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For social sikkerhed, fred og 
klimaretfærdighed
Med det kommende valg til forbundsdagen 
træffes beslutningen om, hvem der kommer til 
at betale regningen for coronakrisen. Vi er nødt 
til at transformere økonomien og samfundet for 
at redde klimaet. Hvem vil livet blive lettere for, 
hvem får det sværere? DIE LINKE sørger for, at 
ingen bliver tvunget til at vælge mellem sit job 
og sine egne børns og børnebørns fremtid. Det 
kan lade sig gøre at kombinere klimabeskyttelse 
med sikre job og gode lønninger. Det er muligt 
at skabe et krisesikkert sundhedssystem, der 
forsyner alle lige godt. Det er praktisabelt at 
betale lønninger, der sikrer et godt liv og garan-
terer en pension. Det er muligt at skabe en 
velfærdsstat, der beskytter alle mod fattigdom 
og sørger for god uddannelse, betalelige boliger 
og gratis offentlig transport. Det forudsætter 
kun, at enhver betaler en retfærdig andel. 
Corona krisen har gjort de superrige rigere, 
mens mange beskæftigede på korttidsarbejde 
har svært ved at få pengene til at slå til. Der er 
penge nok. De skal bare fordeles retfærdigt 
og investeres til alles gavn. Det er muligt med 
en stærk DIE LINKE. Derfor beder vi dig om 
din stemme til forbundsdagsvalget den 26. 
september!

Vi organiserer arbejdet, så det passer til 
livet
Hver femte person i Vesttyskland og hver tredje i 
Østtyskland er lavtlønnet: Blot én enkelt hændel-
se – korttidsarbejde, sygdom, pårørende med 
pasningsbehov – kan være eksistenstruende. 
Corona har synliggjort det for mange. Lønninger-
ne er nødt til at stige. Vi sætter mindstelønnen 
op på 13 euro – derunder rækker det ikke til en 
pension uden fattigdom. Dem, der har en tidsbe-
grænset ansættelseskontrakt, er i vikararbejde, 
hos entreprisevirksomheder eller underleveran-
dører, i mini-job eller uden en kollektiv overens-
komst tjener mindre og har dårligere beskyttelse. 
Vi siger: Stop det! Vi har brug for, at alle får 
kollektive overenskomster igen i stedet for usik-
kert arbejde og lave lønninger. Sammen er vi 
stærke! Medarbejderne og deres fagforeninger 
skal have flere medbestemmelsesrettigheder og 
vetoret mod udflytning og fyringer. Vi skaber 
arbejde, der passer til fremtiden. Vi har brug for 
tid til familie, venner, fritid: kortere arbejdstid 
med fuld løn.

Vi fordeler rigdommen, så den kommer alle 
til gode
Indkomster og formuer har aldrig været så ulige 
fordelt i Tyskland som i dag: De 45 rigeste 
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husstande ejer alene så meget som halvdelen af 
den fattigere del af befolkningen tilsammen. Det 
skyldes, at skatterne på formuer og høje indkom-
ster er faldet. Der er ikke blevet opkrævet formue-
skat siden 1997. Resultatet er, at offentlige ydelser 
er blevet skåret voldsomt ned eller privatiseret. På 
mange skoler fungerer toiletterne ikke, for ikke at 
nævne manglen på bærbare computere. Hospita-
ler bliver privatiseret eller lukket. Der mangler 
lærere og pædagoger. Er der ingen penge til det? 
Jo: Vi skal bare kræve en retfærdig afgift fra høje 
formuer og arve. Med disse indtægter kan vi 
modernisere skoler, hospitaler og skabe betalelige 
offentligt ejede boliger. Det, alle bruger, bør ejes 
af alle.
Vores skatteløfte: Hvis du (som enkeltperson i 
skattekategori I) tjener mindre end 6.500,- euro 
brutto pr. måned, skal du betale mindre i skat. 
Dem, der har mere, betaler mere. Det er kun 
rimeligt.

Vi skaber en retfærdig overgang til en 
klimavenlig fremtid
To tredjedele af den globale CO2-forurening er 
forårsaget af 100 store koncerner. Konsekvent 
klimabeskyttelse betyder for os, at det ikke er de 
almindelige mennesker, der kommer til at bære 
byrden gennem højere huslejer eller stigende 
elpriser. Tværtimod! Vi konfronterer koncernerne 
og sikrer en retfærdig overgang til en klimavenlig 
fremtid. Vi opretter en redningspakke for de 
ansatte: Med job- og indkomstgaranti, 4-dages 
uge, lønkompensation og videreuddannelsesga-
ranti.
Vi udbygger bus- og togtrafikken og gør offentlig 
nærtrafik gratis. Det første skridt består i at 
tilbyde gratis transport for børn og ældre. Inden 
for fem år skal busser og tog være gratis overalt i 
Tyskland. Vi tilbyder mobilitetsgaranti i landområ-
derne: Flere busser, der kørere hyppigere. Du skal 
ikke være anvist på bil for at kunne pendle til 
arbejde. Vi halverer prisen på togbilletter og flytter 
korte flyruter over på skinnerne. Mere togtrafik 
medfører også højere produktion og flere job. Vi 
vil gøre både kommuner, virksomheder og sam-
fundet klimaneutrale inden 2035.

Vi organiserer pleje og sundhed på en måde, 
der forsyner alle lige godt
Coronakrisen har for alvor vist, at vores sundheds-
system ikke er krisesikret. Der mangler mindst 
100.000 kvalificerede fagpersoner på henholdsvis 
hospitaler og plejehjem. Plejepersonalet prøver 
overalt at kompensere for personalemangelen ved 
at yde en ekstra indsats. Mange går dermed langt 

over deres kræfter. Adskillige dropper ud af deres 
job pga. udmattelse. Vi skal ud af nødsituationen 
på plejesektoren! Vi vil skabe lovmæssige rammer 
for en god forsyning med tilstrækkeligt personale, 
bedre arbejdsvilkår og 500 euro mere løn om 
måneden: Dem, der tager sig af mennesker, har 
fortjent lige så god løn, som dem, der administre-
rer penge eller handler med aktier! Hospitaler og 
plejecentre bør være almennyttige i stedet for at 
have fokus på profit og udbytte! Vi vil overføre 
hospitaler og plejecentre til offentligt eller almen-
nyttig eje. Slut med to-klasse-sundhedssystemet: 
Vi vil sikre alle god forsyning gennem en solida-
risk, lovpligtig sygesikring, som alle, inklusive 
højstlønnede, bidrager til. Derigennem falder 
bidragssatserne. Enhver, der tjener mindre end 
6.300 euro brutto, kommer til at betale mindre 
end nu. DIE LINKE‘s plejeforsikring dækker alle 
behov uden at opkræve egetbidrag fra dem, der 
modtager plejen.

Vi sætter mennesker før profit og skaber 
betalelige boliger
Huslejeniveauet eksploderer ikke kun i de store 
byer. En stigende del af indkomsten ædes op af 
huslejen. Mange mennesker er nødt til at forlade 
deres boligkvarterer eller blive boende i alt for 
små lejligheder. Det skyldes ejendomsspekulation, 
der gør, at lejerne betaler for aktionærernes 
udbytte. Den nuværende regering har ikke stoppet 
udviklingen. Det må være slut nu! Vi stopper 
huslejeeksplosionen og sætter faste øvre grænser 
for husleje med et huslejeloft! Moderniseringer må 
ikke udnyttes til at sætte huslejen op. Vi afskaffer 
moderniseringsafgiften. Det skal ikke længere 
være muligt at spekulere med boliger på børsen. 
Koncerner, der ikke renoverer, driver huslejen op 
eller chikanerer deres lejere, skal eksproprieres. 
Markedet kan ikke regulere det. Det kan ses på, at 
der kun endnu er halvt så mange almennyttige 
boliger som for 15 år siden. Der mangler mere end 
fem millioner boliger til mennesker med lave 
indkomster. Vi modvirker det ved at oprette 
250.000 yderligere almennyttige boliger hvert år. 
Den almennyttige binding skal være permanent.

Vi skaber pensioner, der muliggør et godt 
ældreliv
Mange mennesker er bekymrede for deres pensi-
on: Vil den være høj nok til at leve for – og hvilket 
slags liv vil det være? Kan jeg beholde mit job, til 
jeg går på pension, eller bliver min pension skåret 
ned? Arbejdsgiverne og de partier, der står dem 
nære, vil have folk til at arbejde længere: op til 68 
eller endda 70 år. For mange mennesker vil det 
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betyde, at de bliver nødt til at arbejde, til de falder 
om. DIE LINKE kræver, at alle skal kunne gå på 
pension senest som 65-årig. Og enhver, der har 
betalt bidrag i 40 år, skal kunne stoppe tidligere. 
Vi vil øge pensionsniveauet til 53 % igen (fra de 
nuværende 48 %). Enhver, der i dag modtager den 
gennemsnitlige pension på knap 1050 euro, vil 
derefter have 100 euro mere om måneden. Vi vil 
at omorganisere pensionsforsikringen, så embeds-
mænd, politikere og selvstændige også bidrager 
og er forsikrede. Så rækker det til gode pensioner 
for alle. Pensionerne i Østtyskland skal straks 
tilpasses dem i Vesttyskland. I stedet for at tvinge 
mennesker til at samle flasker sætter vi lave 
pensioner op på 1.200 euro. Det er kun rimeligt.

Ingen forretning med døden: 
Våbeneksport skal forbydes
Våben og forsvarsudstyr eksporteres fra Tyskland 
til hele verden – også til områder, hvor de bruges 
til at krænke menneskerettigheder og eskalere 
borgerkrig og krig. Tyske våben bidrager i krigene i 
Syrien og Yemen. Med deres hjælp bliver folk 
såret, dræbt eller tvunget til at flygte. Forbundsre-
geringen har ikke holdt sit løfte om at skærpe 
kontrollere på dette område: Tyskland er fortsat 
på fjerdepladsen blandt verdensmestrene i våben-
eksport. Og våbeneksporten stiger, selvom flertal-
let af befolkningen er imod det. De store kirker og 
mange borgerinitiativer i Tyskland opfordrer for-
bundsregeringen til at ændre kurs. Forsvarsudgif-
terne er samlet set steget. Vi siger: Det er den 
forkerte retning! DIE LINKE står for fredspolitik. Vi 
henter det tyske forbundsværn hjem fra missioner 
i udlandet. Vi vil forbyde våbeneksport.

Vi gør velfærdsstaten sikker
Tyskland er et af de rigeste lande i verden. Ingen 
bør leve i fattigdom her. Ingen arbejdsløs mor skal 
være tvunget til at spare på madvarer, så hun har 
råd til at købe sit barn en ny skoletaske. Dem, der 
bliver arbejdsløse, bør ikke udsættes for fattigdom 
og Hartz IV. Arbejdsløshedspenge bør udbetales i 
længere tid. Hartz IV-satserne er lovfæstet fattig-
dom og rækker ikke til en tilstrækkelig ernæring. 
Det har en regeringsrapport vist. Vi vil i stedet 
indføre en minimumssikring på 1.200 euro, som 
ikke kan reduceres (dvs. er "sanktionsfri"). En 
velfærdsstat udgøres bl.a. af gode sociale ydelser 
for alle: gratis daginstitutioner, gratis måltider i 
skoler og daginstitutioner. Vi vil bygge offentlige 
svømmehaller – hvert barn skal have mulighed for 
at lære at svømme. God pleje skal ikke gøre dig 
fattig. I coronakrisen er der blevet udbetalt en 
masse hjælpepenge. Regeringen taler ikke om det 

før valget, men efter valget vil det blive besluttet, 
om regningen skal betales med sociale nedskæ-
ringer og privatisering. Vi kræver en formueskat 
på formuer over 2 millioner euro for at dække 
coronakrisens omkostninger. En stærk DIE LINKE 
sikrer mod social nedskæring!

Solidaritet er udelelig
Vi ønsker os et samfund, der er frit for eksklusion 
og udbytning og inkluderer hver enkelt, med ens 
rettigheder for alle, der bor her. Med en fungeren-
de velfærdsstat og gode offentlige ydelser, der 
kommer alle til gode. Vi siger nej til diskriminering 
og racisme. Ulige lønninger, en ulig udsigt til et 
godt liv for mænd og kvinder*, for østtyskere og 
vesttyskere eller for tyskere og ikke-tyskere 
skader os alle. Hvert liv tæller, vi efterlader ingen, 
heler ikke på flugt. Hvis vores børns fremtid er 
blokeret, fordi skolen ikke kan udligne de ulige 
startbetingelser i hjemmet, siger vi: Det kan gøres 
bedre! Vi ønsker os et demokrati, der er mere end 
at afgive vores stemme hvert fjerde år. Demokrati 
må betyde, at dette er vores land, vores by, vores 
virksomhed, vores samfund. Jeg har hjemme her, 
fordi vi er fælles om at skabe vores fremtid.

Vi sætter grænser for de riges og koncerners 
indflydelse på politik
Dem med mange penge har du stor indflydelse på 
politik. De store boligkoncerner har doneret 
generøst til CDU og FDP, som til gengæld flittigt 
modarbejder et lejeloft. DIE LINKE er uafhængig. 
Vi kan ikke købes. Vi tager ikke imod donationer 
fra virksomheder. Vi vil fremme demokratiet ved 
at forbyde donationer og sponsorering fra virk-
somheder til politiske partier. Vi synliggør lobbyi-
sters indflydelse. DIE LINKE‘s lobby består af de 
mennesker, der kæmper for social retfærdighed. 
Sammen kan vi ændre verden og landet. Vi kæm-
per for en anden politik, for et regeringsskifte: 
Sammen gør vi landet retfærdigt. Sammen med 
dig.

Vi beder derfor om din stemme til DIE LINKE ved 
forbundsdagsvalget den 26. september 2021. 
Social retfærdighed, klimabeskyttelse og fred kan 
kun opnås med en stærk DIE LINKE. Nu!
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