מניפסט לבחירות
לבונדסטאג שייערכו ב24-
בספטמבר 2017
מניפסט הבחירות שלנו בקצרה.
ב 24-בספטמבר יתקיימו הבחירות לבונדסטאג.
יש להן משמעות מכרעת לגבי המדינה .לטענת
חלק מהאנשים ,הבחירות כבר הוכרעו .האמת:
דבר עוד לא הוכרע .חוזקה של  DIE LINKEיקבע
במידה רבה כיצד ייראו פני הדברים במדינה
בהמשך .זה תלוי בקול שלכם!
צדק חברתי ,ביטחון חברתי ,פירוז נשק
ושלום .לאו הערכים שבשמם אנחנו מתמודדים,
ואפשר לסמוך עלינו .איננו מוכנים שילדים
יגדלו בעוני ובאותו זמן מספר המיליונרים
והמיליארדרים יעלה; שרבים לא יוכלו לחיות
בכבוד מהפנסיה ,שלא יהיה ביטחון תעסוקתי
ושרבים יחששו מן העתיד; שכמעט בכל תחום
יידרש תקציב נוסף ,אבל ההוצאות הקשורות
להצטיידות ומלחמה יוכפלו.
אנשים רבים מאסו בפוליטיקה זו .רבים מייחלים
לשינוי ,לצדק חברתי ולעתיד בטוח .אנחנו
אומרים :הדברים אינם מוכרחים ואינם אמורים
להישאר כמו שהם .בואו נזיז משהו ביחד .אנחנו
רוצים לשנות את המדינה :חברתית וצודקת יותר!
כל שאר המפלגות מוכנות להמשיך
בפוליטיקה מהשנה שעברה .כולן עומדות
לרשותה של הקאנצלרית בתור שותפות
לקולאיציה .אנחנו לא! אנחנו רוצים להשיג
שינוי פוליטי של ממש ומדינה סוצילאית .אם
 DIE LINKEתהיה חזקה ,דברים יתחילו לזוז.
ב 24-לספטמבר ,התקווה עומדת לבחירה!
למען תפנית חברתית ונגד קפיאה על השמרים
הפוליטיים :בחרו DIE LINKE.
התוכניות שלנו ממשיות ,ניתנות למימון
וצודקות .אנחנו רוצים מדינה שבה אנשים
מסוגלים לחיות בביטחון מפרנסתם ולתכנן את
העתיד .אנחנו רוצים מדינה שבה אף אחד אינו
נלאץ לחשוש מפני עוני.
אנחנו רוצים חברה מכילה ,שבה אף אחד
אינו מודר .אנחנו תומכים בהשתתפות מלאה
ואפקטיבית של כל בעלי המוגבלויות .הכללה
היא אחת מזכויות האדם .אנחנו רוצים להסיר
מחסומים ולהקל על בעלי מוגבלויות בניהול
חיים עצמאיים.
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אנחנו ניצור רשת מוצקה של מנגנוני הגנה
חברתיים ונגדיל את גובה הפנסיה .לשם כך ,לא
נהסס להטיל על מיליונרים ומיליארדרים מיסים
גבוהים משמעותית .אנחנו רוצים מדינה שבה
כולם נהנים מן העושר.
 .1כבוד ומשרה טובה DIE LINKE .עומדת לצד
המועסקים כאשר מדובר בכבוד ובמשרה טובה.
אנחנו רוצים ביטחון תעסוקתי ושכר גבוה יותר.
הדבר מאפשר לתכנן את החיים .שכר המינימום
חייב לעלות ל 12-אירו לשעה .רק כך ניתן להגן
על המועסקים גם מפני עוני בגיל העמידה.
אנחנו רוצים לחזק את ההסכמים הקיבוציים ואת
האיגודים המקצועיים.
 .2החיים צריכים לעמוד במרכז ,ולא העבודה.
אנחנו נשים סוף לעובדי הקבלן ולשימוש לרעה
בחוזי עבודה לכאורה .במקום משרות בהיקף
זעיר ( )Minijobsומשרות חלקיות כפויות ,אנחנו
נייצר משרות טובות שאינן לתקופה מוגבלת
ובתשלום לפי התעריף .נשים יקבלו סוף סוף
שכר הזהה לזה שמקבלים גברים העובדים
באותה משרה .נחוצה העלאה משמעותית
בשכרם של העובדים במקצועות סוצילאיים.
במקום שמספר שעות העבודה ימשיך לגדול,
אנחנו רוצים מספיק זמן לשלווה ,משפחה ופנאי!

 .3ללא חשש מעוני בגיל העמידה .הפנסיה
חייבת להבטיח רמת חיים לאחר גיל הפרישה.
לצורך כך אנחנו רוצים להחזיר את גובה הפנסיה
ל 53-אחוז .תקופות של הכנסות נמוכות יותר
ישוקללו עם מקדם גבוה יותר לצורכי הפנסיה.
המשמעות היא ,למשל 270 ,אירו יותר למוכרת
בחנות .ואנחנו מקדמים פנסיית מינימום
סולידרית בגובה  1 050אירו .המשכורות
והפנסיות במזרח עדיין נמוכות בהשוואה
למערב .אנחנו נשווה ביניהן.
 .4מערכת ה Hartz IV-הפכה אנשים רבים
לעניים .אנחנו נחליף אותה בהבטחת הכנסה
ללא סנקציות! (ohne Mindestsicherung
 )Sanktionenאנחנו כוללים בה את השירותים
שעד עכשיו צריך היה להזמינם בנפרד.
יש לשלם את דמי האבטלה ( Iבגרמנית
 )Arbeitslosengeld Iלזמן ארוך יותר .אסור
שמישהו יקבל פחות מ 1 050-אירו לחודש
לצורכי מחיה .אנחנו נקדם תעריפים חברתיים
עבור חשמל ,תחבורה ציבורית מקומית ורכבת
גרמניה ( .)Deutsche Bahnאנחנו נגביה את
קצבאות הילדים מיד לסכום של  328אירו וניצור
על ידי כך ביטחון בסיסי לילדים.
 .5מיסוי צודק! עבור נכסים בהיקף גדול –
מעל למיליון – אנחנו נחזיר סוף סוף את מס
העושר .הדבר יאפשר לנו לשפר את השירותים
הציבוריים :בתי-ספר וגני-ילדים ,דיור מוגן,
אינטרנט ,בתי חולים ותחבורה ציבורית מקומית.
כולם ירוויחו מכך .אם כולם יתרמו מספיק ,כולם
יקבלו את מה שדרוש להם.
 .6אנחנו נקטין את המיסים המוטלים על
בעלי הכנסה ממוצעת ונמוכה .אנחנו נגדיל את
מדרגת הפטור ממס ל 12 600-אירו .בתוכנית
המיסוי שלנו ,כל מי שמרוויח פחות מ7 100-
אירו בחודש ברוטו פטור ממס .אנחנו מקזזים
זאת באמצעות מיסוי כבד יותר על הכנסה
גבוהה.
 .7ללא רפואה לשני מעמדות :במקום זמני
המתנה והגעה ארוכים ,אנחנו נדאג לשירותי
בריאות טובים לכולם .ניתן לממן זאת אם כולם
יתרמו את חלקם :בביטוח הבריאות הסולידרי
שלנו ,כולם משלמים וכולם מקבלים שירות
טוב באותה מידה – ואנחנו נקטין את דמי
הביטוח ל 12-אחוז .אף אחד לא יצטרך יותר
לשלם תוספת בעבור משקפיים או שן תותבת.
חברות ומועסקים יחזרו לשלם סכומים זהים.
אנחנו נגייס  100 000מטפלים ומטפלות :זה
טוב למועסקים וטוב למטופלים .אנחנו נילחם

על כל בית חולים שאמור להיסגר או להיות
מופרט!
 .8אנחנו נדאג לדיור בר-השגה .בערים רבות
שכר הדירה ממשיך לעלות ,ויותר ויותר אנשים
נלאצים לעזוב את שכונת המגורים שלהם .אנחנו
רוצים לעצור את השינוי הזה .שכר הדירה
בשכונות מבוקשות יוקפא ויצומצם .אנחנו נבנה
יותר דירות לדיור ציבורי 250 000 ,דירות נוספות
בשנה .אנחנו נאסור על ספקולציות בשוק הדיור.
 .9אומץ לשנות! אנחנו רוצים להשיק מחדש
את האיחוד האירופי :במקום לתת עדיפות
לחברות והבנקים ,אנחנו רוצים שהאדם יעמוד
בראש סדר העדיפויות .אנחנו רוצים תוכנית
פעולה נגד אבטלה באירופה ולמען כלכלה
חברתית ואקולוגית .במקום הסכמי סחר חופשי,
כגון  TTIPו ,TISA-אנחנו זקוקים לסחר הוגן
ולהפחתה של פליטות גזי החממה .אנחנו נהפוך
את האיחוד האירופי לחברתי ,דמוקרטי וראוי
לחיים למען כולם.
 .10אנחנו נאבקים למען השלוםDIE .
 LINKEהתייצבה תמיד בנחישות נגד מלחמה
והצטיידות .אנחנו רוצים להחזיר את החיילים
הגרמניים הביתה .הממשלה מתכננת להכפיל
את תקציב הביטחון .אנחנו רוצים פירוז במקום
הצטיידות .את התקציב אנחנו רוצים להעביר
בפועל לשיפוץ בתי-ספר ,הרחבת גני-ילדים
וביטול התשלום בעבורם .ייצוא נשק – במיוחד
לאזורי סכסוך – מלבה מלחמות ומלאץ אנשים
רבים להימלט על נפשם .אנחנו רוצים לאסור על
ייצוא הנשק.
 DIE LINKEהיא המפלגה היחידה בבונדסטאג
שקמפיין הבחירות שלה אינו תלוי בתרומות
מחברות גדולות ומבנקים .תרמו לDIE LINKE-
כדי לתמוך בה.
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