10 dypkow:
Tak cinimy Europu
socialnu

Luba wolerka, luby wolerjo,
26. róžownika wolimy nowy parlament w
Europje. Kak w Europje dale póńdźe, wot
sylnosće LĚWICY rozsudnje wotwisuje.
Wot Wašeho hłosa to wotwisuje! LĚWICA
zasadźuje so za socialnu sprawnosć a měr.
Europska unija ma so dotal předewšěm po
předewzaćach. Koncerny wupytaja sej kraje
z najnišimi dawkami a najhubjeńšimi mzdami.
Tutón napřemoběh dodelka chcemy skónčić!
Chcemy, zo móža ludźo wšudźe w Europje derje
wot swojeho dźěła žiwi być. Bjez chudoby,
tež w starobje. Zo njetrjeba młodźina strach
před swojim přichodom měć. Chcemy klimu
wuchować: Spěchujemy čistu energiju a
bjezpłatny bliskowobchad we wšej Europje.
Tak naša Europa přichoda wupada, kontinent
za ludźi. Za to mamy tójšto polěpšić: LĚWICA
wojuje wo to, zo bychu wšitcy sprawnje k
cyłej towaršnosći přinošowali – tež wulke
koncerny a nadměrnje bohaći. Wusušimy
dawkowe oazy. LĚWICA ma plany – kak budu
dobre strowotniske zastaranje a zapłaćujomne
bydlenja za wšěch w Europje samozrozumliwe.
Spěchujemy kubłanje, město brónjenja.
Wojujemy přećiwo přičinam ćěkanja, nic pak
přećiwo ćěkancam.
Koncerny z namocu swoje zajimy w Europskej
uniji zastupuja: Tysacy lobbyistow w Brüsselu
na parlament ćišć wukonjeja. LĚWICA je
lobby za ludźi. Za wšitkich, kotřiž so z nami za
socialnu sprawnu Europu a za lěpši přichod
zasadźuja.
Dajće nas zhromadnje něšto hibać. Prosymy wo
Waš hłós za LĚWICU.

Zakładne mzdy zwyšić
Zakładna mzda ma we wšěch krajach EU
stupać. Chuduške mzdy chcemy zakazać. W
Němskej sej žadamy: žanu mzdu niše hač 12
eurow. W EU ma so rjadowanje přesadźić,
zo płaća za samsne dźěło tež samsnu mzdu.
Předewzaća, kotrež zjawne nadawki přewozmu,
dyrbja zakładnu mzdu a tarif płaćić. LĚWICA
chce: sylne dźěłarnistwa, sylnych dźěławych,
dobre mzdy, wjace časa žiwe być. Za wšěch.
Eksportam brónjow zadźěwać
EU planuje wjace pjenjez za brónjenja wudawać
a mjenje do spěchowanja dobrych žiwjenskich
wuměnjenjow. My prajimy NĚ! Brónjenje a
přidatne europske wójsko njepřinjesetej měr.
LĚWICA chce wotbrónjeć a měrliwu wonkownu
politiku. Z EU najwjace brónjow wuwožuja.
Wone polěkuja wójny a su přičiny ćěkanja.
Chcemy eksport brónjow zakazać a přičiny
ćěkanja wotstronić.
Koncerny k pokładni
Bohatstwo w Europje njesměrnje rosće.
Runočasnje chudoba přiběra. Koncerny činja
dobytki w milionach eurow za lěto, dawki
pak lědma płaća. Chcemy zakładne dawki za
koncerny a wysoke zamóženja w cyłej Europje
zawjesć. Dawkowe oazy wusušimy. Chłostanja
za dawkowe jebanstwo bankow a koncernow
chcemy přiwótřić. Digitalnym koncernam kaž
stej to Google a Amazon prajimy: k pokładni!
Zapłaćujomne bydlenja zaručić
Podruž w mnohich europskich městach
dowysoka rosće. Njeje dosć zapłaćujomnych
bydlenjow. LĚWICA chce zjawny, socialny
a powšitkownowužitny bydlenjotwar
spěchować. Wšitke kraje Europy dyrbja telko

zapłaćujomnych bydlenjow přewostajić,
kelkož je trěbnych. Chcemy skutkowne
wobmjezowanje podruže: imobilijowe koncerny
kaž Vonovia a Deutsche Wohnen chcemy do
zjawneho wobsydstwa přewjesć.
Čistu energiju spěchować
Je pjeć do dwanaćich. Móžemy klimu
wuchować. Hdyž nětko za cyłu Europu płaćiwe
prawidła za čistu energiju přesadźimy. Chcemy
najmazaniše wuhlowe milinarnje w Europje
hnydom wotpinyć – nanajpozdźišo w lěće
2030 žane wjace na syći njejsu. Atomowu
móc a fracking wotpokazamy. LĚWICA chce
bjezpłatny bliskowobchad spěchować.
Wutwarimy europsku železnicu: dobru a
zapłaćujomnu. Chcemy wobswětej přichilene
ratarstwo spěchować: regionalne a z krótkimi
transportowymi pućemi.
Bohatstwo sprawnje rozdźělować
Strowota a bydlenje njesłušatej na bursu!
LĚWICA chce pjenjezy z financnych wikow
wotćahnyć a je za dobre zjawne posłužby
nałožować. Spěchujemy regionalne a
produkowace hospodarstwo – z dobrym
dźěłom a wobswětoznjesliwe. Bankam, kotrež
při dawkowym jebanstwje předewzaćow
pomhaja, sćazamy licencu. Chcemy riskantne
spekulaciske wikowarstwo zakazać. Z dawkom
na spěšne financne wikowanja haćimy
spekulacije.
Solidarita město šćuwańcy
My stejimy přećiwo prawicarskej šćuwańcy
a rasizmej a za čłowjeske prawa. Prawicarjo
pytaja za winikom, problemy pak žane
njerozrisaja. LĚWICA poskićuje rozrisanja,
kotrež za wšitkich čłowjekow funguja. Komuny,
kotrež ludźi přijimaja, maja po našim planje
přidatne pjenjezy wot EU dóstać. Za wjace
zapłaćujomnych bydlenjow, dobre kubłanje a
fairne dźěło za wšitkich. Za mjenje njerunosće
a wjace zhromadnosće. Solidarita dźělomna
njeje.

Mzdy horje/chudobu dele
Za demokratiju, w kotrejž je něšto rozsudźić:
25.000 lobbyistow za předewzaća a bohatych
na Europski parlament ćišć wukonjeja. LĚWICA
njeda so kupić. Chcemy sylne parlamenty a
zhromadnu wustawu. Zhromadnje z milionami
ludźi zasadźujemy so za dobre dźěło, dobru
klimu a Europu, za kotruž wojować so wudani.
Podpěrajće nas ze swojim hłosom. Wšitke staty
EU dyrbja zaručić, zo su ludźo spušćomnje
před chudobu škitani: ze zakładnej rentu a
zakładnymi zawěsćenjemi po wšej Europje.
Wysokosć zakładneho zawěsćenja měri so po
dochodach w jednotliwych krajach. W Němskej
žadamy sej: 1.050 eurow – bjez skrótšenjow.
Wutworimy w Europje dobre dźěło a program
přećiwo bjezdźěłnosći młodźiny. To je najlěpše
europske zawěsćenje přećiwo bjezdźěłnosći!
Ludźi wuchować
Njedamy ludźi so zatepić! Namórske prawo
dyrbi zaso płaćić: Je winowatosć ludźi z nuzy
na morju wuchować. Chcemy wěste puće
za ćěkancow. Čłowjeske prawa dyrbja so
přesadźić. Komuny, kotrež ćěkancow přijimaja,
dóstawaja přidatne srědki za kubłanje a
zapłaćujomne bydlenja za wšěch. Zjawna
infrastruktura trjeba pjenjezy w dosahacej
měrje. Rasizmej so wobaramy - wšudźe w
Europje.
Prosymy wo Waš hłós/26. róžownika 2019:
Za Lěwicu!
Za demokratiju, w kotrejž je něšto rozsudźić:
25.000 lobbyistow za předewzaća a bohatych
na Europski parlament ćišć wukonjeja. LĚWICA
njeda so kupić. Chcemy sylne parlamenty a
zhromadnu wustawu. Zhromadnje z milionami
ludźi zasadźujemy so za dobre dźěło, dobru
klimu a Europu, za kotruž wojować so wudani.
Podpěrajće nas ze swojim hłosom.
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