עשר נקודות:
כך נהפוך את אירופה
לחברתית יותר.

מצביעות יקרות ,מצביעים יקרים,

ב 26במאי יבחר פרלמנט חדש באירופה .איך יראו פני
הדברים תלוי בכוחה של מפלגת השמאל.
זה תלוי בקול שלך! ההצבעה שלך חיונית! צדק חברתי ושלום
הם הערכים שמפלגת השמאל שואפת אליהם.
עד כה עוצב האיחוד האירופי לצרכיהם של חברות הענק.
התאגידים מחפשים את המדינות בעלות מדיניות המיסוי
הנמוכה ביותר והשכר הנמוך ביותר .את המרוץ הזה לתחתית
אנחנו רוצים לסיים אחת לתמיד.
אנחנו רוצים שאנשים בכל מקום באירופה יוכלו להתפרנס
בכבוד מעבודתם .ללא עוני ,מנעורים ועד זקנה.
דור המחר לא צריך לחשוש לעתידו .אנחנו רוצים להציל
את האקלים על ידי קידום אנרגיה נקיה לתחבורה ציבורית
חופשית ברחבי אירופה .כך נראה עתידה של אירופה שלנו,
אירופה של כלל אזרחיה ותושביה.
הרבה צריך להשתנות לטובה :מפלגת השמאל נאבקת
בשביל שכל אחד ישלם את חלקו לכלל הקהילה וזה כולל את
התאגידים הגדולים והמיליונרים .אנו שואפים לייבש את
מקלטי המס.
בנוסף,למפלגת השמאל יש מצע ברור בו טיפול רפואי טוב
ודיור בר השגה יהפכו למובן מאליו באירופה כולה .אנחנו
מקדמים חינוך ולא חימוש .אנחנו נלחמים בסיבות לבעיית
הפליטים ולא באנשים שנסים על חייהם ומבקשים מקלט.
התאגידים מייצגים את האינטרסים שלהם באיחוד האירופי
במלוא הכוח :אלפי לוביסטים לוחצים על הפרלמנט בבריסל.
מפלגת השמאל היא הלובי של האנשים שאין להם לוביסטים.
הלובי של כל אלה שיוצרים ביחד אירופה צודקת יותר,
חברתית יותר ולמען עתיד טוב יותר .הצטרפו אלינו לקראת
שינוי ,הצביעו למפלגת השמאל.

שכר המינימום

שכר המינימום מוכרח לעלות בכל מדינות האיחוד האירופי.
שכר העוני צריך לצאת מהחוק לאלתר .בגרמניה אנו דורשים
שכר של לא פחות מ  12€לשעת עבודה .בשאר האיחוד
יש לאכוף שכר שווה עבור עבודה שווה .חברות שזוכות
במכרזים ציבוריים חייבות לשלם שכר מינימום ותעריפים
קבועים .מפלגת השמאל רוצה :איגודי עובדים חזקים,
עובדים חזקים ,שכר הגון ויותר פנאי עבור כולנו.

עצירת יצוא נשק

האיחוד האירופי משקיע יותר כסף בפיתוח אמצעי לחימה
ונשק מאשר בקידום איכות החיים באירופה .לזה אנו אומרים
לא! אמצעי לחימה וצבא אירופאי לא יביאו שלום .מפלגת
השמאל חותרת לפרוק מחסני הנשק ולמדיניות חוץ החותרת
לשלום ולפתרונות דיפלומטים .האיחוד האירופי נמנה על
יצואני הנשק הגדולים ביותר .חימוש הוא דלק למלחמה
וככזה מהווה את אחת הסיבות העיקריות לבעיית הפליטים.
אנחנו רוצים לאסור על יצוא נשק ובכך להילחם בגורמי מצב
זה.

התאגידים חייבות לשלם

העושר באירופה גואה .ובמקביל ,הולך העוני וגדל .תאגידי
ענק שמכניסים רווחים של מיליונים בשנה ,משלמים מיסים
מועטים בלבד .אנחנו שואפים להעברת מסי מינימום על
תאגידים ובעלי נכסים רבים ברחבי אירופה .את מקלטי המס
צריך ליבש .אנחנו מתכוונים להדק את האכיפה ולהחמיר
את מדיניות הענישה על העלמת מס של בנקים ותאגידים.
לחברות המדיה כמו גוגל ואמאזון אנחנו מודיעים בזאת :גשו
לקופה בבקשה!

דיור בר השגה

דמי השכירות בערים רבות באירופה נהיים פחות ופחות ברי
השגה .הדירות מועטות ויקרות מדי .מפלגת השמאל תקדם
את הדיור הציבורי בצורה חברתית וצודקת .מדינות האיחוד
חייבות להענות לצרכי אזרחיהן ולדאוג לדיור הוגן למי
שזקוק לו .אנחנו דורשים פיקוח וויסות הולם של עלות שכר
הדירות :חברות נדל''ן גדולות כמו ״וונוביה״ ו״דויטשה וונן״
צריכות לעבור לבעלות ציבורית.

קידום אנרגיה נקיה

אנחנו נמצאים בדקה התשעים,עדיין יש תקווה להצלת
האקלים במידה ואירופה תאכוף חוקי אנרגיה נקיה באופן
מיידי .את תחנות הפחם יש לסגור מיידית לכל המאוחר
עד  .2030מפלגת השמאל מתנגדת נחרצות לקידוח עמוק
וכוח גרעיני .אנו רוצים לקדם תחבורה ציבורית חינמית
וחופשית וסבורים כי יש להשקיע בפיתוח תשתית הרכבות
האירופאית לכדי תשתית איכותית במחירים שווים לכל נפש.
אנחנו רוצים לקדם חקלאות ידידותית לסביבה :איכותית
ומקומית כאחד.

עושר צריך להתחלק לכולם

בריאות ודיור לא שיכים לבורסה! אנו מתעתדים למשוך
כספים מן השווקים הפיננסים ולהשקיע אותו בשירותים
לכלל הציבור .נשקיע בכלכלה אזורית ובייצור עבודה
טובה בתנאים טובים וידידותיים לסביבה .בנקים המסייעים
לחברות בהעלמת מס צריכים לאבד את רשיונם לאלתר!.
אנחנו רוצים לאסור עסקאות ספקולטיביות מסוכנות .עם
מס מיוחד על עסקאות פיננסיות מהירות ניתן יהיה להאט
ספקולציות כאלה.

הצלת בני האדם

אנחנו לא ניתן לאנשים לטבוע בים התיכון .חוק הים חייב
לחול שוב :הצלת אנשים במצוקה היא חובה .אנחנו דורשים
נתיבי מנוסה בטוחים .זכויות האדם הבסיסיות חייבות להיות
מוגנות .קהילות ועיריות הפותחות את שעריהן למבקשי
מקלט צריכות לקבל תמיכה כלכלית מהאיחוד האירופי.
תמיכה זאת תאפשר השקעה בדיור ציבורי ,חינוך ועבודה
הוגנת לכולם .תשתית חברתית מצריכה השקעה כלכלית.
אנחנו עומדים כנגד גיזענות ,בכל מקום באירופה.

ולכן אנו מפצירים בך ,תנ/י לנו את קולך ב 26
במאי  2019מפלגת השמאל

לקראת דמוקרטיה שיש לה את הכוח לשנות .עשרים וחמש
אלף לוביסטים מפעילים לחץ על הפרלמנט האירופי אבל
את המפלגה שלנו לא ניתן לקנות .אנחנו רוצים פרלמנט
חזק וחוקה אירופאית משותפת .ביחד עם מליוני אנשים
אנחנו מחוייבים לפרנסה טובה ,אקלים טוב ולאירופה שראוי
להלחם עליה .תנ.י לנו את קולך!

סולידריות במקום הסתה

אנחנו מתנגדים נחרצות להסתה ימנית וגזענות ותומכים
בזכויות אדם באשר הוא אדם .הימין מחפש שעיר לעזאזל,
אבל לא פותר באמת אף בעיה  .מפלגת השמאל מציעה
פתרונות שמתחשבים בכולם .על פי התוכנית שלנו יקבלו
קהילות ועיריות הפותחות את שעריהן למחפשי מקלט
תמיכה כלכלית מהאיחוד האירופי .תמיכה זאת תאפשר
השקעה בדיור ציבורי ,חינוך ועבודה הוגנת לכולם .לקראת
חיים של סולידריות ,שיויון ואחדות.

המשכורות צריכות לעלות והעוני צריך לרדת

כל מדינות האיחוד האירופי חייבות להגן על האנשים החיים
בהן מחרפת העוני :תשלומי פנסיה מינימלים וביטחון הכנסה
לכלל האירופאים .סכום אבטחת ההכנסה יהיה צמוד להכנסה
הממוצעת לכל מדינה .בגרמניה אנו דורשים 1,050€
ללא קיצוצים .אנחנו ניצור תשתית עבודה טובה באירופה
ותוכניות נגד אבטלה בקרב הדור הצעיר .זהו הביטוח הטוב
ביותר נגד אבטלה!

תמכו במפלגת השמאל!
הצטרפו אלינו!

