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ETT LEVANDE EUROPA
För att ena Europa måste vi överbrygga nationsgränser och tänka om 
vad vi egentligen menar med begreppet “hem”. Berlin kan spela en stor 
roll i detta projekt genom att välkomna människor från hela världen 
och involvera EU-medborgarna i utformningen av staden. Europa är vårt 
gemensamma arv och vår gemensamma framtid.

Mer utbyte och engagemang på Europeisk nivå
• Vi vill att människor ska ha ett större inflytande över beslut på europeisk nivå. 

Vi kommer att främja och utvidga europeiska samarbeten (exempelvis som 

medlem i nätverket EUROCITIES). Medborgarna ska få bättre information och 

involveras mer i gemensamma projekt.

Välkomna EU-medborgare till Berlin
• Genom ett införande av en “Welcome Desks” vill vi välkomna alla nyanlända i 

Berlin med information och stöd i kontakten med tyska myndigheter. Dessutom vill 

vi införa ett kamratsystem där frivilliga kan ställa upp som stöd till nykomlingar 

så att de snabbare känner sig hemma i staden: Medborgare som har bott länge i 

Berlin bör stå till förfogande som stöd till nya berlinare.

Fira Europadagen
• Berlin är en modern och kosmopolitisk metropol i Europas hjärta bebodd av en 

internationell och blandad befolkning. Vår stad har också blivit en symbol för 

europeisk enighet mellan öst och väst. Vi vill därför införa Europadagen, 9 maj, 

som officiell helgdag i Berlin. Vi vill fira Europa och den kulturella mångfalden vår 

kontinent har, samt påminna om vår gemensamma historia.

Stötta EU-medborgares samhällsengagemang
• I Berlin engagerar sig medborgare varje dag på olika sätt för ett bättre och mer 

enat Europa. Vi vill aktivt stödja detta engagemang och utvidga samarbetet för 

att främja utbyte av tankar och idéer för gemensam tillväxt i Europa. 

VARFÖR STÄLLER ETT 
EUROPEISKT PARTI UPP 
TILL VAL I BERLIN? 
Människor från hela Europa har beslutat sig för att det är dags att slå sig samman 

för gemensamma värderingar och agera över nationsgränser. Det var denna idén 

som satte projektet Volt i rullning. Sedan dess har rörelsen vuxit i länder, regioner 

och städer runt om hela Europa. Sedan förra året är vi också registrerade som ett 

regionalt parti i Berlin. 

Vi finns i hela Europa för: ett bättre klimat, en starkare social rättvisa, en hållbar 

ekonomi , en snabbare digitalisering, ett stärkt medborgarinflytande, en gemensam 

europeisk demokrati

För att uppnå detta jobbar Volt-grupper från flera länder tillsammans, stöttar 

varandra och utformar politiken över nationsgränser med ett internationellt synsätt.

Detta internationella synsätt kommer Berlin till nytta. Det är värt att ta en titt på 

våra europeiska grannar: Överallt i Europa finns det redan kreativa lösningar på 

lokala utmaningar, vi kallar dessa eventuella lösningar för „Best Practices“: I Berlin 

vill vi ha fler offentliga bostäder precis som i Wien, digitala offentliga lösningar som 

i Sverige, trafikregleringar som i Barcelona och ett livslångt lärande som i Estland. 

Vi i Volt ser oss som en motreaktion till den groende populismen: vi vill bemöta 

komplexa frågor med noggrant utarbetade lösningar och på så sätt skapa en 

lösningsorienterad, evidensbaserad, pragmatisk och framtidsinriktad politik. För att 

leva upp till detta har vi som ungt parti satt upp fem prioriterade politikområden 

inför valet i Berlin: Digitaliseringen, administrationen, utbildningspolitiken, 

bostadspolitiken och trafikpolitiken. Detta valprogram har skrivits av motiverade 

frivilliga i samarbete med experter, yrkesverksamma och medborgarorganisationer. 

Resultatet blev en gemensam vision för vår stad - av Berlinare, för Berlinare.

Många av de utmaningar som vår stad står inför kan inte endast lösas lokalt 

utan gemensamt i Tyskland och Europa. Därför rekommenderar vi att du också 

läser vårt valprogram inför valet till tyska förbundsdagen, detta hittar du på  

voltdeutschland.org.
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Detta betyder regelbundna konsekvensbedömningar av dataskyddet inom stadens 

myndigheter och administration.

• Att  prioritera  EU som serverplats  framför andra delar av världen är viktig för 

oss.

• Vi kommer att arbeta för att ha fler utbildade inom dataskydd och digital 

säkerhet som anställda vid Berlins myndigheter, skolor och andra kommunala 

institutioner.

• Vi vill ge mer stöd åt Berlins IT Service Centre (ITDZ).

Mer digitalt självbestämmande genom open source och

modern infrastruktur
• Vi planerar att utveckla en europeisk strategi för att främja digitala produkter 

baserade på open source (öppen källkod).

• Dessutom kommer vi att driva på för utvecklingen av en öppen europeisk 

infrastruktur i molnet.

Förstå att stadens bibliotek är viktiga mötesplatser
• För att se till att alla medborgare har lika tillgång till digitala tjänster vill vi 

utveckla biblioteken till platser för digitalt lärande och arbete. För att göra 

detta är en bra internetuppkoppling helt nödvändig.

Stärka civilsamhället genom ökad samhällsdelaktighet
• Vi har som mål att aktivt involvera medborgarna i beslutsprocesser och 

stadsutveckling. Därför vill vi utveckla plattformen mein.berlin.de till en gemensam 

plattform om stadens utveckling för alla medborgare.

• Vi kommer att verka för att medborgarråd inrättas på delstats- och stadsdelsnivå. 

(Landes- & Bezirksebene)

• Vi vill också öka allmänhetens inflytande över fördelningen av budgetmedel 

genom medborgarbudgetar som bygger på samhällelig delaktighet.

• Vi kommer att arbeta för ökat europeiskt samarbete, fler gräsrotsprojekt och en 

vidareutveckling av det digitala medborgardeltagandet.

AKTIVERA STADEN GENOM 
MER DIGITALISERING
Digitaliseringen bidrar till stora förändring av vårt samhälle. Vi vill styra 
denna förändring i en riktning som tjänar medborgarna och för samman 
vårt samhälle - exempelvis genom snabbt internet, stöd till start-ups och 
forskning, samt en utveckling av ett digitalt medborgardeltagande.

Främja och vidareutveckla digitaliseringsprocessen 
• För att utnyttja den potentialen som digitaliseringen har för att skapa en positiv 

utveckling av samhället, vill vi i Berlin särskilt lyfta fram och stödja projekt inom 

några viktiga områden. Det handlar bland annat om Internet of Things, Smart-

Cities-projekt och de så kallade STEM-ämnena inom utbildningen.

• En framgångsrik digitalisering kan endast uppnås genom att följa strikta standarder 

för dataskydd, datasäkerhet och öppna data.

Berlin - ett framgångsrecept för start-ups
• Berlin bör vara mer attraktivt för internationella arbetare, forskare och studenter. 

Därför vill vi främja och ytterligare trycka på Berlins rykte som en europeisk 

startup-metropol. 

• Vi planerar att införa en digital plattform där all viktig information för 

startupföretag som exempelvis blanketter och kontaktpersoner samlas på en 

plattform. Särskilt fokus kommer att ligga på att ge praktiska och juridiska råd om 

finansieringsmöjligheter.

• Vi vill främja nätverksbyggande mellan egenföretagare med hjälp av „digitala 

innovationshubbar“ och utbytesmöjligheter på europeisk nivå.

• Vi vill att statligt stöd till företag ska begäras med hänsyn till gröna och sociala 

villkor.

Snabbt internet i alla hushåll
• Vi vill att alla hushåll och företag i Berlin ska ha tillgång till snabbt internet. 

Därför kommer vi att förbättra de tekniska förutsättningarna, omorganisera 

samordningen på stadsdelsnivå och driva på utbyggnaden av fiber och 5G.

Dataskydd och digital säkerhet
• På ett effektivt och ändamålsenligt sätt vill vi optimera dataskyddet inom Berlin. 
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En framtidssäkrad plan för anställning
• För att stadens administration och organisation ska vara framtidssäkrad 

vill vi fylla lediga tjänser så snabbt som möjligt. Detta är det enda sättet att 

hantera att över en tredjedel av alla nuvarande anställda inom delstats- och 

stadsdelsförvaltningen (Landes- und Bezirksverwaltung) kommer att gå i pension 

redan vid år 2029.

• För att så många som möjligt ska erbjudas anställning vill vi utvidga erkännandet av 

internationella utbildningsbevis och förenkla för utlänningar och personer från 

den privata sektorn att komma in på den offentliga sidan av arbetsmarknaden.

• För att göra Berlin-administrationen mer attraktiv som arbetsgivare vill vi 

möjliggöra hemarbete och flexarbete samt öka möjligheten till deltidsarbete. Vi 

förespråkar också kompetensutveckling och många öppna karriärvägar.

• 

• För att stärka samarbetet inom administrationen och utveckla det interna 

arbetssättet kommer vi att främja utbyte av arbetsuppgifter med kollegorna 

inom administrationen samt nationella och europeiska utbytesprogram. 

Berlin erbjuder oss en säker framtid
• Ett förbättrat brottsförebyggande arbete är viktigt för oss så att alla berlinare kan 

känna sig trygga. Dessutom vill vi öka uppklarningsgraden av brott och intensifiera 

samarbetet med den federala polismyndigheten (Bundeskriminalamt). Vi har 

som mål att anställa den mängd poliser som är nödvändig för staden.

• Vi lägger stor vikt vid att bekämpa de brottsliga nätverken. Därför vill vi 

främja europeiska lösningar och inrätta exitprogram för medlemmar av den 

organiserade brottsligheten.

• Genom god polisutbildning, ökad sensibilitet och politisk utbildning inom polisen 

kommer vi se till att högerextremismen aldrig får en chans att slå rot inom 

poliskåren. Genom att införa diskussionsforum vill vi främja förtroendet och 

förståelsen mellan polisen och medborgarna.

• Vi är mycket kritiska till långtgående ingripanden och begränsningar av 

medborgarnas rättigheter med hänvisning till eventuella terroristhot. Vi 

motsätter oss videoövervakning utan goda skäl. Vi förespråkar också ett 

principiellt avståndstagande från teknik för automatiserad ansiktsigenkänning 

i offentliga miljöer.

TÄNKER OM BERLINS 
OFFENTLIGA TJÄNSTER 
Den offentliga sektorn finns till för alla stadens medborgare. Vårt mål är 
att göra Berlins offentliga förvaltning till en förebild för alla Tysklands 
lokala myndigheter - bland annat genom att ge individuellt stöd till 
medborgarna, möjliggöra administrativa processer på nätet och skapa 
digitala innovationsfrämjande strukturer.

Digitalisera offentliga tjänster
• Genom att inrätta en enhet för digitalisering i senaten (Senatsverwaltung)(SenD) 

vill vi främja digitaliseringen av stadens offentliga tjänster. I SenD vill vi samla alla 

de tidigare spridda ansvarsområdena inom digitaliseringsfrågan på ett ställe.

• Vi vill göra digitala tjänster tillgängliga och lätta att använda i alla lägen. 

Personer som behöver hjälp ska få personligt stöd utan långa väntetider. Vi vill 

också öka antalet valbara språk på berlin.de.

Framtidssäkra och hållbara administrativa strukturer 
• Vi förespråkar att stadsdelsfullmäktige (Bezirksstadträt*innen) i framtiden 

ska väljas med majoritetsröstning i respektive stadsdelsförsamling 

(Bezirksverordnetenversammlung) (en så kallad  “politisches Bezirksamt”). 

• Vi vill ge stadsdelsborgmästaren (Bezirksbürgermeister*innen) rätt att ge 

instruktioner till stadsdelsfullmäktige. Detta innefattar även tillgång till 

stadsdelens (Bezirk) ekonomi, personal och administration.

• För att förbättra ansvarsfördelningen vill vi öka antalet kommunfullmäktige 

ledamöter (Stadträt*innen) per stadsdelskontor (Bezirksamt) från fem till sex. 

• Vi planerar en grundläggande översyn av alla verksamhetsprocesser för att göra 

dem så effektiva, ändamålsenliga och rättssäkra som möjligt. Detta inkluderar 

även ett omfattande införande av moderna programvarulösningar (open source).

• Vi ska ha en klimatneutral administration senast 2035. Hållbarhet och 

klimatsmarta lösningar kommer vara viktiga urvalskriterier vid offentliga 

upphandlingar av varor och tjänster.

76



 

ALLAS LIKA MÖJLIGHETER 
I SKOLAN
Vi vill skapa ett rättvist, inkluderande och progressivt utbildningssystem. 
Det ska inte längre spela någon roll vilken social eller kulturell bakgrund 
man har. Vi vill att alla ska få möjlighet att utvecklas på ett fritt sätt. 
På ämnesövergripande utbildningsinstitutioner ( Interdisziplinären 
Lernorten) bör alla få utbildas och förberedas för framtidens stora 
frågor. Vi vill främja och utöka möjligheterna till ett livslångt lärande.

Lika möjligheter från första andetaget - 
graviditet och utbildning i tidig ålder som 
hörnsten för ettframgångsrikt lärande
• Vi planerar att öka stödet till utbildning av barnmorskor och pedagoger, samt 

förbättra lönerna och deras sociala skyddsnät. 

• Vi vill säkerställa ett effektivt nätverk mellan barnmorskor, gynekologer, 

socialarbetare, psykoterapeuter, psykiatriker och barnläkare.

• Vi ser gärna en implementering av vetenskapliga metoder inom barnomsorgen, 

och därför förespråkar vi bland annat gratis utbildning för pedagoger vid både 

offentliga och privata lärosäten.

• För en effektivare fördelning av lediga förskoleplatser via KiTa-Navigator-

plattformen (en platform för fördelning av förskoleplatser) planerar vi en 

fullständig digital registrering av den faktiska efterfrågan på förskoleplatser.

• Vi förespråkar också flexiblare och längre öppettider på alla förskolor från kl. 

07.00 till 18.00 samt ökade möjlighet för förskola under nattetid och under helger.

Fler innovativa och digitala lösningar i klassrummet
• Vi vill se ett införande av åldersanpassad utbildning inom IT- och mediekunskap, 

samt ett tillhandahållande av nödvändig hårdvara.

• Vi vill att utbildningen av lärare i IT- och mediekunskap ska förbättras, inklusive 

tid för kompetensutveckling och tillsättandet av IT-specialister på skolorna.

• Via den potentiella enheten för digitala frågor i senaten (SenD) har vi som mål 

att stödja infrastrukturell utbyggnad samt en uppbyggnad av ett enhetligt 

dataskydds- och datasäkerhetssystem. 

• Vi vill ha omfattande klimatundervisning i förskolor och skolor samt integrering 

• Den rådande personalbristen och den eftersatta digitaliseringen är de främsta 

orsakerna till att Berlins rättsväsende har varit överbelastat i flera år. Vi 

förespråkar en större mångfald bland personalen och självklart också att det ska 

finnas tillräckligt med personal. Vi planerar ett snabbt införande av e-akten 

(en digitaliseringsprocess av analogt lagrade uppgifter inom myndigheter 

och förvaltningar) i god tid före 2026 och en utökning av rättsväsendets 

onlinetjänster.
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Gör lärlingsutbildningar mer attraktiv
• Vi vill förbättra ramvillkoren för lärlingsutbildningar (Betriebliche Ausbildung), 

exempelvis genom mer rättvisa arbetstider och en lön som går att leva på.

• Vi vill se över läroplanerna för befintliga lärlingsutbildningar och utvidga dem så 

att de också omfattar yrkesövergripande och digitala färdigheter.

• Vi ser gärna en utvidgning av hybridutbildningsmodeller för nyanlända, där 

integrationskurser kombineras med en lärlingsutbildning.

Högskolor & Universitet - platser för kritiskt 
tänkande och oberoende forskning
• Högskolorna och universitetens oberoende i fråga om undervisningsinnehåll 

men också inom forskningen måste bevaras genom samarbete mellan den privata 

sektorn och utbildningsinstitutionerna.

• Vi vill främja vetenskapligt baserade arbeten och undervisningsmaterial men 

även främja lärare  och professorer som undervisar och forskar med andra synsätt 

på frågor än den klassiska centraleuropeiska synen.

• Vi stöder utvecklingen av likabehandlingsplaner för att främja personer med 

invandrarbakgrund, olika kön, minoriteter och personer med funktionshinder i 

undervisning och forskning.

Möjliggör ett livslångt lärande
• Vi vill utvidga utbudet och öka det ekonomiska stödet till vuxenutbildningen 

(Volkshochschulen) som centrala platser för livslångt lärande för alla medborgare. 

• Vi vill ha fler flerspråkiga kurser och olika utbildningar på enkel tyska så att 

människor med olika kulturell bakgrund kan mötas.

• Vi vill uppmuntra företag att erbjuda mer vidareutbildning för anställda genom 

ekonomiskt och skattemässigt stöd till dessa.

av klimatforskning och hållbar utveckling i alla universitets läroplaner.

Förbättra skolans utbildning -  för alla
• Vi förespråkar en fördelning av det pedagogiska arbetet på multiprofessionella 

team.

• Vi anser att det är viktigt och nödvändigt att skapa en mer flexibel läroplan 

som kan anpassas till aktuella världshändelser, elevernas individuella behov och 

situationen i klassen.

• Vi vill utveckla kompetensutvecklingen av lärare, med starkare fokus på aktuella 

ämnen samt på kompetensorienterat och projektbaserat lärande.

• Vi vill minska bedömning med betyg och ersätta det med ett feedbacksystem som 

fokuserar på elevernas personliga styrkor och förmågor.

• Vi vill tidigare identifiera elever med behov av extra hjälp och elever med 

inlärningssvårigheter och stötta dessa elever extra.

Jag vill ge barn och 
ungdomar en röst - 

från födseln. För alla 
ska ha lika möjligheter 

i Berlin.
Carolin Behr, toppkandidat till 

Berlins representanthus
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GEMENSAMT ANSVAR 
FÖR BERLIN
Berlin ska vara ett hem för alla invånare. En stad där ingen lämnas efter. 
En mångsidig stadsplanering som garanterar en diskrimineringsfri stad 
möjliggör ett tryggt hem för alla. Jämlikhet innebär inte bara avsaknaden 
av diskriminering, utan också att alla har möjlighet att delta och 
utvecklas i alla delar av samhället. Tillsammans bygger vi ett hem värt att 
leva i, där alla känner sig säkra och fria. Det är bara i mångfalden som vi 
kan förenas.

Ett inkluderande samhälle
• Jämlikhet är inte en isolerad fråga för oss, utan ett tankesätt som ligger till grund 

för vår existens och alla förslag vi lägger fram.

• Diskriminering av alla slag måste stoppas. Detta gäller särskilt diskriminering 

av kvinnor, HBTQ+personer, människor med annan hudfärg eller nationalitet, 

flyktingar, medlemmar av olika religiösa samfund, äldre, personer med 

funktionshinder eller folk med annan utsatt social status.

• Vi vill att stadsplaneringen ska vara inkluderande. I synnerhet måste man undvika 

skapandet av utanförskapsområden.

• Vi vill att alla ska ha en lön som går att leva på och möjligheten att göra en 

klassresa. Därför kämpar vi också mot barnfattigdom och för ökat socialt skydd 

för egenföretagare, frilansare och andra entreprenörer.

• Vi vill att man ska vara säker på att få en neutral och oberoende rådgivning vid 

en eventuell abort.

Tak över huvudet för alla
• Vi står bakom rätten till en anständig bostad för alla människor.

• Vi vill att det ska investeras  mer i sociala och hållbara bostäder, med särskilt 

fokus på att tillhandahålla bostäder för särskilt utsatta grupper. (“Geschütztes 

Marktsegment”)

• Med hjälp av specialiserade sektorsövergripande enheter vill vi samla kompetens 

och sätta det förebyggande arbetet och kampen mot hemlöshet i fokus.

EN MÅNGSIDIG KULTURELL 
SCEN FÖR ALLA
Kulturen är en grundläggande byggsten i demokratin och samhället 
och är det som lägger grunden till den frihetskänslan som finns i Berlin. 
Staden är ett hem för kreativ mångfald, en livlig och varierad klubbscen 
samt historiska platser och minnesmärken. Vårt mål är att bevara och 
främja detta mångsidiga kulturlandskap.

Ett långsiktigt perspektiv på kulturen
• Vi vill skapa en långsiktig plan för finansieringen av kulturen som kan möjliggöra 

bättre och enklare planering och säkerhet för alla de som får stödet.

• Vi är fast beslutna om att ett främjande av europeiska utbyten och samarbeten 

inom kulturen är bra.

Klubbscenen - ett kännetecken för Berlin
• Vi vill främja och bevara Berlins klubbscen. När det gäller nya klubbar eller 

utbyggnader av klubbar strävar vi efter lösningar som möjliggör klubbarnas 

fortsatta existens utan att blockera en fortsatt stadsutveckling i övrigt.

• Vi kämpar för en „open air-lag“ i Berlin för att förenkla fester under bar himmel.

Direktstöd i samband med COVID19-pandemin
• Vi vill fortsätta att stödja artister, konstnärer och liknande samt andra anställda 

inom eventbranschen så länge som deras försörjning hotas av effekterna av 

COVID19-pandemin.

• Vi vill se till att stödet i framtiden är tillgängligt på ett enkelt och obyråkratiskt 

sätt samt att det är öppet och rättssäkert.

Göra upp med den tyska kolonialistiska historien
• Vi kommer att förespråka ett aktivt och seriöst hanterande av Tysklands 

kolonialistiska historia.

• Vi vill att konstverks ursprung från kolonialtiden ska dokumenteras och visas upp 

på alla våra museer och att föremål från kolonialtiden ska återlämnas till sina 

ursprungsländer om det önskas av den berörda parten.
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BOSTADEN ÄR EN 
MÄNSKLIG RÄTTIGHET
Volt kämpar för att det ska finnas tillräckligt med bostäder till 
överkomliga priser i Berlin, för mångsidiga och livliga stadsdelar. Vi vill 
också ha klimatvänliga bostäder och en omfattande miljömedveten 
nybyggnation. Detta ger alla berlinare en värdig plats att leva på.

Prisvärda bostäder i Berlin
• Vi vill främja den ideella bostadssektorn för att på lång sikt garantera tillräckligt 

med bostäder till rimliga priser för alla berlinare. Därför vill vi stärka kommunala 

bostadsrättsföreningar, kooperativ och andra nytänkande former av kollektivt 

boende.

• Vi vill införa kostnadsfri statlig rådgivning för hyresgäster och se till att 

bromsandet av hyrorna verkligen tillämpas. Dessutom vill vi inrätta en omfattande 

webbportal för beräkning och kontroll av hyror.

• Med intäkterna från en särskild avgift på hyror som överstiger den lokala 

jämförelsehyran (exklusive nybyggnation) vill vi stödja människor med låga 

inkomster.

• Vi är också för en höjning av bostadsbidraget i takt med det aktuella prisindexet 

på hyror för att hjälpa människor med låga inkomster. Det är viktigt för oss att alla 

berlinare kan bo i den stadsdel där de arbetar och där deras vänner och familj finns.

• Vi förespråkar bevarandet av befintliga och skapandet av nya skyddsområden 

(Milieuschutzgebiete) för att bevara befolkningens sammansättning och mångfald 

i respektive stadsdel och grannskap.

• Genom att skapa ett digitalt fastighetsregister vill vi säkerställa ökad öppenhet 

på hyresmarknaden och samtidigt stödja kampen mot penningtvätt inom 

fastighetsbranschen.

• Vi är kritiska till det hyrestak som i april 2021 avskaffades. Detta eftersom det har 

fördröjt den ekologiska och strukturella modernisering som behövs på marknaden. 

Det har också straffat seriösa hyresvärdar och försatt bostadsrättsföreningar och 

kooperativ i städerna i ekonomisk knipa.

Nybyggnation
• Vi vill reformera byggrätten enligt den nederländska modellen. Genom att 

minska byråkratin blir det lättare och billigare att bygga.

• “Housing First“ är ett beprövat koncept för att på ett hållbart sätt minska 

hemlösheten. Vi vill utöka „Housing First“ konceptet avsevärt i Berlin och följa 

Finlands exempel.

• Hemlösheten i Berlin är också ett internationellt problem som måste lösas på 

ett övergripande sätt, gärna på europeisk nivå. På så vis kan vi utveckla större 

heltäckande strategier i samarbete med våra europeiska grannländer.
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• För Tempelhofer Feld har vi ett koncept som integrerar park- och 

naturskyddsområden, konst- och kulturevenemang samt rekreations- och 

idrottsområden i kombination med  byggande av fler bostäder. Därför anser vi 

att en ny folkomröstning om fältets framtid bör genomföras.

• 

Byggande och boende ska vara klimatneutralt
• Vi vill uppnå klimatneutralitet inom byggnads- och bostadssektorn senast 2035. 

För att uppnå detta vill vi bygga på ett resurssnålt och klimatvänligt sätt och 

främja forskning om och användningen av hållbara byggnadsmaterial.

• Vi planerar ett hållbart byggande av bostäder genom att öka installationen av 

solcellssystem på bostäderna och användningen av markvärme och liknande med 

låga utsläpp när det är möjligt.

• Vi kommer att driva på utbyggnaden av fjärrvärmenätet och öka satsningarna på 

att renovera gamla omoderna värmesystem.

• Vi vill att man i hela Tyskland ska se till att programmen för finansieringen av 

energimoderniseringen av byggnader reformeras.  Därmed strävar vi efter en 

moderniseringsgrad på 4 %.

• Vi vill förbättra stadsklimatet genom att anlägga gröna tak och fasader och göra 

det obligatoriskt att ordna nya grönområden i anslutning till varje ny byggnad.

• 

En rättvis bostadsmarknad
• Vi förespråkar en sänkning av skatten på fastighetsöverlåtelser 

(Grunderwerbsteuer). Samtidigt vill vi göra skatteförmåner vid försäljning av en 

fastighet beroende på om ägaren tidigare använt fastigheten som bostad eller ej. 

Vi kommer att förhindra skatteflykt genom så kallade „Share Deals“. 

• Vi stödjer en reform av markskatten (Grundsteuer) i enlighet med 

fastighetsvärdemodellen som ett incitament för effektiv markanvändning och 

byggandet av nya bostäder.

• Vi vill  förhindra diskriminering vid bostadssökande, till exempel diskriminering 

mot personer med funktionshinder, homosexuella, ensamstående föräldrar eller 

personer med ett utländskt klingande namn.

• Vi förespråkar nybyggnation med en känsla för proportioner där vi kan använda 

utrymmen som idag inte används, till bostäder. Parker, grönområden och tillgången 

till frisk luft och natur måste dock bevaras.

• Vi vill ha bostäder till överkomliga priser för studenter, både i form av 

studentbostäder men också privata lägenheter. 

• Vi stöttar idén om företagsbostäder. Detta för att motverka bristen på kvalificerad 

arbetskraft genom att möjliggöra korta pendlingsavstånd till arbetet.

• Vi planerar en markpolitik som säkerställer bostadsbyggande enligt sociala 

och ekologiska kriterier genom att utvidga den nystardade markfonden i 

Berlin (Berliner Bodenfonds GmbH) och öka beviljandet av byggande genom 

utarrendering av mark i enlighet med arrenderätten (Erbbaurechten).

Svartvitt tänkande 
löseri inte 
bostadspolitiken. Vi 
behöver bra lösningar 
som är rättssäkra och 
hållbara.
Steffen Daniel  Meyer, 
toppkandidat till Berlins 
representanthus
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• Säkerheten för fotgängare ska förbättras genom att gångbanorna tydligare 

separeras från cykel- och vägtrafiken.

• Vi kommer i allmänhet att prioritera fotgängare i stadsplaneringen.

Cyckelstaden Berlin
• För att man ska kunna cykla på ett enkelt och säkert sätt i Berlin vill vi utveckla 

infrastrukturen för cyklar i linje med det nederländska cykelvägssystemet.

• De så kallade pop-up-cykelvägar som finns runt om i Berlin är bara en tillfällig 

lösning som bör göras permanent så snart som möjligt.

• Vi vill bygga fler cykelvägar och cykelpassager. 

• För att göra det lättare att byta från bilen till cykel vill vi ha ett lättillgängligt 

stödprogram för lastcyklar.

Gör kollektivtrafiken mer attraktiv
• Vi vill bygga ut kollektivtrafiken så att tiden mellan avgångarna blir tio minuter 

som standard och under fem minuter under rusningstid.

• Fokus ligger på att knyta ihop de yttre stadsdelarna med stadskärnan. Detta 

bland annat genom förbättrade anslutningar till omkringliggande områden och 

på beställningsbussar för svårnådda områden. I framtiden kan självkörande 

minibussar komma att användas.

• Om vi ska kunna stoppa klimatförändringarna i tid är  det viktigt att bussflottan 

senast 2030 kör på klimatneutrala och utsläppssnåla drivmedel och att körbanor 

i stor omfattning görs om till bussfiler.

• Vi vill göra passagerarsjöfarten hållbar och utsläppssnål.

Hållbar transport med personbil
• För att uppnå nollvisionen inom trafiken planerar vi att införa en 

hastighetsbegränsning på 30 km/h som standard i hela innerstaden.  Det har 

införts i Helsingfors med stor framgång.

• Det offentliga rummet bör fördelas mer rättvist. Vi förespråkar en minskning av 

antalet parkeringsplatser och en kostnadsbaserad prissättning av dessa.

• För att minska biltrafiken vill vi införa vägtullar, på ett rättvist sätt genom att 

tillsätta en expertkommitté med medborgerligt deltagande.

• Vi planerar en snabb och behovsanpassad utbyggnad av laddningsinfrastrukturen 

för elbilar.

EN KLIMATVÄNLIG OCH 
RÄTTVIS TRAFIKPOLITIK
Vi förespråkar en trafikpolitik där miljövänliga transportmedel står i 
centrum: Cykel, gång och kollektivtrafik ska bli attraktivare, säkrare och 
snabbare för att möjliggöra en bekväm, effektiv och hållbar rörlighet i 
staden. Volt vill ha ett Berlin där vi alla kan röra oss fritt och säkert. 

Trafikdämpande åtgärder för en mer levande stad
• Genom ett aktivt främjande av så kallade kvartersblock (Kiezblocks) vill vi minska 

bullerföroreningar, förbättra luftkvaliteten och öka livskvaliteten i staden. Målet 

är att minska genomfartstrafiken inom ett kvarter - precis som i Barcelona - utan 

att begränsa invånarnas rörlighet.

• För att lugna trafiken i staden vill vi införa bilfria zoner och hybridanvändning 

av vägarna, vilket betyder att man exempelvis endast tillåter biltrafik under vissa 

tider på dygnet på vissa gator. 

• Genom att utöka möjligheterna till medborgerligt deltagande vill vi involvera 

berörda medborgare mer i utformningen av trafiken i närområdet. 

Mångfald av transportmedel
• Vi vill ha fler cykelparkeringar och bygga ut enligt Park & Ride-konceptet för att 

göra det lättare att byta från tåg eller buss till cykeln. 

• Vi vill att alla delningstjänster för bilar, elscootrar o.s.v. finns tillgängliga på en 

enda enhetlig plattform. Dessa tjänster bör också utökas utanför S-Bahn-ringen.

Jämlikhet och säkerhet i kollektivtrafiken
• Vårt mål är att utveckla en inkluderande strategi för kollektivtrafiken. London 

visar hur sådana strategier kan utvecklas och genomföras med hjälp av effektiv 

datainsamling.

• Vi strävar efter en kontinuerlig utbyggnad och förbättring av Berlins kollektivtrafik.

• Vi vill anpassa biljettsystemet och linjenätet efter allas behov, i synnerhet efter 

utsatta gruppers behov.

Att ta sig fram till fots - ett hälsosamt alternativ
• För att göra det lättare att ta sig fram till fots kommer vi att bygga fler gågator, 

gångbanor och halv-gågator (Begegnungszonen).
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Ett helhetsperspektiv för godstransporter
• För innovativa och miljövänliga godstransporter måste så kallade „City Hubs“ 

(mikrodistributionscentraler) användas i högre utsträckning och sträcka sig över  

stadsdelsgränser.

• Vi vill också satsa på att prioriterade leveranser levereras utanför rusningstid och 

vill också omvandla parkeringsplatser till lastzoner. Körningar med tomma bilar 

kan undvikas genom samarbetsplattformar för företag.

IMPRESSUM
Volt Deutschland
Choriner Straße 34 
10435 Berlin

www.voltberlin.org

Saknar du något?
Tack för att du tar har tagit dig tid att läsa igenom vårt valprogram. Vårt 

nationella valprogram med ännu fler paneuropeiska, pragmatiska och 

progressiva lösningar finns på voltdeutschland.org. I framtiden planerar vi att 

utarbeta ställningstaganden i ännu fler frågor och då hittar du dessa på vår 

hemsida.

Saknar du något? Finns det ett ämne som ligger dig särskilt varmt om hjärtat? 

Då är lösningen mycket enkel: Gå med i vår rörelse.

www.voltberlin.org

http://www.voltberlin.org
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