Το κόμμα Ντόϊτσε Μίττε υποστηρίζει την ηθική πολιτική με την έννοια της συντήρησης της
δημιουργίας: εγκάρδια, με συνετή κρίση, και με γνώμονα την λογική
Η πολιτική θα πρέπει να ρωτά: τι είναι καλό για όλους; Για την Γερμανία, για την Ευρώπη, για
τον κόσμο. Για την ανθρωπότητα και την φύση. Για μία ευτυχισμένη, επιτυχημένη και ειρηνική
συνύπαρξη, για την δικαιοσύνη και για μία πιο ακριβοδίκαιη εξισορρόπηση των συμφερόντων. Όλοι
συνδεόμαστε ο ένας με τον άλλο!
Ειλικρινείς προεκλογικές υποσχέσεις: Κυβέρνηση σημαίνει υπηρεσία – όχι κυριαρχία
Κάνουμε ό,τι λέμε – ακόμη και μετά τις εκλογές. Για αυτόν τον λόγο είμαστε το μοναδικό κόμμα που
οργανώνει εξαρχής το πρόγραμμά του ανά υπουργεία. Έτσι καθίσταται δυνατό για όλους να βλέπουν
εξαρχής τι ακριβώς γίνεται. Επομένως, το κομματικό μας πρόγραμμα είναι το ίδιο με την προεκλογική
μας πλατφόρμα ή με το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Και δεν θα διαπραγματευτούμε σε αυτό το
σημείο: το πολύ-πολύ να συστήσουμε «συνελεύσεις περί τομεακών οριοθετήσεων»! Δεν σπεύδουμε
να ενταχθούμε σε συνασπισμούς· ωστόσο, θα συνδράμουμε με τα άλλα κόμματα σε σωστούς νόμους
κατά περίσταση. Στην πολιτική εργαζόμαστε για την ευρεία πλειονότητα του πληθυσμού η οποία
δικαίως επικρίνει τις κυβερνητικές πολιτικές σε όλους τους τομείς.
Θα επαναφέρουμε στον ορθό δρόμο το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό καρτέλ – κατεβάζοντας
σταδιακά τα επιτόκια σε ένα διάστημα τετραετίας και επαναφέροντας την δημιουργία χρήματος υπό
δημόσιο έλεγχο. Δεν θα ανεχτούμε υποθετικές φούσκες· η τροφή και το νερό είναι ανθρώπινα
δικαιώματα. Θα λήξουμε κάθε γερμανική ανάμιξη σε εμπόλεμες επιχειρήσεις εκτός των περιοχών που
προβλέπονται από την συνθήκη του ΝΑΤΟ.
Η Γερμανία αξίζει μία συνθήκη ειρήνης, επιτέλους πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα και μία εκτεταμένη
συνταγματική αναθεώρηση, πάνω από όλα για περισσότερα αστικά δικαιώματα, τα οποία θα
διευκολύνουν τον αυτοκαθορισμό και την προσωπική ευθύνη σε όλα τα επίπεδα – και θα παύσουν
το κράτος επιτήρησης. Η Γερμανία είναι μία χώρα με χριστιανική παράδοση – Το κόμμα Ντόϊτσε Μίττε
είναι ένα κοσμικό κόμμα· ζητούμε τον αυστηρό διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους.
Εξωτερική πολιτική: Με συνετή κρίση, σταθερό συντονισμό με τους εταίρους και τους φίλους, και
χωρίς υπερβολική προβολή, η Γερμανία θα αποχωρήσει από το Euro group – όχι ως πρώτη χώρα,
προς αποφυγή παρεξηγήσεων, αλλά ως η δεύτερη χώρα. Η Συνθήκη της Λισαβόνας, για την οποία δεν
επετράπη στο σώμα των πολιτών να την υπερψηφίσουν, θα τεθεί αναδρομικά σε λαϊκό δημοψήφισμα
και σε περίπτωση που ανακληθεί θα ακυρωθεί. Ταυτόχρονα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα παράσχει
αμφίδρομα συμφωνημένες προτάσεις για εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στην ΕΕ. Η Ευρώπη θα ενισχυθεί
και θα εκδημοκρατιστεί με χαρακτηριστικό τρόπο, με αυξημένο συγκαθορισμό από την πλευρά του
ευρωπαϊκού λαού, με εκλογές για όλες τις επιτροπές και με τον τερματισμό της εξουσίας λήψης
αποφάσεων της παρούσας Επιτροπής της ΕΕ. Εάν κάτι τέτοιο καταστεί αναγκαίο, η Γερμανία μπορεί
επίσης να αποχωρήσει από την ΕΕ. Το κόμμα Ντόϊτσε Μίττε υποστηρίζει την ανεξάρτητες ικανότητες
ανοικοδόμησης για ιδιαίτερα χρεωμένες ευρωπαϊκές χώρες. Η καταβολή ποσών σε χρεωμένες
ευρωπαϊκές χώρες θα διενεργείται μόνο κατόπιν τριμερών εγγυήσεων· οι καταβολές που ανέρχονται
σε μεγαλύτερο ποσοστό από 20% του σχετικού ομοσπονδιακού προϋπολογισμού θα διενεργούνται
μόνο κατόπιν έγκρισης των πληθυσμών του χρεώστη και του οφειλέτη. Υποστηρίζοντας την διεθνή
συνδικαλιστική πολιτική, προσεταιριζόμαστε την ευρεία πλειονότητα των ανθρώπων ολόκληρου του
κόσμου.
Το κόμμα Ντόϊτσε Μίττε συνηγορεί σε μία παγκόσμια δίκαιη ειρήνη. Οι άδικες και ανούσιες κυρώσεις
θα τερματιστούν. Είμαστε εναντίον των τυχοδιωκτικών πολιτικών μέσω καθεστωτικών αλλαγών
σε άλλες χώρες (Λιβύη, Συρία, Ουκρανία) και υποστηρίζουμε την ουσιαστική μη-παρέμβαση στις
εσωτερικές υποθέσεις των άλλων χωρών. Το κόμμα Ντόϊτσε Μίττε υποστηρίζει επίσης μία δίκαιη ειρήνη
στην Μέση Ανατολή· απορρίπτουμε τις γερμανικές υποχρεώσεις στο όνομα των παγίων κρατικών
συμφερόντων ως προς την ασφάλεια του Ισραήλ. Αναφορικά με την Παλαιστίνη, υποστηρίζουμε ότι
η λύση ενός και μοναδικού κράτους στα πρότυπα του νοτιοαφρικανικού παραδείγματος με πλήρες
δικαίωμα επιστροφής για όλους τους Παλαιστίνιους αξίζει να διερευνηθεί· επιπλέον, θα υποστηριχτούν
μεταβατικές διαδικασίες («λύση των δύο κρατών»).
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Προκειμένου να διασφαλιστεί η ειρήνη, η Γερμανία θα αποσύρει άμεσα τα στρατεύματά της από την
εκτελεστική δομή του NATO μέχρις ότου το NATO να τερματίσει όλες τις επιχειρήσεις του έξω από
την περιοχή της συνθήκης του NATO. Εάν το NATO δεν επιστρέψει εντός δύο ετών στην μορφή ενός
αμιγώς αμυντικά προσανατολισμένου συνασπισμού, τότε η Γερμανία θα πρέπει να αποχωρήσει από
το NATO. Οι Γερμανοί στρατιώτες θα πρέπει να αποσυρθούν από επιχειρήσεις πέραν της περιοχής
και θα παραμείνουν αποκλειστικά εντός της περιοχής της συνθήκης του NATO. Ταυτόχρονα, όλα τα
ξένα στρατεύματα θα φύγουν σταδιακά από την Γερμανία, περιλαμβανομένου όλου του πολεμικού
εξοπλισμού τους, και ιδιαίτερα των πυρηνικών όπλων.
Η χρήση στρατευμάτων απαιτεί την χάραξη καλύτερων στρατηγικών στο μέλλον. Είμαστε και θα
παραμείνουμε στενοί φίλοι και σύμμαχοι με τους γείτονές μας στην ΕΕ και τους εταίρους μας στο
NATO Επιθυμούμε να δώσουμε προτεραιότητα στην εμβάθυνση των εν λόγω σχέσεων, με βάση πάνω
από όλα το συμφέρον των σωμάτων των πολιτών – ωστόσο, η γερμανική εξωτερική πολιτική μπορεί
να κάνει περισσότερα πράγματα από το τις συμμαχίες του NATO και τις πολιτικές της ΕΕ. Συνθήκες
ανανέωσης της ασφάλειας που να διασφαλίζουν την ειρήνη θα συναφθούν με την Ρωσία και άλλα
κράτη ή ομάδες κρατών.
Εσωτερική πολιτική: Επιθυμούμε περισσότερους και καλύτερα αμειβόμενους αστυνομικούς τους
οποίους να γνωρίζουμε προσωπικά σαν τον «αστυφύλακα της γειτονιάς» με αυξημένη παρουσία
στους δρόμους. Οι μυστικές υπηρεσίες θα πρέπει να δουλεύουν καλύτερα και περισσότερο έντιμα για
την ευημερία του λαού· μόνο έτσι είναι η χώρα εξασφαλισμένη.
Η Γερμανία έχει ανάγκη από μία Νομοθετική Πράξη περί Αλλοδαπών! Πρέπει να προλαμβάνουμε
την μαζική μετανάστευση στα εξωτερικά σύνορα, συμπεριλαμβάνοντας πολιτικές ειρήνευσης και
τις παροχής βοήθειας προς τις χώρες εγγύτερα στην μεταναστευτική ροή. Η κοινωνική πρόνοια θα
πρέπει να απευθύνεται μόνο στους Γερμανούς. Για το μέλλον επιθυμούμε μία καλύτερη διαδικασία
ως προς την επιλογή των μεταναστών, όπως ισχύει ανά τον κόσμο, εφαρμόζοντας ομοσπονδιακά
πρότυπα για την επιτυχή ενσωμάτωσή τους. Επίσης επιθυμούμε μία καλύτερη μεταχείριση των
μεταναστών και την ενσωμάτωσή τους μέσω της εκπαίδευσης, την ένταξής τους στην απασχόληση
και της ταχύτερης πολιτογράφησής τους. Οι μετανάστες που δεν ενδιαφέρονται να ενσωματωθούν θα
απορρίπτονται. Θα υπάρχει αυστηρή πρόληψη ως προς τον σχηματισμό μεταναστευτικών περιοχών
και εγκληματικών συμμοριών. Δεν θα υπάρχει ουδεμία ανοχή σε ρατσιστικές επιθέσεις. Στον βαθμό
που οι αιτούντες άσυλο υφίστανται ή φοβούνται κάποια οξεία απειλή στα ανθρώπινα δικαιώματά
τους, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνιστά την βέλτιστη βάση για διαπραγματεύσεις.
Υποστηρίζουμε περισσότερες λαϊκές πρωτοβουλίες και δημοψηφίσματα σχετικά με σημαντικά
ερωτήματα στο ομοσπονδιακό και το κρατικό επίπεδο. Θα πρέπει να καθίσταται δυνατή η αναθεώρηση
της κρατικής λήψης αποφάσεων και των κρατικών δράσεων κατά έναν διαφανή, βασισμένο στον
διαδίκτυο και δημόσιο τρόπο! Θα πρέπει επίσης να τερματίσουμε το κράτος-επιτηρητή – και να
μην ανεχόμαστε άλλο την κατασκοπεία. Είμαστε υπέρ της περισσότερης κοινωνικής και ηθικής
υποστήριξης στον αθλητισμό!
Χρηματοοικονομικά: Οι τράπεζες θα μετατραπούν σε έντιμους παρόχους υπηρεσιών, θα
απαγορευτεί ο στοιχηματισμός επί των αγορών και θα καταργηθούν οι τόκοι και οι σύνθετοι τόκοι. Οι
προβληματικές τράπεζες θα εθνικοποιούνται για περιορισμένα χρονικά διαστήματα – και ορισμένες
από αυτές θα εισέρχονται σε ελεγχόμενη χρεοκοπία.
Οι διαχειριστές θα λογοδοτούν σε περίπτωση κακοδιαχείρισης και η απάτη θα τιμωρείται
αυστηρότερα. Ζητάμε τον διαχωρισμό εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών καθώς και φόρο επί
των χρηματιστηριακών συναλλαγών ως τροχοπέδη στην δημιουργία μεγάλων ψευδών σεναρίων.
Οι εν λόγω πρωτοβουλίες θα συντονίζονται, θα επιβάλλονται και θα εισάγονται σε διεθνές επίπεδο,
πράγμα που θα ισχύει και για τα τεχνάσματα των ψευδών σεναρίων: παράγωγα, βραχυπρόθεσμες
πωλήσεις και μελλοντικές μεταπωλήσεις.
Οι υποστηρικτικές καταβολές θα διενεργούνται μόνο σε ευρώ και βάσει τριμερών εγγυήσεων
εκατέρωθεν ούτως ώστε να διασφαλίζεται ο πλούτος του γερμανικού λαού.
Δεν θα πρέπει ποτέ ξανά να μπορεί να καταστεί ένα εθνικό νόμισμα το αποθεματικό νόμισμα όλου
του κόσμου! Αντιθέτως, ζητάμε ένα επιπρόσθετο, ουδέτερο, κοινωνικά ακριβοδίκαιο και μη-κρατικά
διαχειριζόμενο νόμισμα για τους παγκόσμιους διακανονισμούς.
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Οι φόροι θα απλοποιηθούν δραστικά, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων την κατάργηση των
περισσότερων ειδών φόρου – με γενικότερο προσανατολισμό την ολική κατάργηση όλων των φόρων.
Σε αυτήν την κατεύθυνση, θα κινητοποιήσουμε τους υπερ-εύπορους, εκείνους που κληρονομούν
υπέρογκο πλούτο και τις μεγάλες εταιρίες να παράσχουν ισχυρότερη υποστήριξη σε κοινωνικό έργο.
Η κατασπατάληση δημοσίων κονδυλίων θα τιμωρείται αυστηρότερα και θα προλαμβάνεται πιο
αποτελεσματικά. Το κόμμα Ντόϊτσε Μίττε υποστηρίζει εναλλακτικά και περιφερειακά νομίσματα, καθώς
και τις συναλλαγές βάσει αντιπραγματισμού. Η «Χρηματοποιητική» [“Monetative”] (κατά τον Καθ.
Δρ. Bernd Senf) απαγορεύει την παραγωγή χρήματος από τις κυβερνήσεις ή από ιδιωτικούς θεσμούς,
τοποθετώντας αντιθέτως το εν λόγω προνόμιο αποκλειστικά στα χέρια μίας μεταρρυθμισμένης και
αληθινά ανεξάρτητης ομοσπονδιακής τράπεζας. Η εν λόγω αρχή εδράζεται στην «τεταρτημοριακή
αρχή» (κατά τον Καθ. Δρ. Johannes Heinrichs) και στηρίζεται στην «τριμερή αρχή» (κατά τον Δρ.
Rudolf Steiner).
Όλες οι θεμελιακές μεταρρυθμίσεις θα λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά κατόπιν ενδελεχούς και
αληθινά ανεξάρτητης επιστημονικής και πρακτικής προπαρασκευής και εκτέλεσης.
Οικονομία και Τεχνολογία: Η οικονομία εξυπηρετεί ολόκληρο τον λαό και κάτι τέτοιο συνιστά
επίσης το καθήκον της πολιτικής: οι εταιρίες που κάνουν την δουλειά τους κατά έναν κοινωνικό,
οικολογικό, φιλικό προς τον άνθρωπο και ευέλικτο τρόπο (μία οικονομία υπέρ του κοινού αγαθού)
θα απολαμβάνουν οικονομικών διευκολύνσεων. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι κοινοπραξίες και τα
ιδρύματα καθώς και οι συμμετοχικές λέσχες υπαλλήλων θα τυγχάνουν επίσης υποστήριξης, όπως θα
ισχύει επίσης και αναφορικά με την ακεραιότητα και σταθερότητα των εταιρικών χρηματοοικονομικών
μεγεθών – επίσης μέσω της διαμόρφωσης λανθανόντων αποθεμάτων. Υποστηρίζουμε την προαγωγή
των τοπικών επιχειρήσεων και την παραγωγή των ειδικευμένων τεχνιτών. Παρέχουμε υποστήριξη
στην οικονομία των ανοιχτών πόρων.
Οι αρμόζουσες νέες τεχνολογίες και εφευρέσεις θα προάγονται και θα μετατρέπονται σε προϊόντα
ταχύτερα. Επίσης, εξίσου γρήγορα θα πραγματοποιηθεί μία πλήρης απόσυρση από την πυρηνική
ενέργεια, με τα ορυκτά καύσιμα να αντικαθίστανται από νέες τεχνολογίες και 100% ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας (ενεργειακή αυτονομία). Θα δοθεί άμεσο τέλος στην επανεπεξεργασία των υποπροϊόντων
των καυσίμων. Η απώθηση των εφευρέσεων λόγω εγωιστικών κινήτρων καθώς και ο σχηματισμός
καρτέλ δεν θα είναι πλέον ανεκτοί και θα προλαμβάνονται αποτελεσματικά.
Υποστηρίζουμε την κοινοποίηση όλων των μυστικών εγγράφων που αφορούν εξωγήινες μορφές
ζωής και τεχνολογίες. Το σχεδιασμένο λανσάρισμα προϊόντων προς επικείμενη αναπαλαίωση θα
συνιστά κυρώσιμη παράβαση και η ελάχιστη περίοδος εγγύησης θα επεκταθεί στα τρία έτη· με αυτόν
τον τρόπο υποστηρίζουμε την ποιοτική εργασία και αποκηρύσσουμε τα προϊόντα κακής ποιότητας.
Προάγουμε την προστασία από την κατασκοπεία και τις πρακτικές μεροληπτικής διάκρισης των
προϊόντων από το εξωτερικό, την καλύτερη προστασία έναντι των εξαγορών και βάζουμε ένα τέλος
στις αδικαιολόγητες πολιτικές διεθνών κυρώσεων.
Εργασία και κοινωνικά ζητήματα: Κάθε πρόσωπο που είναι σε θέση να εργαστεί θα πρέπει να
μετέρχεται απασχόλησης. Το βασικό εισόδημα αλληλεγγύης θα καταβάλλεται σε μία προκαταρκτική
φάση πριν την θέσπιση ενός άνευ προϋποθέσεων βασικού εισοδήματος: στο μέλλον, όλα τα άτομα
άνευ απασχόλησης θα παραλαμβάνουν έναν κατάλογο με τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που
δραστηριοποιούντα στην περιοχή τους. Όποιος/-α επιθυμεί να λαμβάνει το βασικό εισόδημα θα
επιλέγει την μελλοντική του/της σφαίρα δραστηριότητας και θα αναλαμβάνει μία θέση εργασίας
– ή θα εφαρμόζει τις δικές του/της ιδέες: τα πράγματα μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα με επίσημη
έγκριση! Η απλήρωτη εθελοντική δραστηριοποίηση, λ.χ. στις υπηρεσίες μέριμνας ανηλίκων,
εξασφαλίζει ένα βασικό εισόδημα αλληλεγγύης το οποίο καταφανώς ξεπερνά τις κοινωνικές παροχές
του προγράμματος κοινωνικής πρόνοιας Hartz IV. Η διαδικασία του «υπό προϋποθέσεις βασικού
εισοδήματος» ακολουθεί ύστερα από 3-5 έτη «βασικού εισοδήματος άνευ προϋποθέσεων.» Ο σκοπός
μας: εργασιακά περιβάλλοντα με νόημα για όλους, σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ικανότητές τους,
απαλλαγμένα από υπαρξιακά προβλήματα. Θα μπει ένα τέλος στις χαμηλές αμοιβές και την ψευδή
αυτό-απασχόληση· ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί – και κάτι τέτοιο θα συμβεί σε μία σχέση ανάλογη
ως προς το βασικό εισόδημα.
Στοχεύουμε στην πλήρη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στις προσλήψεις, το εισόδημα και τις
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ευκαιρίες προαγωγής. Υποστηρίζουμε την σημαντική αύξηση των ευκαιριών επανένταξης στην αγορά
εργασίας για νέες μητέρες αφότου τα τέκνα τους φτάσουν στην ηλικία των τριών. Οι οικογένειες θα
λαμβάνουν γενναιόδωρη οικονομική στήριξη.
Το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ εύπορων και άπορων θα παύσει να διευρύνεται και θα αρχίσει να
κλείνει. Η αλληλεγγύη όλων των λαών θα ενισχυθεί.
Άμυνα: Η νέα αμυντική στρατηγική που προτείνουμε ονομάζεται «Άμυνα Πλήρους Εμβέλειας» και
διασφαλίζει ότι η Γερμανία θα διαθέτει επαρκείς αμυντικές ικανότητες προκειμένου να αποτρέψει
επιθέσεις σε οποιαδήποτε περιοχή – είτε κατά μόνας είτε σε συμμαχία με άλλα έθνη. Ο Γερμανικός
Στρατός θα αποκτήσει δομική ικανότητα μη προσανατολισμένη στην επίθεση. Είναι δύσκολο να
συμφιλιωθεί ένας επαγγελματικός στρατός με την δοκιμασμένη ιδέα των πολιτών στρατιωτών.
Επομένως, οι μείζονες προκλήσεις για το μέλλον, καθώς επίσης και για την μελλοντική εξάπλωση
των ελευθεριών και της συμμετοχής των πολιτών καλύπτονται με καλύτερο τρόπο από έναν στρατό
υποχρεωτικής θητείας: η Γερμανία θα επιστρέψει σε αυτό το μοντέλο. Η δοκιμασμένη αρχή της
εσωτερικής ηγεσίας, η οποία εξασφαλίζει την ελευθερία συνειδήσεως για κάθε στρατιώτη, θα
ενισχυθεί. Η χρήση του στρατού στο οικείο έδαφος βρίσκεται εκτός συζήτησης και επίσης δεν θα
χρησιμοποιήσουμε τον στρατό σε άλλες χώρες για τους αντίστοιχους εσωτερικούς σκοπούς τους.
Οποιοσδήποτε για λόγους συνειδήσεως δεν επιθυμεί να υπηρετήσει στον στρατό μπορεί να επιλέξει
να υπηρετήσει εναλλακτικά θητεία ενός έτους σε κοινωνικό ή περιβαλλοντικό έργο. Ο ομοσπονδιακός
στρατός θα μετατραπεί σε ένα ισχυρό, άρτια εξοπλισμένο, ευκίνητο και δικτυωμένο αμυντικό
στράτευμα – με την πλήρη αλληλεγγύη όλων των πολιτών.
Εκπαίδευση και έρευνα: Η προώθηση σημαντικών επενδύσεων στην εκπαίδευση και την έρευνα
θα καταστήσουν την Γερμανία και πάλι πρωτοποριακό έθνος στους εν λόγω τομείς.
Το κόμμα Ντόϊτσε Μίττε αξιώνει η μέριμνα ανηλίκων για όλα τα παιδιά να αρχίζει στην ηλικία των τριών,
και για μικρότερα παιδιά μόνο κατόπιν αιτήματος των γονέων. Θα χορηγείται σημαντική οικονομική
υποστήριξη σε γονείς που την επιθυμούν προκειμένου να αναθρέψουν τα τέκνα τους μέχρι τα τρίτα
τους γενέθλια. Υποστηρίζουμε τις σχολικές τάξεις με λιγότερα από 20 παιδιά, σημαντικές επεκτάσεις
στα πανεπιστήμια και μεγαλύτερους προϋπολογισμούς για την έρευνα. Προάγουμε παντού την
σημαντική βελτίωση των κτηρίων και του τεχνικού εξοπλισμού. Η υποστήριξη της διασύνδεσης με
τις επιχειρήσεις και η σημαντική αύξηση της επιστημονικής ελευθερίας και ανεξαρτησίας ανήκουν
απολύτως η μία πλάι στην άλλη: με διαφανή χρηματοδότηση, καθώς και με γενικώς προσβάσιμα
ερευνητικά ευρήματα.
Ζητάμε την κατάργηση της υποχρεωτικής προσέλευσης στο σχολείο και το δικαίωμα στην ελεύθερη
μάθηση, υποστηρίζουμε τις αυτοκαθοριζόμενες, πρακτικές και βιωματικές μορφές εκπαίδευσης – με
εποπτεία των αποτελεσμάτων.
Ζητάμε ανεξάρτητα δίκτυα ΜΜΕ τα οποία να είναι δέσμια στο κοινό αγαθό με διαφανή κάλυψη της
επικαιρότητας, την κατάργηση της υποχρεωτικής εισφοράς για την χρηματοδότηση της δημόσιας
ραδιοτηλεόρασης και την απαγόρευση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών αδειοδότησης και των
υπηρεσιών που συλλέγουν τις εισφορές.
Οικογένειες, τρίτη ηλικία, γυναίκες, νέοι: Ζητάμε πενήντα τοις εκατό αύξηση στα επιδόματα
για τέκνα, χωρίς χρηματική επιβάρυνση, επέκταση των παροχών γονικής άδειας στα τρία έτη – και
τέλος, έναν επαρκή αριθμό νηπιαγωγείων για όλους! Τασσόμαστε υπέρ της παροχής στήριξης στις
βιολογικές οικογενειακές σχέσεις ανάμεσα σε μητέρες, πατέρες και τέκνα: ακέραιες οικογένειες σε
καταστάσεις διευθετημένες με τρόπο ώστε να διασφαλίζονται οι βέλτιστες συνθήκες για τα τέκνα, στις
οποίες οι έγγαμοι βιολογικοί γονείς που ανατρέφουν τα δικά τους τέκνα λαμβάνουν €5.000 για το
πρώτο παιδί, €10.000 για το δεύτερο παιδί και €10.000 για το τρίτο παιδί. Υποστηρίζουμε την έναντι
της επίσχεσης αμοιβών και με τρόπο επιπρόσθετο έναντι των άλλων παροχών και υπηρεσιών. Γάμος
για ομοφυλόφιλους: ναι – υιοθεσίες μόνο κατ’ εξαίρεση σε επαρκώς θεμελιωμένες περιπτώσεις,
ιδιαίτερα όταν οι σύντροφοι έχουν ήδη βιολογικά τέκνα!
Υποστηρίζουμε την προαγωγή της ατομικής, αυθόρμητης και φυσικής γέννησης, την αναβάθμιση του
επαγγέλματος της μαίας, και προωθούμε την μεγαλύτερη υποστήριξη για τις νέες μητέρες. Οι γυναίκες
θα λαμβάνουν βοήθεια αναφορικά με την επιστροφή στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
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Η μέριμνα ανηλίκων για όλα τα παιδιά θα αρχίζει στην ηλικία των τριών και θα βελτιωθούν τα
επίπεδα στελέχωσης στους εκπαιδευτικούς θεσμούς.
Η «ευθυγράμμιση με το φύλο» και η ισοπέδωση των φύλων δεν θα υποστηρίζονται άλλο· ωστόσο,
οι άνδρες και οι γυναίκες θα διαθέτουν ίσα και αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα.
Το κόμμα Ντόϊτσε Μίττε προάγει τις διαγενεακές κοινότητες στις οποίες οι ώριμοι άνθρωποι τυγχάνουν
σεβασμού και τους ανατίθενται καθήκοντα εντός της κοινότητας βάσει των επιθυμιών και των
ικανοτήτων τους τα οποία είναι σε θέση να επιτελούν μέχρι το πέρας του βίου τους. Τα πρόσωπα
τρίτης ηλικίας θα λαμβάνουν περισσότερη υποστήριξη κατόπιν αιτήματος με ιδιαίτερα αυξημένο
προσωπικό.
Η απασχόληση των νέων υποστηρίζει το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων αναφορικά με την
ανακάλυψη και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και προάγει την αυτο-οργάνωση, την
ανεξάρτητη δραστηριότητα και την υπεύθυνη συμμετοχή των νέων ανθρώπων στην κοινότητά τους.
Περιβάλλον, συντήρηση της φυσικής κληρονομιάς και ασφάλεια πυρηνικών αντιδραστήρων:
Το κόμμα Ντόϊτσε Μίττε πιστεύει ότι η συντήρηση των φυσικών θεμελίων για όλες τις μορφές ζωής
συνιστά ευθύνη της ανθρωπότητας. Για αυτόν τον λόγο η περιβαλλοντική προστασία και η συντήρηση
της φύσης συνιστούν σημαντική προτεραιότητα. Υποστηρίζουμε την ενίσχυση και την περαιτέρω
ανάπτυξη των εθνικών φυσικών τοπίων, την βελτίωση της φύλαξης στις προστατευμένες περιοχές,
την προαγωγή της βιώσιμης και της φιλικής προς το περιβάλλον αξιοποίησης της γης. Η αυτόνομη
ρύθμιση της άγριας πανίδας διαθέτει προτεραιότητα έναντι των κυνηγών.
Υποστηρίζουμε την δημιουργία τοπικών υλικών και ενεργειακών κυκλοφοριακών ροών, την
κατάργηση της υποχρεωτικής σύνδεσης με τα συστήματα αποχέτευσης για περιπτώσεις εποπτευόμενης
λειτουργίας διαχείρισης ιδίων υδατολυμάτων, την μετάβαση από την κεντρική στην αποκεντρωμένη
παροχή ενέργειας με την επέκταση της ανακυκλούμενης και εναλλακτικής παραγωγής ενέργειας
(ενεργειακή αυτονομία). Υποστηρίζουμε την απαγόρευση ως προς τον τεχνητό επηρεασμό της
ατμόσφαιρας και οποιαδήποτε γεω-μηχανική – εξαιρουμένων των σκοπών άμυνας κατά το μέτρο
του επιπέδου απειλής. Τα περιβαλλοντικά εγκλήματα θα διώκονται πιο επίμονα και θα τιμωρούνται
πιο αυστηρά, ιδίως όσα σχετίζονται με πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ραδιενέργεια. Οι ρωγματώσεις
απαγορεύονται απαρέγκλιτα.
Διατροφή, γεωργία και προστασία του καταναλωτή: Το κόμμα Ντόϊτσε Μίττε υποστηρίζει το
δικαίωμα στο φυσικό και υγιές φαγητό. Τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα δεν ανήκουν στην
τροφική αλυσίδα! Υποστηρίζουμε την βαθμιαία μετατροπή προς έναν οικολογικό τρόπο καλλιέργειας
ο οποίος δεν θα περιλαμβάνει ζιζανιοκτόνα και γενετική μηχανική (ελάχιστο πρότυπο: Bioland). Κάτι
τέτοιο θα πραγματοποιηθεί σε εθελοντική βάση και με οικονομική υποστήριξη. Οι νέοι άνθρωποι
μπορούν να βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση κατά την διάρκεια του έτους της κοινωνικής/
οικολογικής θητείας τους και να ενημερωθούν σε αυτό το πλαίσιο αναφορικά με την σχέση τους με
την φύση. Υποστηρίζουμε την προαγωγή της ανεξάρτητης αγροτικής παραγωγής σε οικογενειακές
επιχειρήσεις: κάθε ενήλικας πολίτης δικαιούται ένα αδέσμευτο τμήμα γης μεγέθους400 τ.μ. ως
ιδιωτική ιδιοκτησία την οποία να είναι σε θέση να καλλιεργήσει κατά όποιον τρόπο κρίνει σκόπιμο
(=> 9,1% της γερμανικής εθνικής επικράτειας).
Παρέχουμε υποστήριξη στην βιώσιμη γεωργία και την δασοκομία, στην προστασία και την
ανακυκλούμενη χρήση των εδαφών μέσω της ανάπτυξης βιώσιμου μαυροχώματος και τα μελίσσια
ως φυσικές εστίες ζωής. Η κάλυψη των αναλώσιμων φυτών με πράσινο καθ’ όλη την διάρκεια του
έτους θα πρέπει να αποτελεί τον πρώτο κανόνα της γεωργίας.
Υποστηρίζουμε την συντήρηση και την προαγωγή των παραδοσιακών και δοκιμασμένων σπόρων.
Εναντιωνόμαστε στα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας επί έμβιων πραγμάτων ή σπόρων. Υποστηρίζουμε την
αναπαραγωγή των ζώων και την σίτισή τους σε συμφωνία με το φυσικό τους είδος και επομένως την
κατάργηση της εργοστασιακής εκτροφής. Όλες οι μετατροπές θα λάβουν χώρα σε στενή συνεννόηση
με όλους τους εμπλεκόμενους. Η ύδρευση και άλλα φυσικά αγαθά δεν ανήκουν στα χέρια εταιριών! Οι
παρεμβάσεις λόμπυ στην προστασία του καταναλωτή και της φύσης θα απαγορεύονται· η ανεξάρτητη
έρευνα θα ενθαρρύνεται και θα εποπτεύεται.
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Υγεία: Το κόμμα Ντόϊτσε Μίττε προάγει την ολιστική ιατρική και την εναλλακτική ιατρική με σημαντικά
μεγαλύτερη μέριμνα για το άτομο. Η εξαιρετικά ακριβή ιατρική των καρτέλ θα αντικατασταθεί από
πιο αποτελεσματικές, καλύτερης ποιότητας και πιο οικονομικές φυσικές μεθόδους.
Υποστηρίζουμε την ανάπτυξη ολιστικών κέντρων υγείας και την προαγωγή των κοινοτήτων
αλληλεγγύης και των εναλλακτικών δικλείδων ασφαλείας σε περίπτωση ασθενειών, με δικαίωμα
επιλογής μεταξύ θεραπειών.
Υποστηρίζουμε την συνολική μεταρρύθμιση των διατροφικών προτύπων του Codex Alimentarius
προς την κατεύθυνση βιώσιμων και οικολογικών αρχών.
Υποστηρίζουμε την πιο προσεκτική χρήση των εμβολίων, και ιδιαίτερα στα παιδιά, των αντιβιοτικών,
της χημειοθεραπείας, mercury (σφραγίσματα οδόντων από αμάλγαμα!) και του αλουμινίου.
Υποστηρίζουμε την αυστηρότερη οριοθέτηση των κρίσιμων επιπέδων για την ηλεκτροαιθαλομίχλη
και την ραδιενέργεια.
Υποστηρίζουμε οι επενδύσεις να πραγματοποιούνται, ταχέως και αποφασιστικά, κατόπιν της
αναγκαίας έρευνας, την τυποποίηση και την ήδη καθυστερημένη γενική μεταρρύθμιση, ιδιαίτερα
στην επιστήμη. Η επιρροή των ολίγων γιγαντιαίων φαρμακευτικών εταιριών θα ανασχεθεί επίσης,
πράγμα που θα συμβεί επίσης και αναφορικά με την απληστία για κέρδος στο σύστημα παροχής
υπηρεσιών υγείας. Τέλος, καλύτερες απολαβές για τους επαγγελματίες στις υπηρεσίες περίθαλψης
και για τις μαίες! Οι απαιτούμενες ασφαλίσεις θα τυγχάνουν κρατικής υποστήριξης ούτως ώστε να
μειώνεται το κόστος τους.
Μεταφορές, κατασκευές και δημοτικός σχεδιασμός: Υποστηρίζουμε την πλήρη επέκταση του
Deutsche Bahn [Γερμανικό Οδικό Δίκτυο] μέσω ενός μεγάλου παρόχου λογιστικών υπηρεσιών, χωρίς
ιδιωτικοποίηση, αλλά αντίθετα μέσω συνεργασίας με τις ιδιωτικές εταιρίες, καθώς και σημαντικά
λιγότερα και μικρότερα φορτηγά στους δρόμους.
Υποστηρίζουμε τα μεγάλα έργα με την αυστηρή συμμετοχή του δημοσίου τομέα.
Υποστηρίζουμε τις πιο πράσινες πόλεις, τις «φαγώσιμες πόλεις» (να φυτεύονται χρήσιμα φυτά για
όλους σε ανοιχτούς πράσινους χώρους). Υποστηρίζουμε την μεταρρύθμιση της πολιτικής ενεργειακής
αποτελεσματικότητας. Υποστηρίζουμε τις οικολογικές κατασκευές με μοντέρνες μεθόδους και
τεχνικές σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα – και με αυστηρώς φιλικούς προς την κοινωνία
στόχους και στρατηγικές, πράγμα που ισχύει επίσης και εντός ατομικών κατασκευαστικών έργων.
Υποστηρίζουμε την προαγωγή της περιφερειακής αυτοδιαχείρισης· λέμε όχι στην ιδιωτικοποίηση
βασικών κοινοτικών ή κρατικών καθηκόντων!
Υποστηρίζουμε την τοπική, ανεξάρτητη παροχή ύδρευσης, ηλεκτρισμού και θέρμανσης.
Οικονομική συνεργασία και ανάπτυξη: Υποστηρίζουμε το έντιμο εμπόριο χωρίς τις υπαγορεύσεις
του ΔΝΤ ή της Παγκόσμιας Τράπεζας. Οι υπηρεσίες διεθνούς υποστήριξης θα διοργανώνονται στο
μέλλον στην βάση των υπαρχουσών διαδικασιών με την μορφή υπεύθυνων χορηγιών – και θα πρέπει
να εξυπηρετούν τα συμφέροντα και τις ανάγκες του σώματος πολιτών στις οποίες απευθύνονται
κατά έναν εποπτευόμενο και επιθεωρήσιμο τρόπο.
Υποστηρίζουμε την κοινοτική ικανότητα ανοικοδόμησης! Τα αποτελέσματα της εποπτείας θα είναι
δημόσια!
Δικαιοσύνη: Η απονομή δικαιοσύνης δεν μπορεί να αποτελεί προνόμιο των εύπορων και των
ισχυρών. Στα δικαστήριά μας θα πρέπει να επικρατεί η δικαιοσύνη. Υποστηρίζουμε την επέκταση
του συστήματος της απονομής δικαιοσύνης, την μείωση της επιρροής από πολιτικές εξουσίες, την
αύξηση της δικαστικής ανεξαρτησίας, την δημιουργία νέων ηθικών διαδικασιών για την επιλογή των
ομοσπονδιακών δικαστών και την προαγωγή ταχύτερων διαδικασιών.
Υποστηρίζουμε την μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί εγκλημάτων, την λιγότερο αυστηρή τιμωρία
για τις ελάσσονες εγκληματικές παραβάσεις και λιγότερες καταδίκες σε φυλάκιση, ιδιαίτερα για
όσους διαθέτουν οικογένειες. Τα αστικά δικαιώματα και οι κατοχυρώσεις θα πρέπει να ενισχυθούν
σημαντικά.
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