צ׳אנס לצדק חברתי
עשרהטיעונים בעד מדיניות של סולידריות
אזרח יקר ,אזרחית יקרה,
אתם רוצים להשתתף בהחלטה לאן המסע
הפוליטי ימשיך? הקפידו להצביע בבחירות
הפדרליות ב22 -בספטמבר!
יחד עם  DIE LINKEהפעילו לחץ על הממשלה
נגד קיצוצי רווחה וניטור אזרחים .הצביעו
למען גרמניה מפויסת באירופה סולידרית.
בכל מקום זקוקים צעירים ללימודים והכז
שרה מקצועית ופנסיונרים לקיום מכובד.
לבחור  DIE LINKEאומר :די לעוני למרות
תעסוקה! יש בגרמניה העובדים עד כדי חולי,
ויש שאינם מוצאים תעסוקה ועוברים הטרז
דות והשפלות מצד הרשויות .למרות המשבר
הכספי רווחי החברות הגדולות עולים על גדוז
תיהם .יש בגרמניה  800,000מליונרים ,אבל
חסרים גני ילדים ,מבני בתי ספר מחודשים,
ספריות מודרניות וחיבור מהיר לאינטרנט.
מחירי החשמל עולים .אנשים נאלצים לעזוב
את בתיהם כי עלויות השכירות מתפוצצות.
את המשבר הפיננסי פוטרים על גבו של
המעמד הבינוני בעוד הכוח של הבנקים הפז
רטיים לא מעורער .אף אחד לא צריך להשלים
עם אי שוויון DIE LINKE .לא מפחדת להטיל
מיסים כבדים יותר על בעלי ממון ולדאוג

לחילוק הוגן של כספים.
אנחנו לא זקוקים לחברה שבה הפחד מפני
עוני והתדרדרות ברמה החברתית שולט ,ובה
האנשים מוסטים אחד נגד השני.אנו רוצים
לחיות בחברה ,בה לא עושים ממלחמה עסז
קים .כל אחד ואחת צריכים להיות מסוגלים
להרשות לעצמם דירה וזמן חופשי .חיים
טובים לכולם זה לא לוקסוס.הרבה צריך
להשתנות בגרמניה ,בשביל שלשוויון חברתי
יהיה סיכוי.
בשביל השינוי הזה ,בחרו :DIE LINKE
 DIE LINKEעומדת לצידם של בעלי מקצוע
בכל הנוגע לכבוד ועבודה טובה .זה מתחיל
משכר מינימום גורף של עשר יורו בשעה.
אנחנו דורשים להפסיק משכורות רעב,
מיניג׳וב ומידיג׳וב ,השכרה של עובדים מחבז
רות כל אדם ,וניצול של עובדים ,ולהמיר כל
זאת בעבודות עם תשלום ע״פ תעריף קבוע,
עם ביטוח סוציאלי מקיף .חמישה מיליון
אנשים מובטלים בגרמניה ,ובכל זאת חסרים
עובדים בבתי חולים ,בטיפול סיעודי ,בבתי
ספר וגני ילדים וגם במלאכות יד .אנחנו
רוצים התחיל תוכנית חדשה בשביל העתיד
של כולנו .אנחנו זקוקים להשקעות בציבור,

בכדי לשפר את האספקה של כולם .לא זמני
עבודה ארוכים יותר ועוד לחץ ,אלא שעות
מקוצרות ומספיק זמן למנוחה ,משפחה,
וזוגיות.
אנחנו אומרים Hartz IV :הוא עוני חוקי .לכן
אנחנו רוצים לבטל את המערכת הזו ,ובמקוז
מה לבנות קונצפט של ביטוח מינימלי שבה
אף אחד לא צריך לחיות על פחות מ.1050€
בתווך הקצר ,יש להעלות את  Hartz IVל
 500€בלי סנקציות ,בלי עבודות ביורו אחד,
בלי שותפויות כספיות בעל כורחכם ,אלא
עם ביטוח מינימלי לכל אחד ואחת ועבודות
טובות ואופציות השתלמות לכולם.
הפנסיה צריכה להבטיח את איכות החיים
בזקנה .אנחנו מציעים להרים את רמת הפז
נסיה חזרהל ל .53%בכדי להימנע מעוני ב�ז
קנה ,אנחנו רוצים להכניס פנסיה סולידרית
מינימלית של  1050€לפועל.
מזה יטיבו רבים ,בעיקר נשים שמרוויחות
פחות בשוק העבודה הכללי.
משכורות ופנסיות במזרח גרמניה עדיין
נמוכות מבמערב .אנחנו רוצים להפסיק את
אי הצדק הזה.
יש למסות משכורות גבוהות ב – 53%כמו
שהיה בזמנו של הלמוט קול .מעבר לזאת,
צריך להכניס ״מס מיליונרים״ לתוקף .ההכנז
סות ינוצלו למטרות ציבוריות טובות
יותר :גני ילדים ,בתי ספר ,ובניית דיור ציבורי.
 DIE LINKEהיא המפלגה היחידה שרוצה
להנמיך את המיסוי של המעמד הבינוני והנז
מוך בעד ל 6000€בחודש.
אנחנו רוצים ביטוח רפואי סולידרי :ביטוח
אחד לכולם .כולם משלמים ,כולם מקבלים
יחס שווה ,בלי תשלומים נוספים .החברות
משתתפות במימון באופן שווה.
כך מפחיתים עלויות .הביטוחים הפרטיים
יתמקדו רק בביטוחים משלימים.
מאז המשבר הפיננסי התפוצצו הספקולז
ציות עם דירות ומחירי השכירות עלו לשז
חקים.אנחנו רוצים לעצור את ההדחה של
שוכרים ושוכרות ולהגביל את עלויות השכיז
רות.אנחנו זקוקים לעוד דירות מסובסדות.

מפנה ביצור האנרגיה שלנו יכול להיות עמיד
רק כשהאספקה של חשמל ומים מובטחת
כזכות בסיסית ואנרגיה נשארת במחירים
סבירים ע״י דירוג מחירים סוציאלי .אספקת
האנרגיה צריכה להיות ביד הציבורית ולא
המופרטת ,ותחת שליטה דמוקרטית.חסימת
אספקת חשמל צריכה להיות אסורה.
הגיע הזמן ,שאלו שהרוויחו מהמשבר הכז
לכלי סוף סוף ישלמו .יש לפקח על הבנקים
והבורסה ,ולהעמידם בשירות הציבור .דרוש
מיסוי על העברות כספים .תשלום חד פעמי
על ממון הגדול ממיליון יורו הוא צעד מחוץ
למשבר החובות.
אם אין שלום ,אין כלום.נחזיר את הבונדז
סוור מכל המשימות הזרות .רק לבקר את
יצוא הנשק לא מספיק :רק איסור מוחלט
ישנה את המצב .את תעשיית הנשק נחליף
בסחורות אזרחיות .אנחנו נדאג שהמילים
יהיו למעשים ושבמפלגות האחרות גם תהיה
תזוזה .בשביל יותר חופש ,התערבות דמוקז
רטית ,ובטחון חברתי ,בשביל גרמניה שלווה.
הצביעו למען צדק חברתי ,למען אלטרנטיבה
פוליטית אמיתית:
הצביעו ב 22בספטמבר !DIE LINKE
 DIE LINKEהיא המפלגה היחידה
בבונדסטאג ,שלא מנהלת את מערך הבחיז
רות שלה במימון מחברות גדולות ובנקים.
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