Berlin potrzebuje Europy a nie Euro ani
brukselskiego centralizmu
AfD jest za Europą Ojczyzn, w
której interesy Niemiec będą
chronione. Odrzucamy brukselski centralizm jak i jednorodne
państwo europejskie. Wprowadzenie Euro było błędem. Kryzys
Euro pozostaje nierozwiązany.
Obciąża on Niemców wysokim
ryzykiem finansowym. Europejski
bank centralny wspiera wielkie

Drogie obywatelki, drodzy obywatele, drodzy berlińczycy
Żadna nowa partia w Niemczech nie odniosła tak wielkiego sukcesu jak AfD. Powód naszego powodzenia jest łatwy: Mówimy mową normalnych ludzi, nie mową
funkcjonariuszy, liderów opinii czy lobbystów.

banki i spekulantów oraz manipuluje odsetkami. Ma to odciążyć
państwa kryzysu na południu
Europy. W rzeczywistości zerowe
odsetki wywłaszczają niemieckich
oszczędzających. To napaść na
społeczną sprawiedliwość i wypociny milionów ludzi. Oszczędzanie
musi się opłacać, nie gospodarka
długów.

W Berlinie o względy SPD rywalizują CDU, Grüne i Linke. Maja oni przede wszystkim jeden cel: rządowe posady i dostęp państwa podatków. Jednak wszystkie
cztery partie zawiodły w rządzie jak i w opozycji. Przypomnijcie sobie państwo
klęskę związana z Lotniskiem BER! Partie atakują się publicznie, jednak chcą się
nawzajem przytulać w Senacie.
Alternative für Deutschland jest odpowiedzią na jednorodną Partie SPDCDUGRÜNLINKS.
Nazywamy problemy, które państwa nurtują, po imieniu. Mówimy o nieuregulowanej i nielegalnej imigracji, o rosnącej przestępczości, o wywłaszczaniu
oszczędzających przez politykę odsetek europejskiego banku centralnego.
Mówimy o niedoborze przystępnych mieszkań dla rodzin i społecznie słabych, o
zbyt wielkiej przestrzeni dla handlarzy narkotykami, ludzi szerzących nienawiść,
przestępczych arabskich klanów, prostytucji i skrajno-lewackiej przemocy.
Uważamy, że prawo do społecznej sprawiedliwości maja po pierwsze Osoby, które już mieszkają w Niemczech, które się tutaj uczą lub pracują, które wychowają
dzieci, które otrzymują rentę po często trudnej karierze zawodowej.

Szczegółowy program wyborczy AfD w Berlinie
znajdziecie państwo na: www.afd-berlin.de

✁
Tak, chce brać aktywny udział w AfD, proszę o
przesłanie wniosku o członkostwo

AfD działa. Nasze tematy są dyskutowane wzdłuż i wszerz. Nie potrzebujemy
państwowych posad by zmienić politykę. 18. Września 2016 chcemy stać się
prawdziwą opozycją w Izbie deputowanych oraz rzecznikiem interesów obywateli.
AfD zostaje po wyborach taka sama jak przed wyborami: Niewygodna. Prawdziwa. Odważna.

Proszę nakleić
znaczek o
odpowiedniej
wartości

Proszę wypełnić:

E-Mail

Alternative für
Deutschland
Landesverband Berlin
Schillstraße 9
10785 Berlin

✁

Kod pocztowy, Miejscowość

Zainteresowaliście się państwo AfD i jej Kandydatami? Zajrzyjcie na nasza
stronę internetowa www.afd.berlin.de i na naszego Facebooka
www.facebook.com/afdberlin
Chcecie nas państwo wesprzeć finansowo w kampanii wyborczej byśmy nadal
mogli reprezentować wasze interesy? Tutaj możecie się państwo dowiedzieć jak
złożyć darowiznę na rzecz AfD i zaoszczędzić przy tym podatków:
www.afd.berlin.de/spenden. Każda darowizna pomaga!
Chcecie nas nie tylko wybrać ale również brać udział w naszej partii? Już ponad
tysiąc obywateli w Berlinie są członkami AfD. Spotykamy się regularnie by
dyskutować na tematy polityczne, wspólnie podejmować decyzje i by promować
AfD wśród obywateli. Zostańcie państwo członkami AfD! Wystarczy przesłać nam
załączoną pocztówkę. Skontaktujemy się wtedy z państwem i zaprosimy na spotkanie zapoznawcze gdzie my będziemy się mogli nawzajem poznać.

AfD – Niewygodna.
Prawdziwa. Odważna.

Bpotrzebuje
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Spendenkonto: AfD – Landesverband Berlin
Berliner Sparkasse
IBAN: DE88 1005 0000 0190 2170 22
BIC: BELADEBEXXX

Dzień decyzji:
18.9.2016

Berlin potrzebuje niebieskich!

Nazwisko

Ulica, Numer domu

AfD potrzebuje więcej członków
i państwa wsparcia finansowego

Zdecydujcie się państwo 18. Września 2016 na AfD w Izbie deputowanych.
Wasz Georg Pazderski

Georg Pazderski, rocznik 1951, żonaty, dwójka dzieci,
dyplomowany ekonomista. Przez 41 lat był zawodowym
oficerem, ostatnio jako Pułkownik w Sztabie Generalnym. Georg Pazderski należy do zarządu federalnego
AfD. Jest przewodniczącym AfD w Berlinie i głównym
kandydatem AfD do Izby Deputowanych
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Dlatego potrzebujemy państwa
głosu 18. Września 2016

Berlin potrzebuje bezpieczeństwa
Berlin chce być otwarty na świat i
znośny dla mieszkańców. Jednak
kobiety i starsi obywatele nie
maja już odwagi wyjść nocą z
domu i unikają komunikacji
miejskiej. Pracujący napotykają po
ciężkim dniu Pracy zdewastowane
mieszkania. Policja zasługuje na
pełne wsparcie dla jej ciężkiej
pracy. Zamiast tego musi się
często chronić przed lewackimi
oskarżeniami gdy dba o prawo
i porządek. AfD domaga się
zatrudnienia dodatkowych 2000
Policjantów oraz zwiększonej
obecności policji, również w

zewnętrznych dzielnicach. Żądamy
personalnego wzmocnienia
organów sprawiedliwości.
Musza one w końcu stanąć na
wysokości zadania i surowo karać
przestępców. Potrzeba działania
występuje szczególnie stosunku
do przestępczości zorganizowanej,
przestępczości nieletnich oraz
przestępczości cudzoziemców.
Chcemy obniżyć kryteria zdolność
do odpowiedzialności karnej i
utrudnić nadawanie obywatelstwa
przestępcom. Także prostytucja
uliczna musi zostać zakazana.

Berlin potrzebuje przystępnych Mieszkań
Dekadami SPDCDUGRÜNLINKS
zaniedbywały budowę mieszkań.
Jednak Tylko w 2015 roku w
wyniku kryzysu z uchodźcami do
naszego miasta przybyło 80000
osób. W rezultacie rodziny,
młodzi ludzie i społecznie
słabi nie są w stanie znaleźć
przystępnych mieszkań. By
wybudowano więcej mieszkań
stawiamy na własna inicjatywę
i bodźce ekonomiczne. Również

normalni obywatele powinni
mieć możliwość zakupu Mieszkań
co zapewniłoby bezpieczeństwo
finansowe na starość. Dlatego
chcemy wspierać możliwość zakupu
mieszkań na własny użytek oraz
wspierać działalność współdzieli
mieszkaniowych. Dodatkowe koszt
czynszu musza zostać obniżone.
Niskie podatki od nabycia gruntu
i mniej biurokracji powinny tutaj
pomoc.

Berlin potrzebuje Willkomenskultur
dla dzieci i rodzin
Kto wychowuje dzieci otrzymuje
w Niemczech zbyt mało pomocy.
Jednak systemy zabezpieczenia
społecznego i nasza przyszłość
zalezą od tego czy młodzi
obywatele będą zakładali rodziny.
Dlatego konstytucja w sposób
szczególny chroni rodzinę.
Zamiast nieuregulowanej imigracji
potrzebujemy Willkommenskultur
dla dzieci. AfD domaga się
odciążenia finansowego rodzin
przez Familiensplitting oraz
przez uwzględnianie dzieci przy

obliczaniu składki na ubezpieczenie
społeczne. Takie działania odciążą
rodziny w znaczącym stopniu.
Opowiadamy się za tym by Rodziny
mogły wybierać komu powierzą
opiekę nad dziećmi. Potrzebujemy
odpowiedniej rozbudowy oferty
żłobków oraz zróżnicowanego
systemu szkolnictwa, które
odpowiadałoby spektrum
talentów oraz wynagradzało za
dobre osiągniecia. Dzieci musza
być wstanie władać językiem
niemieckim po zakończeniu szkoły.

Berlin potrzebuje uregulowanej imigracji
zamiast chaosu z uchodźcami
Nieuregulowana imigracja oraz
bezprawnie otwarte granice
nie zapewniają dobrobytu ani
bezpieczeństwa ale prowadza do
przeciążenia i strachu. Chcemy
zachować prawo do azylu dla
prawdziwie prześladowanych
politycznie uchodźców. Jednak
kto nie jest prześladowany
politycznie musi odejść. Uchodźcy
z regionów wojny domowej
potrzebują wsparcia w pobliżu
granic ich ojczyzn. Nie powinni
być w nieodpowiedzialny sposób
zachęcani do niebezpiecznej
podroży do Niemiec. W związku z
pozostałymi uchodźcami Niemcy
potrzebują nowoczesnego prawa
imigracyjnego. Chcemy jako

Niemcy sami decydować ile ludzi
i kto może przybyć do naszego
kraju i jakie warunki musi spełnić
Imigrant. Kto przybywa do nas
musi szanować Konstytucje, język i
tradycje naszego Kraju. Odrzucamy
społeczeństwa równolegle i
imigracje naszych do systemów
socjalnych. Chcemy wzmocnić
Niemcy a nie je zlikwidować.

Berlin potrzebuje różnorodności
opinii i głosu obywateli przy
podejmowaniu decyzji
Berlin potrzebuje respektu przed
mniejszościami ale tez respektu
przed większością
AfD respektuje mniejszości.
Homoseksualizm jest dla nas
oczywiście częścią ludzkiej
seksualności. Mniejszości
religijne posiadają wolność Religii
zapewniona przez Konstytucje.
Jednak nie przekonuje nas,
ze mniejszości domagają się
specjalnych praw. Przez co
narzucają swoja wole większości.
Odrzucamy tak zwany „genderyzm“
za pieniądze podatników.

Odrzucamy również wczesną
edukację seksualną w szkołach.
AfD jest za oddzieleniem Państwa
od Kościoła. Dlatego chcemy
udaremnić okazywanie religijnych
symboli i praktyk poza lekcjami
religii. Domagamy się ogólnego
zakazu noszenia chust w szkołach
i na uczelniach. Dla przestępstw
takich jak „mord honorowy“ nie
może istnieć kulturowy rabat.

Berlin potrzebuje energii przyjaznej
środowisku, która pozostaje przystępna
Ochrona środowiska jest dobra,
oszczędne obchodzenie się z
surowcami również. Jednak
wielu zielonym ideologom nie
chodzi o ochronę środowiska.
Prowadza oni politykę dla lobby i
zamożnych inwestorów. Energia
dla normalnych ludzi drożeje
jednak coraz bardziej. AfD domaga
się by wytwarzanie prądu było
bezpieczne, tanie i przyjazne dla
środowiska. Do tego potrzebujemy
mieszanki energii która będzie
chroniła nasze środowisko zamiast

ratować świat przed zmianami
klimatu. Domagamy się likwidacji
Ustawy o Energiach Odnawialnych
(EEG), która wzbogaca niewielu a
sprawia ze dla wielu energia jest
niepotrzebnie droższa. Jesteśmy
przeciwni „manii-izolacyjnej“.
Chcemy większej konkurencyjności
na rynku energetycznym. A
przedsiębiorstwa i sieci zajmujące
się zabezpieczeniem warunków
bytu (prąd, woda, gaz, autobusy
i pociągi) powinny należeć do
obywateli.

Demokracja żyje również z
pokojowych sporów opinii.
Jednak jednorodna partia
SPDCDUGRÜNLINKS nie chce
słuchać obywateli a jedynie
narzucić im swoją wolę i
„wychować“. Zamiast w końcu
zadbać o to by administracja
funkcjonowała, wielu polityków
jedynie dba o własne przywileje.
AfD nie boi się opinii obywateli.
Chcemy by referenda byle
łatwiejsze i by realizowano ich
decyzje. Rządzący burmistrz

B rlin

państwa
potrzebuje!

powinien być wybierany
bezpośrednio przez obywateli.
Odrzucamy nagonkę na obywateli,
któż pokojowo wyrażają swoje
zdanie mieszczące się w ramach
konstytucji. Domagamy się
zerowej tolerancji w stosunku
do prawdziwych politycznych
ekstremistów nie ważne czy
prawicowych czy lewicowych oraz
zerowej akceptacji w stosunku do
osób narażających nasza wolność
w imię religii.

