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Χηαρτα ∆ερ ∆ιγιταλεν Γρυνδρεχητε Γρυνδπρινζιπιεν Αυφ ∆εµ Γεβιετ ∆ερ Ευ Οδερ Λεδιγλιχη Αππελλ Αν ∆ιε Ακτευρε ∆ερ ∆ιγιταλεν Ωελτ
Ρεχογνιζινγ τηε ηαβιτ ωαψσ το γετ τηισ βοοκσ χηαρτα δερ διγιταλεν γρυνδρεχητε γρυνδπρινζιπιεν αυφ δεµ γεβιετ δερ ευ οδερ λεδιγλιχη αππελλ αν διε ακτευρε δερ διγιταλεν ωελτ ισ αδδιτιοναλλψ υσεφυλ. Ψου ηαϖε ρεµαινεδ ιν ριγητ σιτε το βεγιν γεττινγ τηισ ινφο. γετ τηε χηαρτα δερ διγιταλεν γρυνδρεχητε γρυνδπρινζιπιεν αυφ δεµ γεβιετ δερ ευ οδερ λεδιγλιχη αππελλ αν διε ακτευρε δερ διγιταλεν ωελτ ϕοιν τηατ ωε ηαϖε τηε
φυνδσ φορ ηερε ανδ χηεχκ ουτ τηε λινκ.
Ψου χουλδ βυψ λεαδ χηαρτα δερ διγιταλεν γρυνδρεχητε γρυνδπρινζιπιεν αυφ δεµ γεβιετ δερ ευ οδερ λεδιγλιχη αππελλ αν διε ακτευρε δερ διγιταλεν ωελτ ορ γετ ιτ ασ σοον ασ φεασιβλε. Ψου χουλδ σπεεδιλψ δοωνλοαδ τηισ χηαρτα δερ διγιταλεν γρυνδρεχητε γρυνδπρινζιπιεν αυφ δεµ γεβιετ δερ ευ οδερ λεδιγλιχη αππελλ αν διε ακτευρε δερ διγιταλεν ωελτ αφτερ γεττινγ δεαλ. Σο, γονε ψου ρεθυιρε τηε βοοκσ σωιφτλψ, ψου χαν
στραιγητ αχθυιρε ιτ. Ιτ∋σ αππροπριατελψ τοταλλψ εασψ ανδ φορ τηατ ρεασον φατσ, ισν∋τ ιτ? Ψου ηαϖε το φαϖορ το ιν τηισ σκψ
ρε:πυβλιχα 2017: Χηαρτα δερ ∆ιγιταλεν Γρυνδρεχητε δερ Ευροπισχηεν Υνιον − ∆ανιελ Οππερ
ρε:πυβλιχα 2017: Χηαρτα δερ ∆ιγιταλεν Γρυνδρεχητε δερ Ευροπισχηεν Υνιον − ∆ανιελ Οππερ βψ δχτπΤς 3 ψεαρσ αγο 13 µινυτεσ, 1 σεχονδ 253 ϖιεωσ Βυχχεριυσ Λαβ δερ ΖΕΙΤ−Στιφτυνγ ερζηλτ Πηιλιπ Βανσε, ωαρυµ εσ ιν δερ ΕΥ εινε , Χηαρτα δερ ∆ιγιταλεν Γρυνδρεχητε , βραυχητ − υνδ
∆ασ Γρυνδγεσετζ ερκλρτ | Γεσχηιχητε
∆ασ Γρυνδγεσετζ ερκλρτ | Γεσχηιχητε βψ ΜρΩισσεν2γο Γεσχηιχητε 2 ψεαρσ αγο 10 µινυτεσ, 43 σεχονδσ 156,138 ϖιεωσ ∆ασ , Γρυνδγεσετζ , δερ Βυνδεσρεπυβλικ ∆ευτσχηλανδ ωιρδ αµ 23. Μαι 1949 ϖον ιηρεµ Παρλαµενταρισχηεν Ρατ ϖερκνδετ.
#κυρζερκλρτ: Ωασ στεητ ιµ Γρυνδγεσετζ?
#κυρζερκλρτ: Ωασ στεητ ιµ Γρυνδγεσετζ? βψ ταγεσσχηαυ 1 ψεαρ αγο 2 µινυτεσ, 7 σεχονδσ 84,408 ϖιεωσ Μαν κανν δασ , Γρυνδγεσετζ , ινηαλτλιχη ιν ζωει γρ⇓ερε Τηεµεν υντερτειλεν. Ερστενσ: διε , Γρυνδρεχητε , δερ Βργεριννεν υνδ Βργερ.
Γυτ ζυ ωισσεν: διε κλεινεν Υντερσχηιεδε ζωισχηεν Γρυνδγεσετζ υνδ ΕΥ−Χηαρτα
Γυτ ζυ ωισσεν: διε κλεινεν Υντερσχηιεδε ζωισχηεν Γρυνδγεσετζ υνδ ΕΥ−Χηαρτα βψ 2µαλσχηαυεν 1 ψεαρ αγο 3 µινυτεσ, 25 σεχονδσ 547 ϖιεωσ Βιττε ϖερηινδερτ διε ςερφασσυνγσνδερυνγ µιτ δερ Ε−Πετιτιον 104010:
ρε:πυβλιχα 2017 − #∆ιγιταλΧηαρτα Βραυχηεν ωιρ Γρυνδρεχητε φρ δασ διγιταλε Ζειταλτερ?
ρε:πυβλιχα 2017 − #∆ιγιταλΧηαρτα Βραυχηεν ωιρ Γρυνδρεχητε φρ δασ διγιταλε Ζειταλτερ? βψ ρε:πυβλιχα 3 ψεαρσ αγο 58 µινυτεσ 1,313 ϖιεωσ Εινλαδυνγ δερ ΖΕΙΤ−Στιφτυνγ δεν ςορσχηλαγ φρ εινε ∴∀, Χηαρτα δερ διγιταλεν Γρυνδρεχητε , φρ διε Ευροπισχηε Υνιον∴∀ εραρβειτετ υνδ
∆ιγιταλε Γρυνδρεχητε
∆ιγιταλε Γρυνδρεχητε βψ ΑςΕ ∆ιγιταλ 4 ψεαρσ αγο 3 µινυτεσ, 11 σεχονδσ 537 ϖιεωσ Λενα Σιµον ιστ Νετζπηιλοσοπηιν υνδ Χαµπαιγνεριν βει ∆ιγιταλχουραγε ε.ς. υνδ βετρευτ δεν Τωιττερ−Αχχουντ ϖον ≅διγιταλχουραγε.
Ωολλεν Υσερ βερηαυπτ διγιταλε Γρυνδρεχητε? Ινγριδ Βροδνιγ ιµ Ιντερϖιεω
Ωολλεν Υσερ βερηαυπτ διγιταλε Γρυνδρεχητε? Ινγριδ Βροδνιγ ιµ Ιντερϖιεω βψ ΙΝ∆ΥΣΤΡΙΕΜΑΓΑΖΙΝ 2 ψεαρσ αγο 14 µινυτεσ, 36 σεχονδσ 67 ϖιεωσ Ωιε κννεν Υντερνεηµεν µιτ Ηασσ ιµ Νετζ υµγεηεν? Βετρεφφεν Φακε Νεωσ αυχη διε Ινδυστριε? Ωασ κανν υνδ σολλ διε , διγιταλε ,
Ωασ ιστ δερ Υντερσχηιεδ ζωισχηεν δερ ΕΥ−Γρυνδρεχητεχηαρτα υνδ δερ ΕΜΡΚ?
Ωασ ιστ δερ Υντερσχηιεδ ζωισχηεν δερ ΕΥ−Γρυνδρεχητεχηαρτα υνδ δερ ΕΜΡΚ? βψ Ηεµβαχη Λεγαλ 10 µοντησ αγο 5 µινυτεσ, 36 σεχονδσ 2,240 ϖιεωσ Ιν Ευροπα γιβτ εσ µεηρερε ςερτργε, διε δεν ιντερνατιοναλεν Σχηυτζ δερ Μενσχηενρεχητε ζυµ Γεγενστανδ ηαβεν.
Γρυνδρεχητε εινσχηρνκεν − δαρφ δερ Σταατ δασ βερηαυπτ?
Γρυνδρεχητε εινσχηρνκεν − δαρφ δερ Σταατ δασ βερηαυπτ? βψ φερδινανδσααλβαχη 9 µοντησ αγο 10 µινυτεσ, 44 σεχονδσ 246 ϖιεωσ Ναχη Αρτ. 1 υνσερεσ Γρυνδγεσετζεσ σινδ υνσερε , Γρυνδρεχητε , υνϖερλετζλιχη υνδ υνϖερυ⇓ερλιχη. Εινιγε Μενσχηεν βερυφεν σιχη
Πρσεντατιον δερ ∆ιγιταλ−Χηαρτα Φασσυνγ 2018 ιν Βερλιν
Πρσεντατιον δερ ∆ιγιταλ−Χηαρτα Φασσυνγ 2018 ιν Βερλιν βψ ΖΕΙΤ−Στιφτυνγ 2 ψεαρσ αγο 1 ηουρ, 13 µινυτεσ 60 ϖιεωσ
Ωιε σολλεν Γρυνδρεχητε ιν διγιταλεν Ζειτεν αυσσεηεν? Κεψνοτε Ινγριδ Βροδνιγ
Ωιε σολλεν Γρυνδρεχητε ιν διγιταλεν Ζειτεν αυσσεηεν? Κεψνοτε Ινγριδ Βροδνιγ βψ ΙΝ∆ΥΣΤΡΙΕΜΑΓΑΖΙΝ 2 ψεαρσ αγο 30 µινυτεσ 76 ϖιεωσ ϑουρναλιστιν υνδ Αυτοριν Ινγριδ Βροδνιγ σπραχη αµ 11.Ινδυστριεκονγρεσσ βερ ⇐βερωαχηυνγ, Μανιπυλατιον υνδ Ηασσρεδε: Ιµ
∆εµοκρατισχηε Κοντρολλε σοζιαλερ Μεδιεν υνδ δερ Σχηυτζ δερ Γρυνδρεχητε
∆εµοκρατισχηε Κοντρολλε σοζιαλερ Μεδιεν υνδ δερ Σχηυτζ δερ Γρυνδρεχητε βψ Αλεξανδρα Γεεσε 3 ωεεκσ αγο 1 µινυτε, 37 σεχονδσ 10 ϖιεωσ Χαπιτολ Ηιλλ ηατ γεζειγτ, ωιε Ηασσ υνδ ∆εσινφορµατιον υνσερε ∆εµοκρατιε ανγρειφεν. ∆αηιντερ στεητ δασ Γεσχηφτσµοδελλ δερ
ΑΒΒΑ Βεννψ Ανδερσσον 30 Μινυτε ΒΒΧ Λιφε Στορψ Ιντερϖιεω − Σινγερ / Ωριτερ ∆οχυµενταρψ / Μυσευµ
ΑΒΒΑ Βεννψ Ανδερσσον 30 Μινυτε ΒΒΧ Λιφε Στορψ Ιντερϖιεω − Σινγερ / Ωριτερ ∆οχυµενταρψ / Μυσευµ βψ Αλεξ Βελφιελδ − ΤΗΕ ςΟΙΧΕ ΟΦ ΡΕΑΣΟΝ 7 ψεαρσ αγο 30 µινυτεσ 47,526 ϖιεωσ ΑΒΒΑ∋σ µυσιχαλ γενιυσ Βεννψ Ανδερσσον ταλκσ Εξχλυσιϖε το Αλεξ Βελφιελδ ≅ ωωω.χελεβριτψραδιο.βιζ ατ ηισ ηοµε ιν Στοχκηολµ ιν α
∆ευτσχηλανδ βεσσερ ϖερστεηεν λερνεν − Μενσχηενωρδε
∆ευτσχηλανδ βεσσερ ϖερστεηεν λερνεν − Μενσχηενωρδε βψ ονλινεκασ 4 ψεαρσ αγο 2 µινυτεσ, 13 σεχονδσ 43,954 ϖιεωσ ∴∀Ωασ υνσ πργτ − ωασ υνσ ειντ∴∀ ηει⇓τ εινε Φιλµρειηε, διε διε Κονραδ−Αδεναυερ−Στιφτυνγ ζυσαµµεν µιτ βεωεγτβιλδ Βερλιν προδυζιερτ
Νευε ⊗ρα σατανισχηερ Πρινζιπιεν | σταατλ. ϖερορδνετε Τραυµατισιερυνγ | Στυφενπλαν φρ διε Τοννε!
Νευε ⊗ρα σατανισχηερ Πρινζιπιεν | σταατλ. ϖερορδνετε Τραυµατισιερυνγ | Στυφενπλαν φρ διε Τοννε! βψ Κρισ 2 δαψσ αγο 34 µινυτεσ 1,767 ϖιεωσ Χηιλεσ Εξ−Πρσιδεντιν Μιχηελλε Βαχηελετ ερκλρτε: ∆ιε ΥΝΟ ωιρδ διε Χορονα−Κρισε φρ δεν Σταρτ εινερ ≈νευεν ⊗ρα↔ νυτζεν, διε αυφ
Ωασ ιστ διε Ευροπισχηε Μενσχηενρεχητσκονϖεντιον?
Ωασ ιστ διε Ευροπισχηε Μενσχηενρεχητσκονϖεντιον? βψ Ηεµβαχη Λεγαλ 4 ψεαρσ αγο 2 µινυτεσ, 20 σεχονδσ 9,723 ϖιεωσ ∆ιε Ευροπισχηε Μενσχηενρεχητσκονϖεντιον (ΕΜΡΚ) ιστ ειν ιντερνατιοναλερ ςερτραγ. Σταατεν διε ιην υντερσχηρειβεν, ϖερπφλιχητεν
Τελεκολλεγ Μενσχηενρεχητε (Φολγε 01) − ∆ερ Χηινεσισχηε ⇐βερωαχηυνγσσταατ
Τελεκολλεγ Μενσχηενρεχητε (Φολγε 01) − ∆ερ Χηινεσισχηε ⇐βερωαχηυνγσσταατ βψ Αµνεστψ Ιντερνατιοναλ Σταδτγρυππε Λειπζιγ 15 ηουρσ αγο 26 µινυτεσ 26 ϖιεωσ Βλειβτ αυφ δεµ Λαυφεν! Αβοννιερτ υνσερεν Καναλ υνδ φολγτ υνσ βει Σοχιαλ Μεδια: ηττπσ://ωωω.φαχεβοοκ.χοµ/Αµνεστψ.Σταδτγρυππε.
∆ασ δευτσχηε Γρυνδγεσετζ − ερκλρτ ϖον Χαρµεν Τηοµασ υνδ Ερκλρϖιδεοσ.χοµ
∆ασ δευτσχηε Γρυνδγεσετζ − ερκλρτ ϖον Χαρµεν Τηοµασ υνδ Ερκλρϖιδεοσ.χοµ βψ Ερκλαερϖιδεοσ.χοµ 5 ψεαρσ αγο 23 µινυτεσ 66,996 ϖιεωσ Ρανα υνδ Καρµαλ λεβεν σειτ εινιγεν ϑαηρεν ιν ∆ευτσχηλανδ. Νατρλιχη ηατ εσ εινιγε Ζειτ γεδαυερτ, βισ σιε σιχη αν διε Τραδιτιονεν
Ωασ ιστ διε Πφλεγε−Χηαρτα?
Ωασ ιστ διε Πφλεγε−Χηαρτα? βψ Ζεντρυµ φρ Θυαλιττ ιν δερ Πφλεγε (ΖΘΠ) 1 ψεαρ αγο 1 µινυτε, 2 σεχονδσ 7,338 ϖιεωσ ∆ιεσερ Ερκλρφιλµ φασστ ιν ρυνδ 60 Σεκυνδεν ζυσαµµεν, ωασ διε Πφλεγε−, Χηαρτα , ιστ. ∆ιε Πφλεγε−, Χηαρτα , ιστ ειν Ρεχητεκαταλογ φρ
ζυρ Μεδιενκοµπετενζ
ζυρ Μεδιενκοµπετενζ βψ ζεσσπρεσσ 3 ψεαρσ αγο 2 µινυτεσ, 3 σεχονδσ 7,848 ϖιεωσ 4 ∆ιµενσιονεν ηατ ∆ιετερ Βααχκε ιν σεινεµ Μοδελλ ζυρ Μεδιενκοµπετενζ δεφινιερτ. Ωιε σιχη διεσε µιτ Βεισπιελεν ϖερστεηεν
Ιστ δασ Γρυνδγεσετζ κεινε ςερφασσυνγ?
Ιστ δασ Γρυνδγεσετζ κεινε ςερφασσυνγ? βψ Υνιϖερσιττ Βονν 1 ψεαρ αγο 2 µινυτεσ, 25 σεχονδσ 15,480 ϖιεωσ Υνσερ Ωισσενσχηαφτλερ Προφεσσορ ∆ρ. Υδο δι Φαβιο ωαρ αυχη σχηον Ριχητερ αµ Βυνδεσϖερφασσυνγσγεριχητ. Ιηµ ηαβεν ωιρ διε
Μενσχηενρεχητε ιν δρει Μινυτεν ερκλρτ
Μενσχηενρεχητε ιν δρει Μινυτεν ερκλρτ βψ Αµνεστψ Σωιτζερλανδ 3 ψεαρσ αγο 3 µινυτεσ, 8 σεχονδσ 208,182 ϖιεωσ Ειν ςιδεο, δασ εινφαχη υνδ κλαρ αυφζειγτ, ωασ διε Μενσχηενρεχητε σινδ. Εσ ωυρδε σπεζιελλ φρ ϕυνγε Μενσχηεν ζωισχηεν 13 υνδ
ρε:πυβλιχα 2017 Νετζανσιχητεν: ∆υρχησετζυνγ διγιταλερ Γρυνδρεχητε
ρε:πυβλιχα 2017 Νετζανσιχητεν: ∆υρχησετζυνγ διγιταλερ Γρυνδρεχητε βψ ρε:πυβλιχα 3 ψεαρσ αγο 1 ηουρ, 2 µινυτεσ 885 ϖιεωσ Ωο στεηεν ωιρ ιν δερ ∆εβαττε υµ , διγιταλε Γρυνδρεχητε , ? Μανφρεδ Κλοιβερ ηττπσ://τωιττερ.χοµ/ΡαδιοΚλιχκερ Σασκια Εσκεν
ρε:πυβλιχα 2018 #∆ιγιταλχηαρτα χοντινυεδ − Ωιρ πρσεντιερεν διε βεραρβειτετε Φασσυνγ 2018
ρε:πυβλιχα 2018 #∆ιγιταλχηαρτα χοντινυεδ − Ωιρ πρσεντιερεν διε βεραρβειτετε Φασσυνγ 2018 βψ ρε:πυβλιχα 2 ψεαρσ αγο 29 µινυτεσ 275 ϖιεωσ 2017 ωαρ δερ Εντωυρφ εινερ ∴∀, Χηαρτα δερ ∆ιγιταλεν Γρυνδρεχητε , δερ Ευροπισχηεν Υνιον∴∀ εινεσ δερ γρο⇓εν Τηεµεν αυφ δερ
11. Φορυµ Βελλεϖυε | ∆εµοκρατιε υνδ διγιταλε √φφεντλιχηκειτ Εινε τρανσατλαντισχηε Ηεραυσφορδερυνγ
11. Φορυµ Βελλεϖυε | ∆εµοκρατιε υνδ διγιταλε √φφεντλιχηκειτ Εινε τρανσατλαντισχηε Ηεραυσφορδερυνγ βψ Βερτελσµανν Στιφτυνγ 6 δαψσ αγο 1 ηουρ, 35 µινυτεσ 428 ϖιεωσ ∆ιε ελφτε ςερανσταλτυνγ δερ Ρειηε Φορυµ Βελλεϖυε ωιδµετε σιχη δεµ Τηεµα ∴∀∆εµοκρατιε υνδ , διγιταλε , √φφεντλιχηκειτ Εινε
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ρε:πυβλιχα 2015 νετζπολιτικ.οργ: Μιτ ϑουρναλισµυσ φρ διγιταλε Γρυνδρεχητε ειντρετεν
ρε:πυβλιχα 2015 νετζπολιτικ.οργ: Μιτ ϑουρναλισµυσ φρ διγιταλε Γρυνδρεχητε ειντρετεν βψ ρε:πυβλιχα 5 ψεαρσ αγο 1 ηουρ 1,599 ϖιεωσ Ωασ αλσ κλεινεσ Ηοββψπροϕεκτ βεγανν, ηατ σιχη ζυµ ϕουρναλιστισχηεν Μεδιυµ µιτ φεστερ Ρεδακτιον εντωιχκελτ. ∆ιε Ηαυπτρεδακτιον
Γρυνδπρινζιπιεν δεσ Σαχηενρεχητσ
Γρυνδπρινζιπιεν δεσ Σαχηενρεχητσ βψ ∆ιε δριττε Γεωαλτ − ϑυρα Λερνϖιδεοσ 2 ψεαρσ αγο 2 µινυτεσ, 17 σεχονδσ 2,583 ϖιεωσ 0:00 Εινφηρυνγ 0:06 Ιντρο 0:13 Πυβλιζιττσπρινζιπ 0:29 Αβσολυτηειτσγρυνδσατζ 0:41 Σπεζιαλιττσγρυνδσατζ 1:18 Τψπενζωανγ 1:40
Σταατσρεχητ Ι 02 − Αρτ.20 ΓΓ − ∆ιε Στρυκτυρπρινζιπιεν δερ ςερφασσυνγ
Σταατσρεχητ Ι 02 − Αρτ.20 ΓΓ − ∆ιε Στρυκτυρπρινζιπιεν δερ ςερφασσυνγ βψ Παραγραπη Εινυνδδρει⇓ιγ 6 ψεαρσ αγο 11 µινυτεσ, 17 σεχονδσ 111,653 ϖιεωσ Φρ ωειτερε ςιδεορειηεν: ηττπσ://ωωω.παραγραπη31.χοµ ??? Ινσταγραµ: ηττπσ://ωωω.ινσταγραµ.χοµ/παραγραπη_ε.
Ωεβιναρ − ∴∀Γεοβλοχκινγ: Ωοραυφ ιστ βει Ωεβσιτεσ ζυ αχητεν?∴∀
Ωεβιναρ − ∴∀Γεοβλοχκινγ: Ωοραυφ ιστ βει Ωεβσιτεσ ζυ αχητεν?∴∀ βψ ωεβιναρφαβρικ 2 ψεαρσ αγο 1 ηουρ 64 ϖιεωσ Ιν δερ Αυφζειχηνυνγ δεσ Λιϖε Ωεβιναρσ δερ Υβιτ Νιεδερστερρειχη, ερφαηρεν Σιε αλλεσ βερ διε νευεν Ρεγελυνγεν υνδ
#∆ιγιδεµοσ − Ειγενε Ρεγελν ιµ Νετζ? Γρυνδωερτε υνδ Γρυνδρεχητε ιν δερ διγιταλεν ∆εµοκρατιε
#∆ιγιδεµοσ − Ειγενε Ρεγελν ιµ Νετζ? Γρυνδωερτε υνδ Γρυνδρεχητε ιν δερ διγιταλεν ∆εµοκρατιε βψ Φριεδριχη−Εβερτ−Στιφτυνγ 3 ψεαρσ αγο 1 ηουρ, 13 µινυτεσ 312 ϖιεωσ Σοζιαλε υνδ βερυφλιχηε Κοµµυνικατιον, πολιτισχηε Αυσεινανδερσετζυνγ, Κονσυµ, Αρβειτ, Φρειζειτ − ωιρ λεβεν ηευτε ιµ Νετζ εβενσο
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