
Droga obywatelko, drogi obywatelu,

chcą Państwo współdecydować, w jakim 
kierunku zmierzamy? Pójdźcie koniecznie 
22. września na wybory do Bundestagu! 
Wywierajcie Państwo razem z „DIE LINKE” 
nacisk przeciwko cięciom socjalnym i manii 
nadzoru. Zdecydujcie się na pokojowo uspo - 
sobiony kraj w solidarnej Europie. Wszędzie 
potrzebują młodzi ludzie dobrego wykształ- 
cenia, a emeryci satysfakcjonującego życia. 
Wybrać „DIE LINKE” oznacza: Musi się 
skonczyć czas, że ludzie są biedni mimo 
pracy. Jedni pracują do kresu sił, drudzy nie 
mogą znaleźć płatnej pracy i są szykanowani. 
Pomimo kryzysu gwałtownie rosną zyski 
przedsiębiorstw, 800 000 milionerów żyje  
w Niemczech, ale brakuje miejsc w przed-
szkolach, wyremontowanych szkół, nowo-
czesnych bibliotek, dostępu do szerokopa-
smowego Internetu w wioskach. Ceny prądu 
rosną. Poprzez rosnące czynsze wypierani  
są ludzie z rożnych dzielnic miast. Nadal  
za kryzys w Europie płacą zwykli ludzie, 
podczas gdy potęga prywatnych banków  
jest nienaruszona.

Z niesprawiedliwością nikt nie musi się 
pogodzić. „DIE LINKE” nie boi się zmienić 
kursu, aby uzyskać korzyści z bogatych i  
ich bogactwa na rzecz społeczności. Nie 

potrzebujemy społeczeństwa, w którym  
rządzi strach przed biedą i degradacją 
społeczną, gdzie ludzie są podburzani 
przeciwko sobie. Nie chcemy, żeby ktoś 
czerpał korzyści z wojen. Wszystkich  
powinno być stać na mieszkanie, wszyscy 
powinni mieć czas na współdecydowanie,  
dla rodziny i przyjaciół. Dobre życie dla 
wszystkich nie jest luksusem. Aby sprawie-
dliwość społeczna miała szansę, musi się 
dużo zmienić w naszym kraju.

W tym celu możecie wybrać  
„DIE LINKE”:
n „DIE LINKE” jest po stronie pracowników 
jeśli chodzi o uznanie i dobrą pracę. Począw-
szy od ogólnokrajowej płacy minimalnej-  
 10 euro na godzinę. Chcemy skończyć z 
niskimi płacami, pracą tymczasową, nad-
używaniem umów-zleceń, „Mini- i Midijob”. 
Chcemy przekształcić je w pracę płatną 
według taryfy, z ubezpieczeniem społecz-
nym. Pięć milionów osób jest bez pracy, 
jednocześnie brakuje personelu w szpita - 
lach, w opiece nad starszymi, w szkołach,  
w opiece nad dziećmi, a także w rzemiośle. 
Chcemy program na przyszłość. Potrzebuje - 
my inwestycji publicznych w celu poprawy 
warunków dla wszystkich, nie dłuższego 
czasu pracy ani więcej stresu, lecz krótszego 
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czasu pracy i czasu wystarczającego na 
odpoczynek, dla rodziny, partnera lub 
partnerki.

n Stwierdzamy: Hartz IV to ustawowa bieda. 
Dlatego chcemy znieść ten system i przed-
stawić koncepcję na minimalne zabezpie-
czenie, gdzie nikt nie bedzie miał poniżej  
 1.050 euro dochodu. W krótkim czasie 
powinny stawki Hartz IV wzrosnąć do 500 
euro. Żadnych sankcji ani osób pozostają - 
cych we wspólnym gospodarstwie (Bedarfs-
gemeinschaft), żadnej pracy za jeden euro, 
lecz gwarantowane minimalne zabezpiecze- 
nie dla każdego i dobre możliwości zatrud-
nienia i dokształcania.

n Emerytura musi zabezpieczyć odpowiedni 
standard życia. Proponujemy, aby podnieść 
poziom emerytalny ponownie do 53 procent. 
Aby uniknąć biedy w starszym wieku, chcemy 
wprowadzić solidarną emeryturę minimalną 
w wysokości 1.050 euro. Będzie to korzystne 
dla wielu, zwłaszcza kobiet, które w wieku 
produkcyjnym otrzymywały gorsze wyna-
grodzenie.

n Wynagrodzenia i emerytury we wschodnich 
Niemczech wciąż są niższe niż na zachodzie. 
Chcemy wyeliminować tę niesprawiedliwość.

n Wysokie dochody powinny być opodat-
kowane w wysokości 53 procent – tak jak  
w czasach Helmuta Kohla. Potrzebujemy 
również tzw. podatku dla milionerów. Te 
dochody potrzebne są na lepsze oferty 
publiczne: dla przedszkoli, szkół, budownic- 
twa socjalnego. „DIE LINKE” to jedyna partia, 
która chce znacznie obniżyć podatki od 
niskich i średnich dochodów w wysokości  
do 6.000 euro miesięcznie.

n Chcemy solidarnego ubezpieczenia 
zdrowotnego: jednego dla wszystkich. 
Wszyscy płacą, wszyscy w równej mierze 
będą dobrze traktowani, dopłaty i dodatkowe 
opłaty powinny zostać zniesione. Firmy 
ponownie powinny parytetowo dofinansowy-
wać to ubezpieczenie. W ten sposób można 
zmniejszyć składki. Prywatne ubezpieczenie 
zdrowotne powinno być ograniczone do 
ubezpieczenia dodatkowego.

n Po kryzysie finansowym gwałtownie 
wzrosła liczba spekulacji na rynku miesz-
kaniowym, a czynsze ogromnie wzrosły. 
Chcemy zatrzymać wypieranie lokatorów  

i ograniczyć czynsze. Potrzebujemy więcej 
mieszkań socjalnych.

n Przełom w energetyce będzie zrównowa-
żony jeśli zaopatrzenie w prąd i wodę jest 
gwarantowane jako prawo podstawowe,  
a energia pozostanie przystępna poprzez 
socjalne rozłożenie. Zaopatrzenie musi 
pozostać w sektorze publicznym, pod 
demokratyczną kontrolą. Odcinanie prądu 
(Stromsperren) powinno zostać zakazane.

n Nadszedł czas, aby wreszcie zapłacili ci, 
którzy skorzystali z kryzysu. Banki i rynki 
finansowe muszą być kontrolowane i służyć 
społeczeństwu. Podatek od transakcji 
finansowych powinien być już dawno 
wprowadzony. Jednorazowy podatek od 
zamożności powyżej jednego miliona euro  
w całej Europie byłby krokiem do wyjścia  
z kryzysu zadłużenia.

n Bez pokoju wszystko to nie ma znaczenia. 
Bundeswehra musi zostać wycofana ze 
wszystkich misji zagranicznych. A lepsza 
kontrola eksportu broni nie wystarczy: 
jedynie zakaz przyniesie rezultaty. Produkcja 
broni powinna zostać przekształcona w 
produkcję innych towarów.

Zabiegamy o to, żeby słowa potwierdzić 
czynami i, żeby inne partie działały. Chodzi  
o więcej wolności, demokratyczne zaanga-
żowanie i bezpieczeństwo socjalne, chodzi  
o pokojowo usposobiony kraj. Głosujcie na 
sprawiedliwość społeczną, na dobrą alter-
natywę polityczną:

Wybierzcie 22. września „DIE LINKE”!

DIE LINKE jako jedyna partia parlamentarna 
prowadzi kampanię wyborczą niezależnie od 
darowizn dużych firm i banków. 
Wesprzyjcie „DIE LINKE” darowizną. 
Nr konta 5000 600 000  
Kod banku 100 900 00 (Berliner Volksbank) 
Hasło: Wahlkampfspende 
lub na www.die-linke.de/spenden
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Telefon: 030/24 00 99 99 
Faks: 030/24 00 95 41 
wahlquartier@die-linke.de 
www.die-linke.de
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