
Σύντομο εκλογικό 
πρόγραμμα.

Περισσότερα για τις ιδέες και θέσεις μας μπορείτε να μάθετε 
στο πρόγραμμά μας. Κωδικός QR Code στην ιστοσελίδα  
https://www.gruene-bielefeld.de/presse/aktuelles/unser-wahl-
programm-2020/ 
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Δράση σε καιρούς κορωνοϊού- Με ΠΡΑΣΙΝΕΣ λύσεις στο δρόμο ενός ασφαλούς 
μέλλοντος
Ένας ιός άλλαξε ριζικά τη ζωή όλων μας. Οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες 
της διαρκούς πανδημίας του κορωνοϊού δεν είναι ακόμη τελείως προβλέψιμες. Για 
εμάς οι άνθρωποι είναι πάντα στο επίκεντρο! Η καταπολέμηση της πανδημίας, η 
αποτροπή της ανεργίας και της κοινωνικής αδικίας, καθώς και η λειτουργικότητα του 
συστήματος υγείας έχουν τώρα προτεραιότητα. Ένα απλό “συνεχίζουμε στα ίδια”, δε 
μπορεί να υπάρξει ούτε στο Bielefeld, Η γεμάτη προκλήσεις επανεκκίνηση πολλών 
τομέων της κοινωνίας προσφέρει επίσης ευκαιρίες για διορθώσεις στις κατευθύνσεις 
πολιτκής- κυρίως στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος στην πόλη 
μας.

Προστασία του κλίματος χωρίς “Αν” και “Αλλά”-  μείωση της εκπομπής του διοιξειδίου 
του άνθρακα (CO2), προστασία του περιβάλλοντος, διατήρηση του δάσους „Teuto“
To έτος 2019, το Bielefeld διακύρηξε την κλιματική κατάσταση εκτάκτου ανάγκης! 
Εμείς θα τα δώσουμε όλα, ώστα να προστατεύσουμε το κλίμα με τις δυνατότητες 
που μας προσφέρει η τοπική μας αυτοδιοίκηση – με μια αποφασιστική στροφή στην 
πολιτική συγκοινωνίας, με μια τοπιική στροφή στην ενεργειακή πολιτική! Είμαστε 
αντίθετοι σε  πρακτικές βλαβερές για το περιβάλλον, συμπεριλαμβάνοντας στο 
μελλοντικό σχεδιασμό πιθανές συνέπειες για το κλίμα. Το αστικό δάσος θέλουμε 

να το ενδυναμώσουμε για το μέλλον και να το μετατρέψουμε σε ένα πιστοποιημένο 
φυσικό δάσος. Θέλουμε να διακυρήξουμε άλλους πολύτιμους βιότοπους μέσα στο 
και γύρω από το  Bielefeld ως πιστοποιημένα φυσικά πάρκα.

Προσπέραση στον ποδηλατόδρομο- Προτεραιότητα και ασφάλεια για πεζούς, 
ποδήλατα και αστική συγκοινωνία σε κέντρο και συνοικίες
Η κινητικότητα είναι έκφραση ελευθερίας, αυτοδιάθεσης και ευημερίας. Ωστόσο, το 
σύστημα συγκοινωνιών μας αγγίζει τα όριά του από άποψη γεωγραφική, κοινωνική 
και οικολογική, κυρίως στην αναπτυσσόμενη πόλη Bielefeld. To Bielefeld πρέπει να 
είναι μία πόλη με ποιότητα ζωής για όλους. Εμείς θα δημιουργήσουμε μία πόλη έτοιμη 
γ ιια το μέλλον με καθαρό αέρα και λιγότερο θόρυβο. Για εμάς, έχει προτεραιότητα 
το να κάνουμε τς μετακινήσεις με ποδήλατο και με τα πόδια πιο ελκυστικές και 
ασφαλείς- εμείς θα παραδώσουμε το Bielefeld πίσω στους κατοίκους του. 

Η κατοικία δεν πρέπει να είναι πολυτέλεια- για ένα οικονομικά προσιτό σπίτι σε μία 
ζωντανή γειτονιά
Όλο και περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να ζουν στο  Bielefeld, γιατί η πόλη μας έχει 
πολλά να προσφέρει. Θέλουμε να μπορούν όλοι οι κάτοικοί του, τόσο οι παλιοί, 
όσο και όσοι έχουν έρθει εδώ πρόσφατα, να μπορούν να ζουν με τρόπο ποιοτικό 
και πληρώνοντας προσιτά για τη στέγασή τους.Σε αυτό το πλαίσιο ανήκει για εμάς 
τους πράσινους επίσης να μη συμβάλλουν τα σπίτια μας και άλλο στη θέρμανση 
του κλίματος , να μπορούν όλοι να πληρώνουν για να ζεσταίνονται και να είναι το 
περιβάλλον γύρω από τα σπίτια ζωντανό και πράσινο. Στο Bielefeld οφείλουμε γα 
αυτό το σκοπό να ανακαινίσουμε ήδη υπαρκτές κατοικίες και να χτίσουμε πάνω από 
5.000 καινούργιες. Το κτίσιμο κατοικιών θέλουμε να το διαμορφώσουμε συμβατό με 

Επειδή εμείς μπορούμε να 
διαμορφώσουμε το μέλλον.



ζωής από τη γέννηση μέχρι τα γεράματα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η κοινωνική 
συνοχή  σε συνοικίες και γειτονιές, σε κοινωνικά ιδρύματα, σε επιχειρήσεις, σχολεία, 
παιδικούς σταθμούς και στς πολλές πολύχρωμες πρωτοβουλίες της πόλης. Θέλουμε 
συνοχή αντί για απομόνωση, την ανοιχτή κοινωνίια αντί για τον αποκλεισμό, καθώς 
και να ζούμε μαζί και όχι εναντίον ο ένας του άλλου στην πόλη μας. Η ΠΡΑΣΙΝΗ 
πολιτική υποστηρίζει χωρίς συμβιβασμούς τον κοσμοπολιτισμό και την αντίθεση στο 
ρατσισμό, την εξίσωση της γυναίκας και της κοινότητας των LSBTTI*, την ένταξη 
των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, καθώς και τη συμμετοχή όλων.

Μόρφωση για την ψηφιακή εποχή- να καταστήσουμε τα σχολεία μας σε φόρμα και να 
δυναμώσουμε την ικανότητα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
Η κρίση του κορωνοϊού μας κατέδειξε τη σημασία και τις δυνατότητες των ψηφιακών 
μέσων. Η ψηφιοποίηση θα αλλάξει περαιτέρω την αστική μας κοινωνία . Τα σχολεία 
αποτελούν εδώ τον κεντρικό θεμέλιο λίθο για την εξασφάλιση της πρόσβασης στα 
μέσα αυτά, καθώς και την ενδυνάμωση των ικανοτήτων- η ψηφιακή εκπαίδευση είναι 
απαραίτητη για την υπεύθυνη χρήση της ψηφακής τεχνολογίας! Θα συνδέσουμε το 
γρηγορότερο δυνατό τα σχολεία στο δίκτυο οπτικών ινών και θα φροντίσουμε για το 
συνεχή εφοδιασμό των αιθουσών διδασκαλίας με σύγχρονες συσκευές.

Τα παιδιά στην εξουσία- περισσότερη συμμετοχή για το μέλλον του  Bielefeld
Η πόλη μας αλλάζει. Οι άνθρωποι δραστηριοποιούνται ενεργά για αλλαγές. 
Βοηθάμε μαζί σε καταστάσεις ανάγκης και αναπτύσσουμε δομές υποστήριξης. 
Θα υποστηρίξουμε αποτελεσματικά την ενεργή κοινωνία των πολιτών, θα 
προστατεύσουμε μαζί τη δημοκρατία και θα την δυναμώσουμε σε τοπικό επίπεδο. Θα 
αναπτύξουμε περαιτέρω τις δυνατότητες συμμετοχής στην πόλη διότι γνωρίζουμε ότι 

το μέλλον - για τις μελλοντικές γενεές! Για το λόγο αυτό, ακολουθούμε κοινωνικά 
και οικολογικά πρότυπα, ώστε να δημιουργηθούν μελλοντικά καινούργιοι χώροι 
κατοικίας, φιλικοί προς το περιβάλλον, με ευνοϊκούς όρους για όλους τους πολίτες 
του.

Δικτύωση σε οικονομία και επιστήμη- με ΠΡΑΣΙΝΕΣ ιδέες, δημιουργούμε στο Biele-
feld καινοτομίες και θέσεις εργασίας
Η οικονομία του Bielefeld είναι επιτυχημένη!
Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες υπέφερε πολύ από τις συνέπειες της 
κρίσης του κορωνοϊού.Τώρα εφαρμόζεται η υποστήριξη εκεί όπου είναι απαραίτητο 
και δυνατό. Η επικείμενη ανασυγκρότηση προσφέρει σε πολλούς και πολλές 
επιχειρηματίες,, καθώς και ιδρυτές και ιδρύτριες  την ευκαιρία να στήσουν τις 
επιχειρήσεις τους εκ νέο, όχι μόνο από οικονομική, αλλά και από οικολογική και 
κοινωνικά αποδεκτή σκοπιά, επειδή εμείς οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ δεν επιθυμούμε μόνο ένα 
κλίμα φιλικό προς την οικονομία στο Bielefeld, αλλά και μια οικονομία φιλική προς 
το περιβάλλον! Ενώπιον των τωρινών και των επικείμενων κρίσεων, η οικονομική 
ανάπτυξη, η κοινωνική ευθύνη, η προστασία των πόρων και του κλίματος δε μπορεί να 
είναι αντίθετες μεταξύ τους. Μόνο όταν αυτοί οι στόχοι συμβαδίσουν οι προκλήσεις 
μπορούν να γίνουν ευκαιρίες. Αυτή τη μεταβολή θέλουμε να διαμορφώσουμε μαζί 
με τους και τις επιχειρηματίες, καθώς και τις ποικίλες επιστημονικές οργανώσεις της 
περιοχής.
Υποστηρίζουμε το Bielefeld στην πορεία του ως καινοτόμα επιστημονική πόλη.

Ζωντανή πολυπολιτισμικότητα – Για ένα ανοιχτό, ανεκτικό και ενσωματικό Bielefeld
To Bielefeld είναι μία πόλη που προσφέρει σε όλους που ζουν σε αυτή ποιότητα 



Ευνοϊκός άνεμος για την ενεργειακή στροφή- Με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προς 
ένα ηλιόλουστο μέλλον
Το δυναμικό του Bielefeld για τις ανανεώσιμες ενέργειες για την παραγωγή ρεύματος 
και θερμότητας είναι μεγάλο αλλά δεν αξιοποιείται αυτόν τον καιρό. Πρέπει να 
εξαντλήσουμε αυτό το δυναμικό! Εμείς διευκολύνουμε και προωθούμε φωτοβολταϊκές 
εγκατασατάσες και χτίζουμε καινούργιους ανεμοκινητήρες!

Καλή δια βίου εκπαίδευση- δικαιοσύνη στην εκπαίδευση σε νηπιαγωγεία, σχολεία και 
κατάρτιση στο χώρο εργασίας
To Bielefeld είναι μία πόλη μόρφωσης και πέρα από κλασσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα 
και για ανθρώπους κάθε ηλικίας. To Bielefeld θα γίνει η πόλη για μάθηση και ζωή 
για όλους. Δεν αφήνουμε κανένα παιδί πίσω, κάθε παιδί πρέπει να γνωρίσει καλή 
προσωποποιημένη μόρφωση γεμάτη αγάπη. Ο παιδικός σταθμός, το σχολείο, 
το επαγγελματκό σχολείο και το πανεπιστήμιο πρέπει να είναι ενσωματκά και να 
παρέχουν ισότητα ευκαιριών. Δεν επικεντρωνόμαστε μόνο στη μάθηση: πολιτισμός, 
άθληση, συναντήσεις, φιλία, θαλπωρή, συζήτηση, σε αυτό το πνεύμα διαμορφώνουμε 
το εκπαιδευτικό τοπίο του  Bielefeld.

η συμμετοχή απαιτεί χρόνο. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε να μπορούν οι άνθρωποι να 
μπορούν να συμμετέχουν σε αποφάσεις σε όλες τις περιόδους της ζωής τους. Κυρίως 
για τη νέα γεννιά θέλουμε να δημιοιυργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής 
στην πόλη.

Δείχνουμε στάση- Χωρίς συμβιβασμούς για τη δημοκρατία και κατά της Δεξιάς
Εμείς οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ υποστηρίζουμε μία πόλη πολύχρωμη και ανοιχτή στον κόσμο 
και διατηρούμε καθαρή στάση ενάντια στη Δεξιά! Είμαστε μέρος της δημοκρατικής 
κοινωνίας πολιτών, η οποία στρατεύεται με συνέπεια ενάντια στη βία της Δεξιάς, 
σε μίσος και υποδαύλιση. Δεν υπάρχει θέση για ρατσισμό, αντισιμιτισμό και άλλες 
μορφές μισανθρωπίας στο Bielefeld. Μαζί προστατεύουμε τη δημοκρατία και την 
ανοιχτή κοινωνία από τους και τις εχθρούς της!

Ενεργά ενάντια στη φτώχεια. Θέλουμε να καταστήσουμε δυνατή μια ζωή με 
αξιοπρέπεια σε όλους τους κατοίκους τουBielefeld
Και στη δική μας πόλη υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στη φτώχεια. Κάθε τέταρτο 
παιδί μεγαλώνει σε οικογένειες που βασίζονται οικονομικά σε κοινωνικές παροχές. 
Η καλύτερη προστασία από τη φτώχεια είναι μία καλή μόρφωση και εκπαίδευση, 
προσιτά σε τιμές διαμερίσματα, η πρόσβαση σε κοινωνικά και πολιτιστικά ιδρύματα 
και λειτουργικές γειτονιές. Αυτό θέλουμε να το εγγυηθούμε. Για να εξασφαλίσουμε 
τη συμμετοχή όλων θα διατηρήσουμε το κοινωνικό εισητήριο και θα καταστήσουμε 
δυνατή τη δωρεάν πρόσβαση παιδιών σε μουσεία και άλλα πολιτιστικά ιδρύματα 
και σε αθλητικούς συλλόγους. Θα επεκτείνουμε το κοινωνικό δίκτυο και τα σχέδα 
ανάπτυξης της πόλης.


