2017 Genel Seçim
Programımızın Özeti
24 Eylül’de genel seçim var. Bu seçim, ülkenin
kaderini belirleyecek. Kimileri, seçimin
sonucunun zaten belli olduğunu söylüyor.
Doğrusu şudur: Henüz hiç bir şey belli değil. Bu
memlekette neler olacağı, büyük oranda DIE
LINKE (SOL PARTİ)’nin ne kadar güçlenmesine
bağlı. Bu ise, sizin oyunuza bağlı!
Sosyal adalet, sosyal güvenlik, silahsızlanma ve
barış. Biz buna çalışıyoruz, bundan emin
olabilirsiniz. Bir yandan çocuklar fakirlik içinde
büyürken, diğer yandan milyonerlerin ve
milyarderlerin sayısının giderek artmasını biz
kabul edemeyiz. Artık pek çok insana emekli
maaşının onurlu bir yaşam için yetmiyor
olması, işyerlerinin güvencede olmaması ve
pek çok kişinin geleceğe korkuyla bakması.
Pek çok alanda para olmaması ama silahlanma
ve savaş giderlerinin ikiye katlanması.
Pek çok kişi artık bu politikaya yeter diyor. Pek
çok kişi artık değişim, sosyal adalet ve güvenli
bir gelecek istiyor. Biz diyoruz ki: Pek çok şey
böyle süremez ve sürmemeli. Gelin birlikte bir
şeyleri harekete geçirelim. Biz memleketi
değiştirmek, daha sosyal ve daha adil bir hale
getirmek istiyoruz!
Diğer partilerin tümü son yılların politikasını
sürdürmekten yana. Diğerlerinin tümü,
başbakana muhtemel bir koalisyon ortağı
olmaya hazır. Biz değiliz! Biz gerçek bir siyasi
dönüşüm ve sosyal bir ülke istiyoruz. DIE LINKE
(SOL PARTİ) güçlü olursa, bu pek çok şeyi
harekete geçirecektir. Umut, 24 Eylül’de
seçilebilir! Sosyal dönüşüm için ve politikada
böyle devam kafasına karşı: DIE LINKE (SOL
PARTİ)’yi seçin.
Bizim planlarımız somut, finanse edilebilir ve
adil. Biz, işten kazanılan parayla güven içinde
yaşanabilen ve gelecek planları yapılabilen bir
ülke istiyoruz. Biz, hiç kimsenin fakir kalmaktan
korkmayacağı bir ülke istiyoruz.
Biz, hiç kimsenin dışlanmadığı katılımcı bir
toplum istiyoruz. Biz, tüm engelli insanların
toplum hayatına bütünüyle ve etkili katılımından yanayız. Toplumsal yaşama katılım, bir
insanlık hakkıdır. Biz, bariyerleri ortadan
kaldırmak ve engelli insanlara bağımsız bir
yaşam tarzı sağlamak istiyoruz.
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Biz, sağlam bir sosyal güvence ağı yaratacağız
ve emekli maaşlarına zam yapacağız. Bunun
için milyonerlerden ve milyarderlerden daha
fazla vergi almaktan hiç kaçınmıyoruz. Biz,
herkesin refahtan pay aldığı bir ülke istiyoruz.
1. Saygı ve iyi iş. DIE LINKE (SOL PARTİ),
saygı ve iyi iş söz konusu olduğunda çalışanların yanındadır. Daha fazla ücret ödenen güvenli
işler istiyoruz. Ancak bu şekilde yaşam
planlanabilir. Yasal asgari ücret, saatte
12 Euro’ya çıkarılmalıdır. Çalışanlar ancak bu
şekilde yaşlılıkta fakirliğe düşmekten korunabilirler. Biz, toplu sözleşmeleri ve sendikaları
güçlendirmek istiyoruz.
2. İş hayatı özel yaşamın ekseninde dönmeli, özel yaşam iş hayatının ekseninde
değil. Taşeron işçi ve iş başına sözleşmelerin
istismarına son vereceğiz. Mini iş ve gönüllü
olarak yapılmayan yarı zamanlı çalışma yerine,
süresiz olan ve toplu sözleşmelere göre ödenen
iyi işyerleri yaratacağız. Kadınlar artık nihayet
eşit iş için erkeklerle eşit ücret almalıdır. Sosyal
alandaki işler için çok daha iyi ücret ödenmelidir. Gittikçe daha fazla çalışmak yerine,
dinlenme, aile ve boş zamanlarımız için yeterli
zaman istiyoruz!

3. Yaşlılıkta fakirleşmekten korku yok.
Emekli maaşları, yaşlılıkta da hayat standardını sağlayabilmelidir. O nedenle biz, emekli
maaşı oranını tekrar % 53’e çıkarmak istiyoruz.
Düşük ücret alınan dönemler emekli maaşının
hesaplanmasında daha fazla hesaba katılacak.
Bu örneğin bir bayan tezgâhtar için 270 Euro
daha fazla emekli maaşı anlamına gelmektedir.
Ve biz, dayanışma temelinde 1.050 Euro asgari
emekli maaşı uygulamasını yürürlüğe koyacağız. Doğudaki ücretler ve emekli maaşları hâlâ
batıya oranla daha düşük seyrediyor. Biz bunu
eşitleyeceğiz.
4. Hartz IV uygulaması, pek çok insanı fakirliğe
sevketti. Biz, bunun yerine hiç bir yaptırım
içermeyen asgari geçim güvencesi uygulamasını getireceğiz! Bunun içerisinde şimdiye dek tek tek talep edilmesi gereken yardımları
toplayacağız. İşsizlik parası daha uzun süre
ödenmelidir. Hiç kimsenin aylık geliri 1.050 Euro
altına düşemez. Elektrik, toplu taşımacılık ve
Alman Demiryolları için sosyal tarifeler uygulamaya koyacağız. Çocuk parasını hemen
328 Euro’ya çıkaracağız ve böylelikle çocuklar
için asgari geçim güvencesi sağlayacağız.
5. Adil vergi! Fazla miktarda servet için –
1 milyonun üzerinde olan – nihayet tekrar varlık
vergisini yürürlüğe koyacağız. Böylelikle okullar
ve çocuk yuvaları, sosyal konut inşaatı,
internet, hastane ve toplu taşımacılıkta olmak
üzere halka arzı daha iyi hale getirebileceğiz.
Bu herkesin yararına olacak. Herkes yeterince
katkıda bulunursa, bu herkesin işine yarar.
6. Orta ve düşük gelir seviyesindeki insanlar için vergiyi düşüreceğiz. Vergiden muaf
miktarı 12.600 Euro’ya çıkaracağız. Ayda brüt
7.100 Euro’dan daha az kazananların vergi
yükü, bizim vergi planımız ile düşürülecektir.
Bunu, yüksek gelirlilerden daha fazla vergi
alarak dengeleyeceğiz.
7. Sağlıkta çifte standarda son: Uzun
bekleme süreleri ve ulaşım yerine herkese iyi
bir sağlık hizmeti sunacağız. Herkes katkıda
bulunduğunda, bu finanse edilebilir: Bizim
öngördüğümüz dayanışma temelinde sağlık
sigortasına herkes prim ödeyecektir ve herkes
aynı derecede iyi bir sağlık hizmeti alacaktır;
ayrıca biz primleri de yüzde 12’nin altına
düşüreceğiz. Hiç kimse artık gözlük veya
diş tedavisi için ekstra para ödemeyecektir.
Şirketler ve çalışanlar yine eşit oranda prim
ödeyeceklerdir. Biz, 100 000 bakıcı işe
alacağız: Bu, hem çalışanlar hem de hastalar

için iyi. Biz, kapatılmak veya özelleştirilmek
istenen her hastane için mücadele vereceğiz.
8. Biz, ödenebilir kiralar sağlayacağız.
Pek çok şehirde kiralar daha da arttı, giderek
daha fazla sayıda insan oturduğu yerden
ayrılmak zorunda kalıyor. Biz bu sürgüne dur
diyeceğiz. Kiraların yüksek olduğu yerlerde
kiralar dondurulacak ve düşürülecektir. Biz,
daha fazla sosyal konut inşa edeceğiz, yılda
250 000 daha fazla. Konut spekülasyonlarını
yasaklayacağız.
9. Değişime cesaret edin! Biz, Avrupa
Birliği’ne yeni bir start vereceğiz: Şirketlere ve
bankalara öncelik tanımak yerine biz, insanların ön planda gelmesini istiyoruz. Biz,
Avrupa’da işsizliğe karşı ve sosyal ve ekolojik
bir ekonomi için eylem planı istiyoruz. TTIP
(Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı) ve
TISA (Uluslararası Hizmet Ticareti Anlaşması)
gibi serbest ticaret anlaşmaları yerine adil bir
ticarete ve etkili bir iklim korumasına ihtiyacımız var. Biz, Avrupa Birliği’ni sosyal, demokratik ve herkes için yaşanmaya değer yapacağız.
10. Biz barıştan yanayız. DIE LINKE (SOL
PARTİ), her zaman savaş ve silahlanmaya karşı
olmuştur. Biz, Alman askerlerini yurtdışından
geri çekmek istiyoruz. Hükümet ise, askeri
harcamaları iki katına çıkarmayı planlıyor.
Biz, silahlanma yerine silahsızlanma istiyoruz.
Biz, bu parayı somut olarak okulların tadilatına,
çocuk yuvalarının genişletilmesine ve ücretsiz
hale getirilmesine harcamak istiyoruz. Silah
ihracatları – özellikle de sorunlu bölgelerde –
savaşları körüklemekte ve pek çok insanın
yerini yurdunu terkederek kaçmasına neden
olmaktadır. Biz, silah ihracatlarını yasaklamak
istiyoruz.
DIE LINKE (SOL PARTİ), seçim kampanyasını
büyük şirketlerin ve bankaların bağışlarından
bağımsız olarak yürüten tek partidir. Lütfen
DIE LINKE (SOL PARTİ)’ye bağışınızla destek olun.
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