عـشــر نـقــاط
لتطوير أوروبا اجتامعياً

الناخبات والناخبون األعزاء،

رفع الحد األدىن لألجور

تجري يف السادس والعرشين من شهر أيار  2019انتخابات لتشكيل برملان
جديد ألوروبا .يرتهن التطور الالحق ألوروبا بشكل حاسم ملدى تنامي قوة
«اليسار» وهو األمر الذي يحدده صوتك االنتخايب .فاليسار ميثل خيار العدالة
االجتامعية والسالم .فاالتحاد األورويب يعمل حتى اآلن انطالقاً من مصالح
الرشكات واالحتكارات الكربى ،التي تفضل بدورها العمل يف البلدان حيث
الرضائب األدىن واألجور األسوأ .ونحن بدورنا نريد وقف هذا التسابق نحو
الهاوية.

يجب رفع الحد األدىن لألجور يف كافة بلدان االتحاد األورويب .ونريد منع األجور
املولدة للفقر .ونطالب يف أملانيا تحديدا ً :ال أجر أقل من  12يورو للساعة.
ويجب فرض مبدأ «ذات األجر لذات العمل» يف كافة بلدان االتحاد األورويب.
وعىل الرشكات واملؤسسات التي تحظى بتنفيذ املشاريع العامة االلتزام بدفع
الحد األدىن لألجور وبالتايل األجر املتعارف عليه يف قطاع العمل املعني.

نحن نريد متكني الناس يف كافة أنحاء أوروبا من العيش الكريم بفضل عملها،
متحرر ًة من الفقر والعوز يف الشيخوخة أيضاً .كام نريد تحرير الشباب من
القلق عىل مستقبلهم ومصائرهم.
نحن نريد إنقاذ «املناخ» فنطالب بالطاقة النظيفة ومواصالت محلية مجانية
يف كافة أرجاء أوروبا .هكذا تبدو صورة أوروبا املستقبل التي نريد :أوروبا
للناس ...للبرش.
ومن أجل ذلك البد من تطوير الكثري الكثري .وحزب اليسار يناضل من أجل
أن تساهم كافة مقومات املجتمع ،وكل من موقعه مبا يف ذلك الرشكات وكبار
األغنياء بقسطه الصحيح والعادل من أجل خري املجتمع ككل .لذلك نحن نريد
تجفيف الواحات الرضيبية.
اليسار ميلك من املخططات ما يجعل من العناية الصحية الجيدة وتوفري السكن
املالئم للجميع من بديهيات العيش الكريم يف أوروبا .نحن ندعم التعليم بدالً
من مراكمة السالح ،ونناضل ضد مربرات ودواعي اللجوء وليس ضد الناس.
الرشكات تعرب عن مصالحها يف االتحاد األورويب وبقوة :فاآلالف من ممثيل
ومريدي هذه املصالح ميارسون الضغوط عىل الربملان األورويب من خالل
بروكسل .واليسار هو املريد واملمثل ملصالح عامة الناس الذين يسعون معنا
من أجل أوروبا العدالة االجتامعية ومن أجل مستقبل أفضل.
لذا ندعوكم للعمل سوياً لتحريك وتغيري األوضاع السائدة .امنحوا صوتكم لـ
«حزب اليسار».

حزب اليسار يريد :نقابات قوية ،أجراء وموظفني أقوياء ،أجور جيدة ومزيد من
وقت الراحة ،وذلك للجميع.

وقف تصدير األسلحة:

يسعى االتحاد األورويب لتوظيف املزيد من املال يف مجال التسلح والقليل
من أجل ظروف معيشية أفضل .نحن نرفض ذلك.ونقول :ال مزيد من السالح
وال جيش أورويب جديد سيحققان السالم . .و حزب اليسار يريد نزع السالح
وانتهاج سياسة خارجية يف خدمة السالم .واالتحاد األورويب هو بالفعل املصدر
الرئييس ألغلبية السالح الذي يؤجج بدوره الرصاعات املؤدية للنزوح واللجوء.
نحن نريد منع تصدير السالح ونكافح ضد أسباب النزوح.

إلزام الرشكات بدفع الرضائب املستحقة

يتسارع تراكم الرثوات يف أوروبا وال من سقف يضع لها حدودا ً .ويف نفس
الوقت يزداد الفقر وينترش .الرشكات الكربى تجني املليارات أرباحاً سنوية
وال تدفع من الرضائب ما يذكر .نحن نريد إقرار وتنظيم جباية ٍ
حد أدىن من
الرضائب عىل الرشكات الكربى والرثوات الطائلة وذلك يف عموم أوروبا .نحن
نريد تجفيف «الواحات الرضيبية» ،كام نريد تعظيم الغرامات عىل املتهربني
من سداد الرضائب من بنوك ورشكات .ولذلك نقول لكل من «غوغل»
و»أمازون» ادفعوا ما عليكم من رضائب».

توفري مساكن بأسعار يف متناول الجميع

وصلت أجور السكن يف العديد من مدن أوروبا إىل حدود اإلنفجار .وقليلة هي
املساكن التي ميكن الوفاء بأجورها .ولذا فإن حزب اليسار يريد :دعم وتشجيع
بناء املساكن االجتامعية والتعاونية والحكومية .وعىل كافة الدول األعضاء يف
االتحاد األورويب تأمني اجتياجات مجتمعاتها من السكن املطلوب .ونحن نريد
ضوابط ناجعة ملتسويات أجور السكن :والرشكات العقارية من منط « فونوفيا»
و»دويتشه فونن» نريد تحويلها إىل جزء من القطاع العام.

دعم ترويج الطاقة النظيفة:

إنقاذ الناس

لقد حان الوقت التخاذ االجراءات الالزمة .ونحن نستطيع املساهمة يف إنقاذ
املناخ إذا ما عممنا يف كافة أرجاء أوروبا قواعد الطاقة النظيفة .لذا نريد وقف
العمل فورا ً مبحطات انتاج الطاقة بالفحم الحجري امللوثة عىل امتداد أوروبا.
فهي األكرث رضرا ً للبيئة .ونطالب أن يتم فصلها كلياً عن شبكة الكهرباء حتى
عام  2030كأقىص حد .ونحن نعلن أيضاً رفضنا للطاقة املنتجة نووياً وبتكسري
الصخور الهيدرولييك بهدف استخراج الغاز والنفط.

نحن ال نرتك الناس لتموت غرقاً .لذا نطالب بتطبيق قانون البحار« :وجوب
انقاذ الناس من خطر الغرق يف مياه البحار» .نحن نريد ممرات آمنة للجوء
ويجب االلتزام باحرتام حقوق اإلنسان فتحصل البلديات واملحليات التي
تستقبل الالجئني عىل الدعم اإلضايف الالزم من أجل ضامن التعليم وبدل أجور
السكن للجميع .والبنية التحتية تحتاج أيضاً للدعم املادي الالزم .نحن نتصدى
للعنرصية يف كل مكان من أوروبا.

حزب اليسار يريد دعم شبكة مواصالت محلية مجانية كام تطوير شبكة القطار
األوروبية واالرتقاء بجودة خدماتها .كام ندعم االنتاج الزراعي املحيل صديق
للبيئة .ليتم توزيعه عرب طرق مواصالت قريبة ومجاورة.

نتمنى عليكم منح أصواتكم يف السادس والعرشين من أيار مايو 2019
لحزب اليسار

توزيع عادل للرثوة

ال ميكن عرض واخضاع مقومات العناية الصحية والسكن ألسواق املضاربة يف
البورصة .حزب اليسار يريد سحب رساميل من أسواق املال لتوظيفها يف تطوير
جودة قطاع الخدمات العامة .ويدعم االقتصاد املحيل االنتاجي والصديق
للبيئة .وسوف نسحب تصاريح العمل من كافة بيوت املال والبنوك التي تُعني
زبائنها عىل التهرب الرضيبي .كام نسعى لحظر كافة أنواع املضاربات الخطرة
ولفرض الرضيبة عىل العمليات املالية الرسيعة قصرية األجل لضبط الجنوح
نحو املضاربة.

وذلك من أجل دميقراطية تتيح املجال وتوفر الفرص لبلوغ ما نصبو إليه سوياً:
وذلك يف مواجهة  25ألف سمسار ميارسون الضغوط يف الربملان األورويب ملصلحة
كبار األثرياء والرشكات.
واليسار ليس للبيع .نحن نريد مجالس منتخبة قوية مع دستور مشرتك .نحن
نعمل سوياً مع ماليني الناس من أجل عمل جيد ومناخ جيد ومن أجل أوروبا
تستحق أن نناضل جميعاً من أجلها .إدعمونا بالتصويت لنا.

التضامن بدالً من التحريض

نحن نقف مع حقوق اإلنسان ونتصدى للتحريض اليميني وللعنرصية .اليمني
يفتش عن كبش فداء وعن مربرات دون تقديم أي حلول للمشكالت املطروحة.
حزب اليسار يقدم حلوالً صالحة لكل الناس :فنحن ندعم حصول املحليات
والبلديات التي تستقبل القادمني إليها عىل الدعم املايل اإلضايف الالزم من
االتحاد األورويب .كام نريد التوسع يف توفري السكن للجميع وبإيجار مناسب،
وكذلك يف التعليم الجيد ويف توفري العمل املرشف للجميع .نحن نناضل من
أجل الحد من الالمساواة ومن أجل املزيد من التضامن ...فالتضامن ال يتجزأ.

مع رفع األجور ومحاربة الفقر.

يتوجب عىل كافة الدول األعضاء يف االتحاد األورويب أن يكفلوا حامية الناس
ضد الفقر وذلك بواسطة تحديد معاش تقاعدي مالئم واضافة ضامنات دنيا
تكفل العيش الكريم عىل إمتداد أوروبا .وتحدد قيمة الضامنات الدنيا بالقياس
للمداخيل املتوفرة يف البلد املعني .ففي أملانيا نطالب بـ  1.050يورو دون أي
حسومات .نحن نريد توفري العمل الجيد يف كل أوروبا وكذلك وضع برنامج ضد
البطالة يف صفوف الشباب :وهذا أفضل وأنجع تأمني ضد البطالة يف أوروبا.

إدعم حزب اليسار
وساهم بالعمل معنا وكن نشيطاً.

