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KURZUBERSICHT DES AFD-BUNDESTAGSWAHLPROGRAMMS 2017

• Polityka zagraniczna musi kierować się  
interesem Niemiec

• Schengen nie sprawdziło się – należy znów 
wprowadzić ochronę granic

• USA jest najważniejszym partnerem Niemiec, 
zwiększenie wpływu Europy w NATO

• Odprężenie w stosunkach z Rosją dla trwałego 
pokoju w Europie

• Zasadnicza reforma niemieckich sił zbrojnych i 
ponowne wprowadzenie obowiązkowej służby 
wojskowej

• Nie dla armii UE lub udziału niemieckich sił 
zbrojnych w obronie obcych interesów

• Natychmiastowe zakończenie negocjacji  
w sprawie przystąpienia Turcji

• Odrzucamy CETA, TISA i TTIP

• Skuteczne zwalczanie przestępczości 
cudzoziemców

• Egzekwowanie kar za granicą
• Konsekwentne przeciwdziałanie przestępczości 

młodzieży: prawo karne dla dorosłych dla osób 
w wieku od 18 lat, wiek zdolności do ponoszenia 
odpowiedzialności karnej obniżyć do 12 lat

• Wzmocnić policję/poprawić wymiar 
sprawiedliwości w zakresie prawa karnego

• Zwalczać przestępczość zorganizowaną
• Poprawić bezpieczeństwo obywateli
• Ochrona ofiary zamiast ochrony sprawcy
• Zakazać działalności stowarzyszeń 

monitorujących naruszanie zasad konkurencji w 
celu upomnienia i osiągnięcia zysku

• Przekształcenie Unii Europejskiej w związek 
suwerennych państw

• Nie dla Stanów Zjednoczonych Europy i nie dla 
ogólnej odpowiedzialności cywilnej Niemiec 
w ramach UE:

    - nie dla budżetu UE i ministra finansów UE
    - nie dla funduszy unijnych
• Zatrzymać manię wielkości UE

• Euro nie sprawdziło się: odejście od euro
• Osoby oszczędzające i rencistów chronić 

przed wywłaszczeniem przez Europejski Bank 
Centralny

• Utrzymanie gotówki, przywrócenie 
niemieckiego pieniądza

• Zniesienie niemieckiej odpowiedzialności 
cywilnej dla zagranicznych banków

• Zabezpieczenie obywateli przed kryzysem euro
• Zatrzymać szaleństwo systemu Target 2
• Zakazane finansowanie przez państwo, 

zakończyć pomoc kredytową i odpowiedzialność 
cywilną za długi innych państw

Demokracja w Niemczech

Waluta, polityka pieniężna  
i finansowa

Bezpieczeństwo wewnętrzne

UE i Europa

Polityka zagraniczna  
i polityka bezpieczeństwa

• Nie ma demokracji bez suwerennego narodu
• Głosowania narodowe według modelu 

szwajcarskiego
• Bezpośrednie wybory na prezydenta Federacji
• Zapewnić podział władz
• Ograniczyć siłę partii
• Rozdział urzędu i mandatu
• Zakończyć rozdawanie stanowisk i innych 

korzyści w oparciu o przynależność partyjną  
i wprowadzić karalność za patronat urzędów

• Finansowanie partii dostosować do prawa 
konstytucyjnego

• Wolny wybór list i wolny mandat
• Ograniczyć okres kadencji dla polityków 
• Zahamować działania lobbystyczne, zaostrzyć 

regulacje dotyczące wykonywania dodatkowej 
pracy przez parlamentarzystów i regulacje 
dotyczące przekupywania posłów

• Niezależność sędziów i prokuratorów, 
odpolitycznienie administracji i radia 
publicznego

• Wprowadzenie karalności za trwonienie 
podatków

• Odtworzyć system prawny zapewniający 
swobody obywatelskie, utrzymać zasadę 
swobody zawierania umów

• Zmniejszenie liczebności parlamentu z 700  
do mniej niż 500 posłów



• Nie dla podwójnego obywatelstwa
• Nadanie obywatelstwa dopiero po rzeczywistej 

integracji
• Powrót do zasady pochodzenia w przypadku 

nadawania obywatelstwa, która obowiązywała 
do roku 2000

• Zniesienie zasady miejsca urodzenia  
w przypadku nadawania obywatelstwa

• Imigracja na naszych zasadach
• Integracja jest obowiązkiem, z którego 

imigranci muszą się wywiązać
• Nie dla imigracji do systemów socjalnych
• Ochrona niemieckich granic i zakończenie 

nielegalnej imigracji
• Schronienie w regionach pochodzenia zamiast 

niepohamowanej masowej migracji do Niemiec
• Wniosek o azyl tylko po udokumentowaniu 

tożsamości
• Konsekwentna repatriacja osób, których wniosek 

o azyl został odrzucony, zmniejszenie przeszkód 
w wydalaniu, nietolerowanie imigrantów 
popełniających czyny karalne

• Zapewnienie identyfikacji wszystkich osób 
starających się o azyl

• Niesprowadzanie członków rodzin i niewłączanie 
ich do naszych systemów socjalnych, świadczenia 
rzeczowe przed świadczeniami pieniężnymi

• Zakończenie nieprawidłowości w zakresie 
kosztów przeznaczanych na małoletnich 
cudzoziemców bez opiekuna

• Dla Turcji nie ma miejsca w UE
• Chcemy naszym potomkom pozostawić kraj, 

który będzie jeszcze rozpoznawalny jako nasze 
Niemcy

• Islam nie przynależy do Niemiec
• Musi być dozwolone krytykowanie islamu
• Zakończenie finansowania meczetów 

ze środków zagranicznych, zaprzestanie 
budowy i wykorzystywania meczetów przez 
państwa islamskie

• Niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się 
islamskiego społeczeństwa równoległego.

• Nie dla szariatu i „sędziów pokoju”
• Zakaz całkowitego zakwefiania
• Zakaz działalności stowarzyszeń islamskich 

wrogich konstytucji
• Minaret i nawoływanie muezina są 

sprzeczne z zasadą tolerancyjnego 
współistnienia religii

• Włączyć do konstytucji jako cel państwa 
zasadę budowy społeczeństwa przyjaznego 
dzieciom i utrzymania narodu państwa

• Wzmocnić małżeństwo i rodzinę
• Dzieci potrzebują obojga rodziców: 

samotne wychowywanie nie jest idealnym 
rozwiązaniem

• Większa sprawiedliwość podczas rozwodów
• Docenienie bliskiej opieki rodziny
• Ochrona życia nienarodzonego 
• Wspólne opodatkowanie dla odczuwalnego 

odciążenia rodzin
• Dzieci muszą przestać być czynnikiem 

ryzyka popadnięcia w ubóstwo
• Tak dla wyraźnego wizerunku rodziny 

złożonej z ojca, matki i dziecka
• Ideologia gender jest wroga konstytucji
• Usunięcie ideologii gender ze szkół – 

zatrzymanie wczesnego useksualniania
• Zakończenie trwonienia podatków na 

„badania gender”

Obywatelstwo niemieckie

Imigracja i azyl

Islam

Wspieranie rodzin  
i rozwój demograficzny



• Utrzymanie wieloczłonowego  
systemu szkolnictwa

• Wzmocnienie kształcenia zawodowego:  
mistrz zamiast magistra

• Nie dla ideologicznie motywowanej integracji: 
utrzymanie szkół specjalnych

• Skutki masowej imigracji: nie kosztem uczniów
• Bolonia nie sprawdziła się: ponownie 

wprowadzenie dyplomu i magistra
• Wzmocnienie autonomii szkół wyższych: 

zachowanie wolności badań i nauczania
• Bez ideologicznych wpływów w szkole: 

neutralność szkoły musi zostać zachowana
• Nie dla powiązanego z wyznaniem nauczania 

islamu w niemieckich szkołach
• Nie dla specjalnych praw dla muzułmanów w 

naszych szkołach
• Nie dla nauczania koranu przez wrogie 

konstytucji stowarzyszenia meczetowe

• Niemiecka kultura wiodąca  
zamiast „multi-kulturyzmu”

• Język niemiecki jako centrum naszej 
tożsamości

• Usunięcie ideologicznych założeń dla 
polityki kulturalnej państwa

• Opowiedzenie się za kulturową 
suwerennością krajów związkowych – bez 
„politycznie poprawnej” sztuki i kultury

• Zniesienie abonamentu radiowego
• Utrzymanie internetu jako miejsca 

swobodnej wymiany opinii

• Obniżenie ogólnego podatku obrotowego 
(VAT) o 7 punktów procentowych

• Obniżenie udziału podatków i opłat 
(maksymalnie do 40 % produktu krajowego 
brutto)

• Reforma systemów podatkowych
• Zniesienie opłacania przedstawicieli 

kościołów ze środków podatkowych
• Redukcja biurokracji
• Polityka gospodarcza przyjazna dla klasy 

średniej
• Zniesienie podatku od spadku
• Nie dla reaktywacji podatku od majątku
• Tak dla ustawowej płacy minimalnej
• Zabezpieczone wkłady w przypadku 

upadłości banków
• Prawo do udziału w życiu cyfrowym i 

gospodarce cyfrowej
• Włączenie do konstytucji hamulca 

fiskalnego

• Zniesienie dyskryminacji rodzin i zwalczanie 
ubóstwa wśród dzieci

• Renta wolna od potrąceń po 45 latach pracy
• Unikanie podwójnego opodatkowania renty 

państwowej
• Podstawowe zabezpieczenie w starszym wieku: 

kto pracował, ten musi później mieć więcej
• Sprawiedliwość w zakresie zasiłku dla 

bezrobotnych
• Ubezpieczenie zdrowotne i opiekuńcze 

finansowane w równych częściach przez 
pracownika i pracodawcę

• Aktywujące podstawowe ubezpieczenie 
społeczne

Kształcenie i szkoła

Kultura i media Polityka społeczna

Podatki i finanse,  
gospodarka i praca



• Ponoszone przez kasy koszty na rzecz 
imigrantów, uciekinierów i osób ubiegających 
się o azyl nie mogą rujnować naszego systemu 
opieki zdrowotnej

• Zapewnić opiekę lekarską na wsi
• Przeciwdziałanie „zapaści w zakresie usług 

opiekuńczych”
• Poprzez inwestycje zapewnić opiekę 

stacjonarną
• Odciążyć szpitalne przychodnie nagłych 

wypadków
• Zoptymalizować ambulatoryjną opiekę 

poprzez system lekarzy rodzinnych
• Lekarzy i terapeutów kształcić głównie w 

Niemczech
• Wypowiedzieć niemiecko-tureckie 

porozumienie w sprawie ubezpieczeń 
społecznych

• Niewprowadzanie karty zdrowia, 
niewprowadzanie ustawy w sprawie E-Health

• Alternatywna medycyna jako uzupełnienie 
medycyny tradycyjnej

• Finansowo odciążyć położne wykonujące 
wolny zawód

• Niezatwierdzanie marihuany
• Przeciwdziałać „zapaści w zakresie usług 

opiekuńczych”, lepiej wspierać opiekę 
sprawowaną przez członków rodziny

• Paryską umowę klimatyczną z 12.12.2015 
należy wypowiedzieć

• Całkowicie skreślić ustawę o energiach 
odnawialnych

• Dla zapewnienia bazy gospodarczej należy 
w szkołach, instytucjach edukacyjnych 
i badawczych wszystkich szczebli silniej 
wspierać zawody z zakresu matematyki, 
informatyki nauk przyrodniczych i 
inżynieryjnych oraz techniki

• Wprowadzić „Program koniunkturalny  
dla infrastruktury”

• Wzmocnić budownictwo mieszkaniowe 
poprzez odpowiednie warunki ramowe

• Wzmocnienie infrastruktury wiejskiej

• Zaopatrzenie w wodę należy do sektora 
publicznego

• Zatrzymać rozbudowę energetyki wiatrowej
• Poprawić ochronę przed hałasem
• Ochronę konsumentów przenieść ze 

szczebla UE z powrotem na szczebel krajowy
• Zabronić uboju powodującego cierpienie 

zwierząt
• Wzmocnienie rolnictwa chłopskiego
• Wzmocnić regionalną produkcję artykułów 

spożywczych i sprzedaż bezpośrednią
• Utrzymać stare odmiany roślin uprawnych
• Poprawić ramowe warunki dla małych 

ogrodów i małych hodowli zwierząt
• Rolnictwo niemieckie wolne od 

stosowania metod inżynierii genetycznej

Zdrowie i opieka

Energia i klimat

Komunikacja, budownictwo  
mieszkaniowe, obszar wiejski

Ochrona środowiska, przyrody, zwierząt, 
ochrona konsumenta i rolnictwo

Szczegółową wersję naszego programu na wybory do parlamentu 
federalnego znajdą Państwo na stronie:  
www.afd.de
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Alternatywa dla Niemiec
Landesverband Brandenburg
E-Mail: kontakt@afd-brandenburg.de

 Tel.: 0331 – 967 666 55

www.afd.de

Stracili Państwo zaufanie do polityki starych partii?
To wesprzyjcie nas!
Zostańcie członkiem, wspierającym lub darczyńcą!

/afd_bund afdkanal.de/alternativefuerde
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Proszę podać jako przeznaczenie „Darowizna na kampanię wyborczą” i na dowodzie 
wpłaty kompletny adres dla późniejszego wydania pokwitowania o darowiźnie.

Konto dla darowizn:
AfD Landesverband Brandenburg: 
Comerzbank Ludwigsfelde 
IBAN: DE67 1604 0000 0707 11715 00
BIC: COBADEFFXXX

spende@afd-brandenburg.de


