10 Punktów:

tak sprawimy, by Europa
stała się socjalna

Drogie wyborczynie, drodzy wyborcy,

Podwyżka płacy minimalnej

26 maja zostanie wybrany nowy Parlament
Europejski. Losy Europy zależą w dużym stopniu
od tego, jak dobrze w owych wyborach wypadnie
partia DIE LINKE. Twój głos jest decydujący!
Sprawiedliwość społeczna i pokój, za tym
opowiada się DIE LINKE. Obecnie Unia Europejska
działa pod dyktando korporacji. Te zaś szukają
krajów z najniższymi podatkami i placami. Chcemy
z tym skończyć! Chcemy, aby ludzie w całej
Europie mogli dobrze żyć z pracy, którą wykonują.
Chcemy, by żyli wolni od ubóstwa nawet w
podeszłym wieku. Chcemy, by młodzi ludzie
nie bali się o swoją przyszłość. Chcemy ocalić
klimat: promujemy czystą energię i darmowy
transport lokalny w całym kraju i na terenie Unii.
Tak wygląda nasza Europa przyszłości, Europa dla
ludzi. Wiele musi się zmienić na lepsze: DIE LINKE
walczy o to, by wszystkie i wszyscy sprawiedliwie
przyczyniali się do rozwoju społeczeństwa,
również wielkie korporacje i bogacze. Będziemy
zwalczać raje podatkowe. DIE LINKE ma plan na
dobrą opiekę zdrowotną i niedrogie mieszkania.
Wspieramy edukację zamiast militaryzacji i
zbrojenia. Walczymy z przyczynami migracji, a nie
z ludźmi. Korporacje chronią swoich interesów w
Unii Europejskiej: tysiące lobbystów w Brukseli
wywiera presję na Parlament Europejski.
DIE LINKE to lobby dla ludzi. Dla wszystkich,
które i którzy zechcą dołączyć do nas w walce
o społecznie sprawiedliwą Europę i lepszą
przyszłość. Prosimy, byś oddała i oddał swój głos
dla DIE LINKE.

Płaca minimalna musi wzrosnąć we wszystkich
krajach UE. W Niemczech powinna wynosić
12 euro. Zasada jednakowego wynagrodzenia
za jednakową pracę musi stać się regułą
na terenie Unii. Firmy przyjmujące zlecenia
publiczne powinny płacić stawkę minimalną i
przestrzegać umów taryfowych. DIE LINKE chce
silnych związków zawodowych, mocnej pozycji
pracowniczek i pracowników, godnych pensji,
więcej czasu na życie. Dla wszystkich.

Stop eksportom broni
UE planuje przeznaczać więcej pieniędzy na
zbrojenia, a mniej na wspieranie dobrych
warunków do życia. Mówimy nie! Zbrojenia i
stworzenie armii europejskiej nie przyniosą
pokoju. DIE LINKE żąda rozbrojenia i spokojnej
polityki zagranicznej. Większość broni jest
eksportowana z Unii Europejskiej. Handel bronią
przyczynia się do powstawania nowych konfliktów
zbrojnych i zmusza ludzi do ucieczki. Chcemy
zakazać eksportu broni i zwalczyć przyczyny
uchodźstwa.

Rachunek dla korporacji
Obecnie nastąpiło znaczne rozwarstwienie
dochodów w społeczeństwie. Korporacje osiągają
rocznie miliardowe zyski, nie płacąc przy tym
prawie żadnego podatku. Planujemy wprowadzić
minimalne podatki dla korporacji i opodatkować
duże majątki na terenie całej UE. Chcemy
likwidacji rajów podatkowych oraz zaostrzenia kar
za uchylanie się od opodatkowania przez banki i
korporacje. Firmom cyfrowym, takim jak Google i
Amazon mówimy: czas na wyrównanie rachunku!

Tanie mieszkania
Czynsze w wielu miastach europy eksplodują.
Istnieje za mało dostępnych mieszkań. DIE LINKE
wspiera budowę publicznych, socjalnych i
ogólnodostępnych mieszkań. Wszystkie kraje UE
muszą być w stanie zapewnić wystarczającą ilość
dostępnych mieszkań. Wprowadzimy efektywny
hamulec kosztów czynszu, a firmy z branży
nieruchomości, takie jak Vonovia i Deutsche
Wohnen przekształcimy w publiczną własność.

Czysta energia
Jest za pięć dwunasta. Wciąż możemy ocalić
klimat, jeśli od teraz będziemy egzekwować
zasady dotyczące czystej energii w całej
Europie. Chcemy zamknąć najbrudniejsze
elektrownie węglowe w Europie najpóźniej do
2030 r. Nie zgadzamy się na energię jądrową i
na wydobywanie gazu ze złóż łupkowych metodą
szczelinowania hydraulicznego. DIE LINKE
wspiera bezpłatny transport publiczny. Rozwijamy
europejskie linie kolejowe: dobre i niedrogie.
Chcemy promować rolnictwo przyjazne dla
środowiska, czyli regionalne i posługujące się
krótkimi drogami transportowymi.

Sprawiedliwy podział bogactwa
O zdrowiu i mieszkaniach nie ma prawa
decydować giełda! DIE LINKE chce odciągnąć
pieniądze z rynków finansowych i zainwestować
w usługi publiczne. Wspieramy gospodarkę
regionalną, stwarzającą godziwe warunki pracy i
przyjazną dla środowiska. Banki, które pomagają
koncernom w uchylaniu się od opodatkowania,
muszą zostać pozbawione licencji. Chcemy
zakazać ryzykownych transakcji spekulacyjnych.
Za pomocą podatku od szybkich transakcji
finansowych chcemy zatrzymać spekulacje.

dostępnych mieszkań, za dobra edukacja, za
sprawiedliwymi warunkami pracy dla wszystkich.
Mniej nierówności i więcej spójności. Nasza
solidarność jest niepodzielna.

Rosnące pensje, malejące ubóstwo
Wszystkie kraje Unii Europejskiej muszą
zagwarantować skuteczną ochronę przed
ubóstwem za pomocą ogólnoeuropejskiej
minimalnej emerytury i gwarantowanego minimum
wsparcia finansowego. Świadczenie zależałoby od
średniego dochodu w danym kraju. W Niemczech
żądamy wsparcia w wysokości 1050 euro.
Stworzymy przyzwoite warunki pracy w krajach
unii i wprowadzimy program zapobiegający
bezrobociu wśród młodzieży. To najlepsze
ubezpieczenie od bezrobocia.

Ratownictwo morskie
Nie pozwalajmy na to, by ludzie się topili! Prawo
morskie musi zostać przywrócone i egzekwowane:
ratowanie uchodźców na Morzu Śródziemnym
jest koniecznością. Prawa człowieka muszą
być egzekwowane. Gminy, które przyjmują
uchodźców, powinny otrzymywać dodatkowe
fundusze na edukację i mieszkania dla wszystkich.
Infrastruktura publiczna wymaga odpowiednich
funduszy. Sprzeciwiamy się rasizmowi w całej
Europie.

26 maja oddaj swój głos na DIE LINKE.
Opowiadamy się za demokracją, w której istnieje
wybór. Obecnie 25 000 lobbystów w imieniu
korporacji i bogaczy wywiera presję na Parlament
Europejski. DIE LINKE nie da się kupić. Chcemy
silnego parlamentu i wspólnej konstytucji. Razem
z milionami ludzi walczymy o godne warunki pracy,
o ochronę klimatu i o odważną wizję Europy.
Wspomóż nas swoim głosem.

Solidarność zamiast szczucia
Przeciwstawiamy się prawicowej nagonce i
rasizmowi oraz stajemy po stronie praw człowieka.
Prawica szuka kozła ofiarnego, nie rozwiązując
przy tym żadnych problemów. DIE LINKE oferuje
rozwiązania dla wszystkich ludzi. Gminy, które
przyjmują uchodźców, powinny wedle naszego
planu otrzymywać dodatkowe fundusze z
Unii. Jesteśmy za zwiększeniem ilości tanich i

E. Dołącz do nas.
Wspieraj DIE LINK
ną:
Bądź aktywnym/aktyw

www.die-linke.de

