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Szociáldemokrata-liberális koalíció Bécsben 

Hivatalosan is koalícióra lépett Bécsben a várost irányító szociáldemokrata SPÖ a liberális 

NEOS-szal. Megállapodtak többek között klímavédelmi lépésekről, képzésekről és új 

egészségügyi központokról, de az átláthatóságnak is fontos szerep jut.  

  

Az elmúlt időszakban összesen tizennyolcszor tárgyaltak a bécsi szociáldemokraták (SPÖ) és a liberális 

NEOS, amíg közös koalíciós programjukat kidolgozták. A főbb megállapodási irányvonalakat hétfőn 

mutatta be Michael Ludwig polgármester és Christoph Wiederkehr a NEOS bécsi elnöke, ma pedig a 

pártbizottságok nagy többséggel hivatalosan is jóváhagyták a koalíciós dokumentumot.  

A pártok folytatják a sikeres képzési modellt, aminek a lényege, hogy többfajta oktatási intézmény 

(óvoda, iskolák, szabadidőközpontok) ugyanazon a helyen található, így a foglalkozások között 

bármikor váltani lehet, a képzés hatékonyabb és az erőforrásokat is optimálisabban lehet felhasználni. 

Az SPÖ és a NEOS a közeljövőben tizennégy hasonló kampuszt hozna létre a már meglévő öt helyszín 

mellé. A két párt ezen kívül ígéretett tett az óvodák és iskolák támogatására – utóbbiakban például 

megnövelik az adminisztratív személyzet és az iskolapszichológusok számát, illetve növelik az ingyenes 

óvodák és iskolák számát – és hangsúlyozták, hogy az oktatás lehetőségét mindenki számára anyagi 

háttértől függetlenül egyformán biztosítani kell.  

A környezetvédelmi célok tekintetében nem jelent változást, hogy immár nem a zöldekkel 

kormányoznak együtt a szocialisták: a cél továbbra is az, hogy Bécs klímavédelmi mintavárossá váljon. 

A közösségi közlekedést, mindenekelőtt az elővárosi villamosközlekedést továbbfejlesztik, a 

kerékpárutakra szánt összeget megnégyszerezik és további forgalomcsillapító intézkedések is 

várhatóak. Bécs lesz az első olyan város, amely saját „klíma-törvényt” hoz majd, amivel a főváros még 

közelebb jut ahhoz, hogy 2030-ra szén-dioxid-semleges legyen. 

A koalíciós partnerek megállapodtak ezen kívül öt új egészségügyi központ létrehozásáról. Ezek a 

kórházak tehermentesítését szolgálják, a fókuszban pedig a megelőző kezelések állnak majd. Az 

egészségügy digitalizációja tovább folytatódik. Az átláthatóság égisze alatt mindenekelőtt a városi 

Számvevőszék alakul át, ahol nagy hangsúlyt fektetnek az információs szabadságra. A jövőbeli 

választási kampányok költségét csökkentik, ennek megszegése szankciókat von maga után.  

A koalíciós megállapodások személyi változásokat is hoznak magukkal: az egyik új bécsi 

alpolgármesteri tisztet mostantól Kathrin Gaál lakhatási és nőkkel kapcsolatos ügyekért felelős városi 

tanácsnok tölti be. A másik alpolgármester előreláthatólag a NEOS bécsi elnöke, Christoph Wiederkehr 

lesz, aki emellett az integrációs és képzési ügyekért is felel majd. 
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