
Sevgili vatandaşlar, 
toplumun nereye gideceği konusunda sizler 
karar vermek istiyor musunuz? O zaman, 22 
Eylül günü Genel Seçimlerde mutlaka oy kul-
lanmaya gidin! DIE LINKE/SOL PARTİ ile bir-
likte sosyal devletin budanmasına ve devletin 
herkesi izlemesi hastalığına karşı tavır alın. 
Tercihinizi dayanışma içinde bir Avrupa’da 
barışçıl bir ülke için kullanın. Her yerde 
gençlerin iyi bir eğitime, emeklilerin yaşam 
için yeterli bir gelire gereksinmeleri vardır. 
DIE LINKE/SOL PARTİ’yi seçmek, insanın bir 
işi olduğu halde fakir kalmasına son vermek 
demektir. Bazıları hasta olacak derecede çalı-
şıyorlar. Diğerleri ücretli bir iş bulamıyorlar ve 
baskı altına alınıyorlar. Şirketlerin kârları krize 
rağmen artıyor, Almanya’da 800 000 milyo-
ner yaşıyor. Ama çocuk yuvalarında yeterli  
yer yok, okul binalarının onarımları yapılmıyor, 
modern kütüphaneler eksik, köylerde hızlı 
kablolu internet yok. Elektrik fiyatları artıyor. 
Ev kiralarındaki artışlar nedeniyle insanlar 
oturdukları mahallelerden uzaklaştırılıyorlar. 
Avrupa’daki krizin faturası hala geniş kitlelerin 
sırtına yüklenirken, özel bankaların  
gücü olduğu gibi devam ediyor. 

Kimse, adaletsizliği kabullenmek zorunda 
değildir. DIE LINKE/SOL PARTİ burada bir 
değişime gitmekten ve süper zenginlerin 

malvarlıklarının daha fazla toplumun yararına 
kullanılmasını gerçekleştirmekten çekin-
meyecektir. Biz, fakirlik ve sosyal düşüşten 
korkularak yaşanılan, insanların birbirlerine 
düşürüldüğü bir toplum istemiyoruz. Biz, 
kimsenin savaşlardan para kazanmasını iste-
miyoruz. Herkes uygun bir konutta oturabilir 
olmalıdır, herkes kararlara katılmaya, ailesine 
ve dostlarına zaman ayırabilir olmalıdır. Her-
kes için iyi bir yaşam bir lüks değildir. Sosyal 
adaletin gerçekleşebilmesi için ülkemizde  
çok şey değişmek zorundadır.

Şu konuların gerçekleşmesi için  
DIE LINKE/SOL PARTİ’yi seçebilirsiniz:
n Saygı ve iyi bir iş söz konusu olduğunda 
DIE LINKE/SOL PARTİ çalışanların yanındadır. 
Bunun başlangıcı her alanda geçerli olan 
 10 Euro yasal asgari saat ücretidir. Biz, düşük 
ücretlere, kiralık işçilere, parça başı sözleş-
melerin kötüye kullanılmasına, mini ve midi 
joblara son vereceğiz ve kötü çalışma koşul-
larının yerine toplu sözleşmeye göre ücret 
ödenen, sigortalı istihdamı sağlayacağız. Beş 
milyon insan işsiz, aynı zamanda hastaneler-
de, bakım alanında, okullarda, çocuk bakı-
mında ve de zanaatkârlarda işçi açığı vardır. 
Biz, geleceğe yönelik bir program uygulamak 
istiyoruz. Herkesin ihtiyaçlarının karşılanabil-
mesi için kamu yatırımlarına gereksinme var. 

Sosyal adaletin bir şansı olması için –  
Dayanışma politikası için 10 öneri



Çalışma saatlerinin uzatılması ve daha fazla 
stres değil aksine çalışma saatlerinin kısaltıl-
ması ve dinlenmeye, aile ve eşlere daha fazla 
zaman ayırılması gerekmektedir.

n Biz Hartz IV yasa aracılığıyla uygulanan 
yoksulluktur diyoruz. Bu nedenle bu sistemi 
kaldırıp herkesin en aşağı 1.050 Euro elde 
edeceği bir asgari geçim güvencesi getirmek 
istiyoruz. Kısa vadede Hartz IV miktarları  
500 Euro’ya yükseltilecektir. Yaptırımlar, ge-
çim ortaklıkları, bir-Euro-joblar kaldırılacak, 
yerine herkese asgari geçim güvencesi ve iyi 
bir iş ve mesleksel nitelik kazanma olanağı 
sağlanacaktır.

n Emeklilik maaşı yaşlılıkta yaşam düzeyinin 
korunmasına yetmelidir. Bizim önerimiz, 
emeklilik maaşı düzeyinin tekrardan % 53 e çı-
kartılmasıdır. Yaşlılıkta yoksulluğun önlenme-
si için dayanışma içinde 1.050 Euro tutarında 
bir asgari emeklilik maaşı getireceğiz. Bu uy-
gulama herkese, özellikle iş yaşamında düşük 
ücret almış olan kadınlara yararlı olacaktır. 

n Daha hala Doğu Almanya’da ücretler  
ve emeklilik maaşları Batıdan düşüktür.  
Bu adaletsizliği ortadan kaldıracağız.

n Yüksek gelirlere – Helmut Kohl döneminde 
olduğu gibi – % 53 oranında vergi uygulanma-
lıdır. Ayrıca, bir milyonerler vergisine ihtiyaç 
vardır. Bu vergi gelirleri kamunun görevini 
daha iyi yapması için, çocuk yuvaları, okul, 
sosyal konut yapımı için kullanılacaktır. 
DIE LINKE/SOL PARTİ ayda 6.000 Euro’ya  
kadar olan dar ve orta gelirlerin vergisini 
önemli ölçüde azaltmak isteyen tek partidir.

n Biz, dayanışma temelinde yapılanmış bir 
sağlık sigortası istiyoruz: Herkes için tek  
bir sağlık sigortası. Herkes ödeme yapacak, 
herkese aynı düzeyde sağlık hizmeti sunula-
cak, ek ödemeler ve ek primler kaldırılacaktır. 
İşverenler eskiden olduğu gibi yarı yarıya prim 
ödeyeceklerdir. Bu yoldan primlerde indirim 
mümkün olacaktır. Özel sağlık sigortası sade-
ce ek sigortalarla sınırlandırılacaktır.

n Mali krizden sonra konutlarla yapılan 
spekülasyonlar üst düzeyde arttı ve bu 
nedenle kiralar ödenemez duruma geldi. Biz, 
kiracıların oturdukları mahallelerden uzaklaş-
tırılmalarını önlemek ve kiralara sınır koymak 
istiyoruz. Daha fazla sosyal bağlantılı konuta 
ihtiyacımız vardır.

n Enerji dönüşümünün süreklilik kazanması 
için elektrik ve su tedarikinin bir anayasal 
hak olarak güvence altına alınması ve enerji 
ücretlerinin sosyal açıdan kademeleştirilerek 
ödenebilir kalması gerekmektedir. Enerji te-
dariki kamunun elinde ve demokratik denetim 
altında olmalıdır. Ödenmediği için elektriğin 
kesilmesi yasaklanmalıdır. 

n Krizden kâr edenlerin krizin faturasını 
ödemelerinin zamanı gelmiştir. Bankalar ve 
finans piyasaları denetim altına alınmalı ve 
toplumun hizmetine sunulmalıdır. Finansal 
işlemler vergisini uygulamanın zamanı çoktan 
gelmiştir. Tüm Avrupa’da bir milyon Euro’yu 
geçen her malvarlığından bir defalık bir vergi 
alınması, borç krizinden çıkmanın bir adımını 
oluşturacaktır.

n Barış olmadan hiçbir şey olmaz. Alman 
ordusu tüm ülke dışı alanlardan geri çekilmeli-
dir. Silah ihracatını yalnızca daha sıkı denet-
lemek yeterli değildir. Yalnızca bir yasaklama 
etkili olacaktır. Silah üretimi sivil malzeme 
üretimine dönüştürülmelidir.

Bizler, sözlerin ardından uygulamaların ger-
çekleşmesini ve diğer partilerin de harekete 
geçmelerini sağlayacağız. Söz konusu olan 
daha fazla özgürlük, demokratik katılım ve 
sosyal güvenliktir, barışçıl bir ülkedir. Oyu-
nuzu sosyal adalet ve iyi bir politik seçenek 
yönünde kullanın. 

22 Eylül günü DIE LINKE/SOL PARTİ’ye  
oy verin! 

DIE LINKE/SOL PARTİ Federal Almanya 
düzeyinde seçim kampanyasını büyük  
şirketlerin ve bankaların bağışlarından bağımsız 
olarak sürdüren tek partidir. Bağışlarınızla 
DIE LINKE/SOL PARTİ’yi destekleyin.  
Konto: 5000 600 000 
BLZ: 100 900 00 (Berliner Volksbank) 
Kennwort: Wahlkampfspende  
veya www.die-linke.de/spenden  
internet sitesinden
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Telefon: 030/24009999, Fax: 030/24009541 
wahlquartier@die-linke.de, www.die-linke.de

V.i.S.d.P.: Matthias Höhn


