Nasz program na
wybory do Bundestagu
2017 w skrócie
24 września odbędą się wybory do Bundestagu,
które będą miały kluczowe znaczenie dla
naszego kraju. Niektórzy twierdzą, że wybory
już się odbyły. Prawidłowa odpowiedź jednak
brzmi: nie zapadły jeszcze żadne decyzje.
To, jak potoczą się dalsze losy naszego kraju,
w znacznej mierze zależy od tego, na ile silną
pozycję zdobędzie Lewica. Zależy to od Twojego
głosu!
Sprawiedliwość społeczna, bezpieczeństwo
socjalne, rozbrojenie i pokój. Za tymi wartościa
mi się opowiadamy oraz na nich polegamy. Nie
akceptujemy tego, że dzieci wychowują się w
biedzie, a jednocześnie rośnie liczba milionerów
i miliarderów; że wielu osobom emerytura nie
wystarcza na godne życie; że miejsca pracy są
niepewne i wiele osób boi się przyszłości; oraz że
prawie wszędzie brakuje pieniędzy, ale wydatki
na zbrojenie i operacje wojenne są podwajane.
Wiele osób ma dość takiej polityki. Wiele osób
chce zmiany, sprawiedliwości społecznej i
bezpiecznej przyszłości. My mówimy: Obecna
sytuacja nie może pozostać taka, jaka jest.
Wspólnie zapoczątkujmy zmianę. Chcemy
zmienić nasz kraj – chcemy zwiększyć sprawie
dliwość i bezpieczeństwo w naszym kraju!
Pozostałe partie chcą kontynuować politykę
z ostatnich lat. Pozostałe partie są gotowe,
by stać się koalicjantami kanclerz. My nie!
My naprawdę chcemy zmiany politycznej i kraju
socjalnego. Jeśli Lewica wzmocni swoją pozycję,
można oczekiwać zmian. Naszą nadzieją są
wybory 24 września! Na rzecz przemiany
socjalnej i zwrotu obecnego kierunku politycz
nego: wybierz Lewicę.
Nasze plany są konkretne, efektywne kosztowo
i sprawiedliwe. Chcemy żyć w kraju, w którym
można żyć godnie z pracy i planować przyszłość.
Chcemy żyć w kraju, w którym nikt nie boi się
biedy.
Chcemy żyć w społeczeństwie, z którego nikt
nie będzie wykluczany. Opowiadamy się za
pełną i skuteczną integracją wszystkich osób
niepełnosprawnych. Integracja jest prawem
człowieka. Chcemy znieść bariery i ułatwić
osobom niepełnosprawnym prowadzenie
niezależnego życia.
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Stworzymy silną siatkę zabezpieczeń socjalnych
oraz podwyższymy emerytury i renty. Nie boimy
się znacznie podnieść podatków dla milionerów i
miliarderów. Chcemy żyć w kraju, w którym
bogactwo wychodzi na dobre wszystkim.
1. Szacunek i dobra praca. Lewica stoi po
stronie pracowników, jeśli chodzi o szacunek i
dobrą pracę. Chcemy zadbać o pewne miejsca
pracy z większymi zarobkami, które umożliwiają
planowanie życia. Ustawowa płaca minimalna
musi zostać podniesiona do 12 EUR za godzinę.
Tylko w ten sposób można ochronić pracowników
przed ubóstwem w starszym wieku. Chcemy
również wzmocnić zbiorowe układy pracy i
związki zawodowe.
2. Praca musi obracać się wokół życia,
a nie życie wokół pracy. Położymy kres pracy
tymczasowej i nadużywaniu umów o dzieło.
Zamiast pracy w niepełnym wymiarze godzin i
przymusowej pracy na pół etatu stworzymy
dobre miejsca pracy na czas nieokreślony,
opłacane według ustalonych stawek. Za taką
samą pracę kobiety muszą w końcu zacząć
otrzymywać takie same wynagrodzenie co
mężczyźni. Praca w sektorach socjalnych musi
być znacznie lepiej opłacana. Zamiast wydłuża
nia pracy chcemy zapewnić dostateczną ilość
czasu na odpoczynek i hobby oraz dla rodziny!

3. Brak strachu przed ubóstwem wśród
osób starszych. Emerytura musi zapewnić
odpowiedni standard życia w starszym wieku.
W tym celu chcemy znów podnieść poziom
świadczeń emerytalnych do 53 procent. Okresy
z niższymi zarobkami będą korzystniej naliczane
na poczet przyszłej emerytury. Oznacza to
emeryturę wyższą o 270 EUR na przykład dla
sprzedawczyni. Ponadto wprowadzimy emery
turę minimalną wynoszącą 1050 EUR. Zarobki
i świadczenia emerytalne w dalszym ciągu
są niższe we wschodnich niż w zachodnich
Niemczech. Chcemy je wyrównać.
4. System Hartz IV (zasiłek dla bezrobotnych
II stopnia) doprowadził wiele osób do ubóstwa.
Zastąpimy go systemem minimalnego
zabezpieczenia bez sankcji! Uwzględnimy
w nim łącznie te świadczenia, o które do tej pory
trzeba było wnioskować oddzielnie. Zasiłek
dla bezrobotnych I stopnia musi być wypłacany
dłużej. Nikt nie może mieć mniej niż 1050 EUR
miesięcznie na życie. Wprowadzimy taryfy
socjalne na energię elektryczną, komunikację
miejską i kolej. Zasiłek rodzinny natychmiast
podwyższymy do 328 EUR i na kolejnym etapie
wprowadzimy minimalne zabezpieczenie rodzinne.
5. Sprawiedliwy system podatkowy!
W końcu znów wprowadzimy podatek majątkowy
od dużego majątku – powyżej miliona euro.
Dzięki temu będziemy mogli ulepszyć usługi
publiczne: edukację szkolną i przedszkolną,
mieszkalnictwo socjalne, internet, szpitale
i komunikację publiczną. Przyniesie to korzyści
wszystkim obywatelom. Jeśli wszyscy
będą wnosić dostateczny wkład, zaspokoimy
wszystkie potrzeby.
6. Chcemy obniżyć podatki dla osób
o średnich i niskich dochodach. Planujemy
podwyższyć kwotę wolną od podatków do
12 600 EUR. Wszystkie osoby, które zarabiają
mniej niż 7100 EUR brutto miesięcznie,
otrzymają ulgi przewidziane w naszym planie
podatkowym. Różnice te wyrównamy poprzez
podwyższenie podatku od wysokich dochodów.
7. Brak medycyny „dwóch prędkości”:
Zamiast długich terminów i męczących dojazdów
do placówek służby zdrowia zapewnimy dobrą i
dostępną opiekę zdrowotną wszystkim obywate
lom. Opieka zdrowotna jest przystępna cenowo,
jeśli wszyscy na nią płacą: nasz system ubezpie
czenia zdrowotnego zakłada, że wszyscy płacą
składki i wszyscy mogą korzystać z równie dobrej
opieki zdrowotnej – dodatkowo chcemy obniżyć
składki poniżej 12 procent. Nikt nie będzie musiał
dopłacać za okulary czy protezy. Przedsiębiorstwa

i pracownicy będą znów płacić po równo.
Zatrudnimy 100 000 opiekunów: przyniesie
to korzyści zarówno na rynku pracy, jak i samym
pacjentom. Będziemy walczyć o każdy szpital,
który ma zostać zamknięty lub sprywatyzowany!
8. Zadbamy o to, aby koszty mieszkaniowe
były przystępne. W wielu miastach cały czas
rosną opłaty czynszowe i coraz więcej osób
musi się wyprowadzać w inne miejsca. My
chcemy temu przeciwdziałać. Opłaty czynszowe
w regionach znajdujących się w trudnej sytuacji
zostaną zamrożone i obniżone. Wybudujemy
więcej mieszkań socjalnych, dodatkowo 250 000
rocznie. Zakażemy spekulacji mieszkaniami.
9. Mamy odwagę, żeby wprowadzać zmiany!
Chcemy na nowo zapoczątkować Unię
Europejską. Chcemy, żeby na pierwszym
miejscu stali ludzie, a nie przedsiębiorstwa
i banki. Chcemy opracować plan działania
na rzecz walki z bezrobociem w Europie oraz
gospodarki uwzględniającej aspekty społeczne
i ekologiczne. Zamiast umów o wolnym handlu,
takich jak TTIP i TISA, potrzebujemy sprawie
dliwego handlu i skutecznej ochrony klimatu.
Sprawimy, że Unia Europejska będzie zapewniała
wartości socjalne i demokratyczne oraz wysoką
jakość życia wszystkim obywatelom.
10. Opowiadamy się za pokojem. Lewica
zawsze zdecydowanie opowiadała się przeciwko
wojnie i zbrojeniom. Chcemy sprowadzić
niemieckich żołnierzy z zagranicy. Rząd planuje
podwoić wydatki na wojsko. My chcemy redu
kować zbrojenia, zamiast się zbroić. Chcemy
przeznaczać pieniądze na konkretne cele –
remont szkół, rozbudowę przedszkoli oraz za
pewnienie nieodpłatnej edukacji przedszkolnej.
Eksport broni – zwłaszcza na obszarach ogar
niętych kryzysem – podsyca nastroje wojenne i
zmusza wielu ludzi do ucieczki. Chcemy zakazać
eksportowania broni.
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