برنامج سياسة تضامن ّية يف  10نقاط تع ّبد الطريق للعدالة االجتامعية

المواطنات والمواطنون األعزاء،

إن كنتم تريدون االسهام في تحديد اتجاه التط ّور في
ألمانيا ال ب ّد لكم من المشاركة في  22سبتمبر  /أيلول
 ،2013في انتخابات البوندستاغ .ساهموا مع اليسار في
الضغط ضد سياسة هدم البنيان االجتماعي وضد هوس
والتجسس .ليكن انحيازكم لصالح وطن يسوده
المراقبة
ّ
السلم ويكون جزءأ من أوروبا متضمانة .إن الشبيبة تحتاج
وفي كافة المناطق والواليات لتأهيل ج ّيد كما يحتاج
المتقاعدات والمتقاعدون العيش الكريم يقيهم العوز
والحاجة .إن انتخاب حزب اليسار يعني وضع حد للعمل
الذي ال يغني عن جوع وال يحول دون الفقر .فالبعض يعمل
حتى الشقاء وآخرون يلهثون دون جدوى متعرضين للمهانة
وراء عمل مأجور يلبي احتياجات العيش الكريم .وتتضخّم
أرباح الشركات وتبلغ مستويات غيرمسبوقة على الرغم من
األزمة .وقد ارتفع إلى  800ألف عدد أصحاب الماليين في
المانيا – وعلى الرغم من ذلك يشكو المجتمع من نقص
فاضح في أماكن الحضانة لألطفال وصيانة وتأهيل المدارس
وتحديث المكتبات العامة ،وتأمين الخدمات العامة في
القرى .ويستمر ارتفاع أسعار الطاقة ويجبر ارتفاع بدل
إيجار العقارات المواطنين إلى مغادرة أحياء سكنهم
المعتادة في المدن .وتستمر معالجة األزمة في أوروبا على
حساب وكاهل الكثيرين من المواطنين في حين تستمر
سلطة وسطوة البنوك الخاصة دون رقيب.

لسنا بحاجة لمجتمع يسيطر عليه الخوف من االنحدار
والتدهور االجتماعي نحو الفقر والعوز وتأليب الناس
ضد بعضها البعض .نحن لن نسمح ألحد أن يمارس تجارة
الحروب ...نحن نريد توفير الفرصة لكل مواطن لتأمين
مسكنه وحيازة الوقت الكافي لالعتناء بعائلته وإطــاره
الصديق والمشاركة في صياغة اإلرادة الجمعية لتحديد مسار
المستقبل االجتماعي ومتطلبات الوجود االنساني الكريم،
فالحياة الكريمة يجب أن ال تكون عملة نادرة – لذلك يجب
تغيير الكثير من الظروف واألحوال السائدة في بلدنا للوصول
لتأمين الشروط الالزمة لسيادة العدالة االجتماعية.
لماذا يمكنكم إنتخاب «اليسار»:

 nاليسار ينحاز ويصطف دائماً إلى جانب المستخدمين في
النزاعات مع أرباب العمل من أجل العمل الجيد والعيش
الكريم .ويبدأ هذا من العمل القرار قانون الحد األدنى
العام لألجور على كافة المستويات وبقيمة  10يورو للساعة
الواحدة .وهذا يعني وضع حد لألجور الزهيدة ولنظام
إعارة العمال وسوء استخدام عقود عمل الورشة (المنشأة)
وكافة ابتكارات سوق التشغيل والعمالة المهينة من أمثال
ال»ميني» و»الميدي» ...نحن نريد عالقات عمل على
قاعدة األجور المشرعة بموجب القانون والتي تتضمن كلفة
الضمانات االجتماعية ...ويعلن رسمياً عن خمسة ماليين
عاطل عن العمل في الوقت الذي ترتفع فيه الشكاوي من
نقص في العمالة في دور حضانة األطفال ورعاية المسنين
ليس من الضرورة االستسالم للتعايش مع الظلم – إن حزب والعجزة وفي نطاق المهن الح ّرة .نحن نريد صياغة برنامج
اليسار ال يتردد في العمل لتغيير الواقع الراهن والزام كبار لمستقبل مشرق ،ولذلك نريد إستثمارات في القطاع العام
األثرياء بوضع ثروتهم في خدمة المصلحة العامة .ونحن لتحسين الخدمات والرعاية للجميع .نحن ال نريد إطالة مدة

التشغيل حتى اإلرهاق بل نريد االختصار في مدة العمالة  nبلغت المضاربات العقارية ح ّدا ً غير مسبوق إثر األزمة
وممارسة الوظيفة بما يوفّر الوقت الالزم للراحة والحياة المالية وترت ّب عليها إرتفاع حاد في بدل اإليجارات .نحن
العائلية والعالقات االجتماعية المشتركة.
نريد تحديد سقف اإليجارات مما يح ّد من موجة اخالء
التوسع في زيادة
المساكن من مستأجريها .نحن نريد
ّ
 nنحن نسمي األشياء بأسمائها الحقيقية ولذلك نقول بأن مجاالت السكن وتشجيع التواصل االجتماعي.
«هارتس  »4هو الفقر المش ّرع بموجب قانون .ولذلك نريد
الغاء هذا التشريع المنظّم للفقر .ونطرح مشروع تأمين  nتصبح الطاقة فعالً مستدامة عندما يتحول توفير الماء
«الحد األدنى للدخل» لكل مواطن على أن ال يقل عن والكهرباء إلى حق أساسي من حقوق المواطنين ويخضع
 1050يورو شهرياً .وعلى هذا الطريق نريد مؤقّتاً العمل تسعيرها لنظام السلم االجتماعي .إن توفير الطاقة يجب
القرار رفع الحد األدنى للمعونة االحتماعية إلى  500يورو ،أن تبقى من مهام القطاع العام في ظل رقابة ديمقراطية،
وبنا ًء لنظام «هارتس  ، »4كما نريد أن يلغى نظام العقوبات كما يجب أن يمنع منعاً باتاً قطع التيار الكهربائي عن
والتشغيل بموجب قانون ا»ليورو الواحد للساعة الواحدة» المستهلك.
وتعويضها بتوفير الحد األدنى للعيش وتوفير فرص كريمة
للتشغيل والتخصص واالمتياز في مجاالت العمل والنشاط  nآن األوان ليدفع المستفيدون من األزمــة المالية –
االقتصادية .لذلك وجب إخضاع األسواق المالية والبنوك
االقتصادي واالجتماعي.
للرقابة بخدمة المجتمع .ويجب البدء في تحصيل الضريبة
 nالمعاش التقاعدي (بعد نهاية الخدمة) يجب أن يضمن المق ّرة على التحويالت المالية فورا ً وإقتطاع مبلغ ولمرة
استمرار مستوى العيش الكريم ولذلك نقترح رفع مستوى واحــدة على صعيد أوروبــا على كل ثروة تراكمت فوق
التقاعد إلى  .53%ولكي نتفادى إفقار المسنين نريد إقرار المليون يــورو .هذه الخطوة هي من الضرورة بمكان
حد أدنى للتقاعد من  1050يورو وهذا ما يعود بالفائدة للخروج من أزمة الديون.
على الكثيرين وخاصة من النساء اللواتي عملن بأجور
 nال جدوى من كل ما تقدم إال في ظل السالم الدائم .لذلك
متدن ّية في حياتهن االنتاجية.
يجب إلغاء إنتداب القوات األلمانية خارج البالد وإعادتها
 nإن األجور والمعاشات التقاعدية على امتداد شرق المانيا إلى المانيا .كما ال يؤدي الغرض المنشود تحسين الرقابة
ما زالت دون مستواها السائد في غرب المانيا ،ونحن نريد على تصدير السالح ،بل فقط منع تصديره .ويجب التح ّول
إلى انتاج بضائع االستهالك المدني عوضاً عن انتاج السالح.
وضع حد لهذه الالمساواة.
 nيجب رفع ضريبة الدخل إلى  53%على المداخيل نحن كفيلون بأن يتبع كالمنا العمل الالزم على أرض الواقع
المرتفعة ،أي إعادتها إلى المستوى الذي كان سائدا ً في والذي يدفع األحزاب األخرى إلى الحراك الضروري .هدفنا
عهد حكومة هيلموث كول .وباالضافة لذلك نحن بحاجة هو توفير المزيد من الحرية والمشاركة الديمقراطية
إلى ضريبة إضافية على أصحاب الماليين .ويجب وضع والضمان االجتماعي من أجل وطن مسالم.
العائدات الضريبية هذه لخدمة التوظيفات في مجاالت ص ّوتوا لصالح العدالة االجتماعية
تحسين الخدمات العامة :بيوت الحضانة والمدارس ومن أجل بديل سياسي أفضل:
ومشاريع بناء المساكن ألصحاب الدخل المحدود .إن إنتخبوا في  22أيلول  /سبتمبر حزب «اليسار»
حزب اليسار ينفرد دون سواه على مستوى النضال لخفض
الضرائب على أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط (حتى دعم  DIE LINKEمع تربعك
ال  6000يورو شهرياً ) وبشكل ملموس.
حساب البنك5000 600 5000 :
 nنحن نريد نظام للصحة مو ّحد يقوم على أساس تضامني :مرصف)Berliner Volksbank( 100 900 100 :
الجميع يدفعون في الصندوق الموحد ويتلقّون العناية الكلمةWahlkampfspende :
المتساوية .وتلغى كافة صيغ االشتراكات والدفع االضافي DIE LINKE
– وأربــاب العمل يشاركون وبشكل متساوي  -تمويل Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
هذا الصندوق للضمان الصحي الموحد .وهكذا يمكن هاتف030/24009999 :
فعالً خفض نسبة االشتراكات المطلوبة .كما يجري حصر بالفاكس030/24009541 :
نشاطات وعمل شركات التأمين الخاصة في إطار العناية wahlquartier@die-linke.de
والتأمينات االضافية فقط.
www.die-linke.de

