publicznej, także w obszarach wiejskich. Współczesna 

mobilność nie wyklucza nikogo i skierowana jest do wszystkich obywateli. 

  
• Zamierzamy rozwinąć klimatyczny plan mobilności i sprawić, aby mobilność w Szlezwiku-

Holsztynie była najpóźniej do 2040 roku klimatycznie neutralna. 

  
• Ułatwimy i znacznie przyspieszymy proces planowania przestrzennego. Nadal gwarantujemy 
remont dróg krajowych. 
  
• Wyraźnie rozszerzymy transport publiczny w kraju i poprawimy w znaczny sposób dostępność dla 

osób niepełnosprawnych. Wszystkie miejscowości w Szlezwiku-Holsztynie będą osiągalne 

transportem publicznym od godziny 6 do godziny 24. 
  
• Zamierzamy rozbudować autostradę A7 do sześciu pasów w kierunku duńskiej granicy oraz 

zakończymy budowę autostrady A20, wraz z przejazdem przez Łabę. 

  
• W najbliższym czasie rozbudujemy ochronę przed hałasem wzdłuż połączenia do przejazdu nad 

cieśniną Bełt Fehmarn. 

 
• Zamierzamy rozbudować autostradę A21 oraz trzypasmową drogę B5 do granicy duńskiej. 

Zamierzamy powiększyć ilość szybkich stacji ładowania  Szlezwiku-Holsztynie. 

 
• Będziemy wspierać otwartą na nowe technologie i  neutralną klimatycznie infrastrukturę napędu 

przez program rozbudowy stacji ładowania i krajową infrastrukturę stacji wodoru. 

  
• Zamierzamy wspierać gminy przez ogólnokrajową współpracę partnerską i początkowe 

finansowanie przy ustanowieniu projektów carsharing. Przy czym będziemy szczególnie wspierać 

połączone projekty, które umożliwią ponadregionalny carsharing w połączeniu z transportem 

publicznym. 
  
• Zamierzy rozbudować sieć dróg rowerowych w całym kraju i udostępnić rowerowe parkingi na 

dworcach kolejowych i autobusowych. 
 
• Rozwijając inwestycje w zakresie dróg rowerowych będziemy pamiętać i zwiększać 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla uczniów 

  
• Słabe ekonomicznie regiony w Szlezwiku-Holsztynie będziemy wzmacniać przez dalsze 
możliwości wsparcia. 

 



 

Zdrowie & Opieka medyczna 

Życie w Szlezwiku-Holsztynie powinno być dobre i zdrowe. Szczególnie pandemia 

koronawirusa uwyraźniła, jak ważny jest dobrze funkcjonujący system zdrowotny i opieka 

medyczna. Dobrze przeszliśmy przez okres kryzysu, ponieważ w ubiegłych latach osiągnęliśmy 

wymierzone cele i wzmocniliśmy system zdrowotny w Szlezwiku-Holsztynie. Trzymajmy zatem 

ten kurs i wyciągnijmy wnioski z pandemii.   

 
• Wzmocnimy opiekę zdrowotną i medyczną w obszarach wiejskich. Będziemy wspierać kooperację 

przychodni lekarskich i elastyczność dla początkujących lekarzy, zamierzających otwierać nowe 

przychodnie. 
  
• W rejonach, w których brak opieki medycznej, sprawdzimy czy możliwa jest oferta gminnej opieki 

medycznej,  będącej pierwszym kontaktem dla chorych i udzielającej pierwszej pomocy medycznej. 

  
• Zamierzamy umożliwić cyfrową opiekę medyczną przez rozbudowę infrastruktury IT w zakresie 

pomocy medycznej. 
 
• Zaangażujemy się w wystarczające finansowanie szpitali i klinik uniwersyteckich. Naszym ideałem 

są trwałe i wydajne struktury szpitalne kładące nacisk na orientację zawodową, jakość i dostępność. 

W tym celu powołamy komisję, badającą w jaki sposób w przyszłości ma wyglądać planowanie i 

finansowanie szpitali. 
  
• Zadbamy, aby psychospołeczna pomoc i opieka terapeutyczna osiągalne były w całym kraju. 

  
• Zwiększymy ilość miejsc w szkołach dla położnych, aby w całym kraju zabezpieczyć opiekę 

położnych. 

  
• Zamierzamy wzmocnić infrastrukturę opieki medycznej i doradztwa w miejscu zamieszkania, aby 

możliwa była opieka medyczna w bliskim środowisku i tym samym odciążenie pielęgnujących 

krewnych. 
  
• Stworzymy lepsze warunki i bodźce krótkotrwałej opieki medycznej i wprowadzimy 

jednoosobową krótkotrwałą opiekę medyczną. Dotyczy to zarówno opieki dziennej jak i nocnej. 

Ponadto należy poprawić warunki pracy i zarobków w zawodach związanych z opieką medyczną. 

Należy również dalej rozwijać ubezpieczenie pielęgnacyjne. 

  
• Będziemy kontynuować fundusz w celu poprawienia dostępności dla osób niepełnosprawnych i 
zwiększać ją w infrastrukturze publicznej. 



 

Imigracja 

Pokój nie jest oczywisty – w bolesny sposób doświadczamy tego  obecnie bezpośrednio 

przed nami w sercu Europy. Przez ucieczkę i wygnanie osoby szukające schronienia 

przyjeżdżają do naszego kraju.  Przyznajemy się wyraźne do naszego humanitarnego i 

chrześcijańskiego obowiązku udzielania pomocy wszystkim znajdującym się w potrzebie i 

oferujemy im schronienie. Nasz kraj od dawien dawna kształtowany jest przez imigrantów. 
To jest jasne: 
Szlezwik-Holsztyn nadal potrzebuje imigrantów. 
 
• Przyznajemy się wyraźne do naszego humanitarnego obowiązku udzielenia pomocy osobom 

szukającym schronienia. 

 
• Rozszerzymy ofertę praktycznych kursów językowych i integracyjnych. Będziemy przy tym 

silniej korzystać z ofert cyfrowych, aby dotrzeć również i do tych osób, mieszkających w 

obszarach wiejskich. Wzmocnimy dalsze oferty edukacyjne dla dzieci w przedszkolach, 
szkołach i dla osób pracujących.   

 
• W koalicji będziemy starać się, by stosunek pracy miał silne znaczenie odnośnie perspektyw 

pozostania w kraju. 
  
• Integracja ma miejsce w gminach i miastach. Dlatego nadal będziemy wspierać dalszy rozwój 

i realizację komunalnych ofert integracyjnych. 

  
• Będziemy wspierać docelową imigrację wyspecjalizowanych pracowników do Szlezwiku-

Holsztynu i w całym kraju przeprowadzać uroczyste przyznawanie niemieckiego obywatelstwa.   

  
• Działamy według zasady wspierania i stawiania wymogów, aby konsekwentnie realizować 

obowiązujące prawo pobytu i obowiązek wyjazdu, w szczególności w przypadku przestępców. 

  
• Przez docelowe kampanie informacyjne i uświadamiające zamierzamy poprawić komunikację 

z imigrantami. Doświadczenia z pandemii koronawirusa ukazują nam, że należy stworzyć nowe 

formaty komunikacyjne i informacyjne. 
   

• Pragniemy zapobiegać tworzeniu się ognisk skupiających ludność, znajdującą się w trudnej 
sytuacji ekonomiczno-społecznej i nie tylko umieszczać szukających azyl w centralnych 
puntach, lecz jak najszybciej zaoferować im miejsce zamieszkania w całym kraju. 
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