
Za socialnu wěstotu,  
měr a klimatisku sprawnosć
Na lětušich wólbach Zwjazkoweho sejma rozsudźi 
so: Štó zapłaći wudawki za korona-krizu? Zo by  
o klima wuchowała, dyrbimy hospodarstwo a 
towaršnosć přetwarić. Čeje žiwjenje budźe lóše, 
čeje pak ćeše? LĚWICA so wo to stara, zo njedyrbi 
so nichtó mjez dźěłowym městnom a přichodom 
swójskich dźěći a wnučkow rozsudźić. Škitanje 
klimy z wěstymi dźěło wymi městnami a dobrymi 
mzdami zwjazać: To dźe. Napřećo krizam kruty 
strowotniski system, kiž wšitkich runje zastara: 
To dźe. Mzdy, kotrež dosahaja za dobre žiwjenje a 
wěste renty: To dźe. Socialny stat, kotryž wšěch 
wěsće před chudobu škita a kotryž dobre kubłanje, 
płaćomne bydlenja a bjezpłatny bliskowobchad k 
dispoziciji staji: To dźe. Hdyž wšitcy swój sprawny 
přinošk k tomu wukonjeja. Super bohaći su so w 
korona-krizy hišće bóle wobohaćili, mjeztym zo 
je so wjele přistajenych z krótkodźěłom lědma 
zežiwjeć móhło. Pjenjez je tu dosć. Dyrbja so 
sprawnje rozdźělić a na dobro wšitkich zasadźeć. 
To dźe, ze sylnej LĚWICU. Tohodla prosymy Was 
na wólbach Zwjazkoweho sejma 26. septembra 
wo Waš hłós!

Rjadujemy dźěło, zo so k žiwjenju hodźi
Kóždy/a pjaty/a na zapadźe, kóždy/a třeći/a we 
wuchodnej Němskej dźěła za nisku mzdu: Jenož 
jedyn podawk – krótkodźěło, chorosć, hladanje 
potrěbnych přiwuznych – jich wot eksistencneho 

stracha dźěli. Korona je to mnohim před wočomaj 
wjedła. Mzdy maja rosć. Rjadujemy najnišu mzdu na 
13 euro – pod tym njedosaha mzda za rentu, kotraž 
škita před chudobu we wyšej starobje. Štóž pod 
wobmjezowanym dźěłowym zrěčenjom dźěła, dźěło 
za wupožčowanske firmy, za firmy, kotrež 
sposrědkuja nadawkowe zrěčenja abo pola 
podpředewzaćow wukonja, w minijobach abo bjez 
tarifowych zrěčenjow dźěła, zasłuža mjenje a je  
hórje zawěsćeny. My prajimy: Kónc z tym! Město 
njewěsteho dźěła a niskich mzdow dyrbja wšitcy 
zaso pod tarifowymi zrěčenjemi zrjadowani być. 
Zhromadnje smy mócni! Přistajeni a jich 
dźěłarnistwa dóstanu wjace sobupostajowanskich 
prawow a prawo na weto přećiwo přeměsćenju 
dźěłoweho stejnišća a wupowědźenjam. Tworimy 
dźěło, z kotrymž móžemy přichod planować. 
 Trjebamy čas za swójbu, přećelow, swobodny čas: 
krótše dźěłowe časy z połnym mzdowym narunanjom.

Rozdźělamy bohatstwo tak, zo wšěm tyje
Dochody a zamóženje su w Němskej tak mócnje 
rozdźělene kaž ženje do toho: Skupina najbohatšich 
45 domjacnosćow sama wobsedźa tak wjele kaž 
cyła chuda połojca wobydlerstwa dohromady. 
Dokelž su so dawki na zamóženje a wysoke dochody 
znižili. Wot 1997 njezběra so wjace zamóženski 
dawk. Wuslědk toho je: Zjawne posłužby so do 
zničenja zalutuja abo buchu priwatizowane.  
W mnoho šulach nuzniki njefunguja, cyle wothladajo 
wot zastaranja z laptopami. Chorownje so priwa-
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tizuja abo zawrěja. Faluje kopica wučerjow a 
wučerkow, pěstowarjow a pěstowarkow. Za to njejsu 
pjenjezy? Tola: Napołožamy sprawnje dawki wysokim 
zamóženjam a namrěwstwam. Z dochodami 
modernizujemy šule, chorownje a wutworjamy 
płaćomne bydlenja w zjawnym swójstwje. Dokelž 
měło to, štož je za wšitkich tu, wšěm přisłušeć. 
Naše dawkowe slubjenje: Štóž (jako single, 
dawkowa klasa I) mjenje hač 6.500 euro brutto 
měsačnje ma, płaći potom mjenje dawkow. Štóž 
wjace ma, woteda wjace. To njeje tola přewjele 
žadane.

Wutworjamy sprawne přechody  
do přichoda z klimatiskej sprawnosću
Dwě třećinje swětoweho poćeženja z CO2 zawinuje 
100 wulkich koncernow. Za konsekwentne škitanje 
klimy njeprosymy jednorych ludźi na kasu, na 
přikład přez wyše podruže abo rosćace płaćizny 
miliny. Nawopak! Nasadźujemy so z koncernami  
a staramy so wo fairne přechody za wšitkich do 
jednoho přichoda, kiž klimje tyje. Tworimy 
wumóženski wobškit za přistajenych: Z dźěłowymi  
a dochodowymi garantijemi. Ze štyridnjowskim 
tydźenjom, mzdowym narunanjom a garantiju za 
dalekubłanje.
Wutwarjamy syć busow a železnicow a sčinimy 
zjawny bliskowobchad darmotny. Prěni krok: 
swobodna jězba za dźěći, seniorow a seniorkow.  
W běhu pjeć lět měłe so busy a železnica darmotne 
stać. Za wjesny rum poskićujemy garantiju k 
mobilnosći: wjace busow, kotrež husćišo jědu. Tón, 
kotryž pendluje, njesmě so na awto spušćeć dyrbjeć. 
Ćahowe płaćizny połojcujemy a zapołožimy krótke 
lěty na kolije. Wjace železniskeho wobchada rěka 
tež: wjace produkcije a wjace dźěłowych městnow. 
Hač do 2035 sčinimy komuny, hospodarstwo  
a towaršnosć neutralne klimje napřećo.

Organizujemy wothladowanje a strowotnistwo 
tak, zo su wšitcy runje derje zastarani
Najpozdźišo korona je dopokazała: Naš strowotniski 
system njeje krizam napřećo rezistentny. W choro-
wnjach a wothladowarnjach faluja dźěłowe mocy – 
wotpowědnje znajmjeńša 100 000. Wšudźe spytaja 
wothladowanske mocy, dźěry z přidatnymi 
hodźinami wupjelnić. Často přesahuja tute ekstra 
prócy jich mocy. Mnozy wučerpani swoje powołanje 
wopušćeja. Kónc prekernej situaciji z 
wothladowanskimi mocami! Skrućamy dobre 
zastaranje z dosahacym personalom zakonsce. 
Lěpše dźěłowe wuměnjenja a 500 euro wob měsac 
wjace: Štóž ludźi wothladuje, njezasłuži mjenje hač 
či, kiž pjenjezy rjaduja abo z akcijemi wikuja! 
Chorowniske a wothladowanske koncerny 
dyrbja powšitkow nowužitnje hospodarjeć, 
město toho, so na profit a diwidendy wusměrjeć! 

Přinjesemy chorownje a wothladowanske institucije 
do zjawnych a powšit kow nowužitnych rukow. Kónc z 
2-klasnej  medicinu: Jenake dobre zastaranje za 
wšěch ze solidariskim strowotniskim zawěsćenjom: 
Wšitcy, tež topzas łužerjo, płaća do zakonskeje kasy. 
Přinoškowe sadźby so za wšěch zniža. Štóž mjenje 
hač 6.300 euro brutto zasłuža, płaći mjenje hač 
nětko. Dospołne wothladowanske zawěsćenje 
LĚWICY zastara wšitke potrjeby. Swójske podźěle za 
wothladowanych wotpadnu.

Čłowjek před profitom:  
Činimy bydlenja płaćomne
Podruže eksploduja, dołho hižo nic jenož we 
wulkoměstach. Dźeń a wjace podźělow dochodow 
bywa z podruže zežranych. Wjele ludźi dyrbi swoje 
susodstwo wopušćić abo w małych bydlenjach 
kruće wostać. Dokelž so z imobilijemi spekuluje  
a podružnikojo a podružnicy dobytki akcijowych 
wobsedźerjow zapłaća. Knježerstwo njeje tute 
wuwiće zaborzdźiło. Nětko je kónc! Přetorhnjemy 
eksploziwne zwyšenje podružow a zrjadujemy krute 
najwyše hranicy za podruže: wobmjezowanje 
sumy podružow! Modernizowanja njeměli so za 
zwyšenja podružow wužiwać. Modernizowanski 
wotedawk wotstronimy. Z bydlenjemi njesmě so 
wjace na bursy spekulować. Koncerny, kotrež 
njesaněruja, podruže cyle horje ćěrja abo swojich 
podružnikow a podružnicow šikanuja, dyrbja so 
wuswojić. Wiki to njezrjaduja: Eksistuje jenož hišće 
połojca socialnych bydlenjow z toho, štož bě před 
15 lětami. Wjace hač pjeć milionow bydlenjow za 
ludźi z niskim dochodom pobrachuja. Dźeržimy 
přećiwo tomu: Kóžde lěto tworimy 250 000 
přidatnych socialnych bydlenjow. Tute bydlenja 
trajnje w socialnym zawjazku wostanu.

Tworimy renty, kotrež rjane žiwjenje we wyšej 
starobje zmóžnjeja
Wjele ludźi ma rentu na starosći: Budźe za žiwjenje 
dosahać – a kajke to žiwjenje budźe? Zdźeržu swoje 
dźěło hač do renty abo skrótši so mi renta? 
Dźěłodawarjo a politiske strony, kotrež jim blisko 
steja, chcedźa, zo ludźi dlěje dźěłaja: do 68 abo 
samo do 70. To by za wjele ludźi rěkało: Woni bychu 
dyrbjeli hač do sypnjenja dźěłać. LĚWICA žada, zo 
móže kóždy najpozdźišo z 65 lětami do wuměnka 
hić. Štóž je 40 lět přinoški płaćił, tež hižo zašo. 
Rentowy niwow zwyšimy zaso na 53% (wot 48%). 
Tón, kiž dźensa přerěznu rentu wot někak 1.050 euro 
dóstanje, by potom 100 euro wjace měł. Rentowe 
zawěsćenje chcemy tak přetwarić, zo tež zastojnicy, 
politikarjo a politikarki a samostatni nutř płaća a 
zawěsćeni su. Tak dosaha tež za dobre renty za 
wšěch. Renty na wuchodźe maja so hnydom na 
zapadne přiměrić. Město zběranja blešow: Niske 
renty na 1.200 euro powyšimy. To je jenož sprawne.
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Kontakt:  
DIE LINKE. Pateivorstand, Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin 
Telefon: 030/24 00 99 99 · kontakt@die-linke.de · www.die-linke.de 
V.i.S.d.P. Jörg Schindler

Žane wikowanje ze smjerću:  
Eksporty brónjow zakazać
Z Němskeje eksportuja so brónje a brónjowe twory 
do cyłeho swěta – tež do kónčinow, hdźež so z nimi 
zranjenja čłowjeskich prawow, wobydlerska wójna 
a wójna přiwótřeja. Němske brónje wužiwaja so 
we wójnach w Syriskej a Jemenje. Z jich pomocu 
ranja so ludźi, nuzuja so ćeknyć a bywaja morjene. 
Slubjenja Zwjazkoweho knježerstwa, to wótřišo 
kontro lować, njeje so spjelniło: Dale je Němska 
na 4. městnje jako swětowy mišter předawanja 
brónjow. A eksporty brónjow přiběraja. Wjetšina 
wobydlerstwa to wotpokazuje. Wulke cyrkwje a 
wjele wobydlerskich iniciatiwow w Němskej sej 
žadaja nawrótne jednanje Zwjazkoweho knježerstwa. 
Wudawki za brónjenje su so dohromady zwyšili. 
My prajimy: To je wopačny puć! LĚWICA za měr 
wustupuje. Ćehnjemy Zwjazkowu woboru z 
wukrajnych misijow wróćo. Brónjowe a bróńske 
eksporty budźemy zakazać.

Činimy socialny stat wěsty.
Němska je jedyn z najbohatšich krajow na swěće. 
Nichtó njesmě tule chudy žiwy być dyrbjeć. Žana 
bjezdźěłna mać njesmě nuzowana być, pola 
zežiwidłow lutować, zo by swojemu dźěsću nowy 
šulski nachribjetnik kupić móhła. Štóž bywa 
bjezdźěłny, njesmě so do chudoby a do Hartz IV 
sypnyć. Pjenjezy za bjezdźěłnych I maja so dlěje 
płaćić. Hartz-IV-přinoški rěkaja awtomatisce 
 chudoba a njedosahaja za dosahace zežiwjenje. To 
wuchadźa ze zjeća jednoho posudka Knježerstwa. 
Chcemy město toho zawěsćenje we wysokosći 
1.200 euro zawjesć, kotrež njehodźi so znižić (»bjez 
sankcijow«). Dźěl socialneho stata su dobre socialne 
posłužby, kotrež su za wšitkich tu: Darmotne 
pěstowarnje, darmotna jědź w šuli a pěstowarni. 
Chcemy zjawne płuwarnje wutwarić – kóžde dźěćo 
dyrbi płuwać nawuknyć móc. Dobre wothladowanje, 
kotrež njewjedźe ke chudobje. W běhu korona- 
pandemije bu wjele pomocnych pjenjez wupłać-
enych. Před wólbaminochce Knježerstwo wo tym 
rěčeć: Po wólbach rozsudźi so, hač wudawki přez 
skrótšenja a priwatizowanja w socialnych 
naležnosćach narunane budu. Chcemy zamóženski 
wotedawk na zamóženje nad 2 mio. euro zawjesć, 
zo bychmy wudawki korona-krizy financowali. Z 
mócnej LĚWICU njedawa žadyn socialny wottwar!
 
Solidarita je njedźělomna
Chcemy towaršnosć měć, kotraž je wot 
wumjezowanja a wuklukowanja swobodna a kotraž 
kóždeho abo kóždu sobu wozmje. Ze samsnymi 
prawami za wšitkich, kotřiž tu bydla. Z fungowacym 
statom a dobrymi zjawnymi posłužbami za wšitkich. 
Wudźělamy diskriminowanjam a rasizmej wotprajenje. 
Njerune mzdy, njerune šansy na dobre žiwjenje mjez 

mužemi a žonami*, mjez wuchodnymi a zapadnymi 
Němcami, mjez Němcami a Njeněmcami nam 
wšitkim škodźa. Kóžde žiwjenje liči, njewostajimy 
žanoho za nami, tež nic na ćěkańcy. Hdyž so 
přichod našich dźěći zatwari, dokelž šula njerune 
startowe wuměnjenja staršiskeho domu njewuruna, 
prajimy my: To móže lěpje běžeć! Chcemy, zo 
demokratija wjetši woznam ma, hač to, zo kóžde 
štwórte lěto naš hłós wotedawamy. Demokratija 
dyrbi rěkać: to je naš kraj, naše město, naš zawod, 
naša towaršnosć. Tu sym doma, dokelž my 
zhromadnje naš přichod postajamy.

Stajamy hranicy wliwej bohatych  
a koncernow na politiku
Štóž wjele pjenjez ma, ma wjele wliwa na politiku. 
Wulke imobilijowe koncerny su stronomaj CDU a 
FDP šćedriwje dary dali a tutej dźěłatej pilnje 
přećiwo postajenju maksimalneje podruže. LĚWICA 
je njewotwisna. Njedamy so kupić. Njebjerjemy 
žane dary wot předewzaćow. Zo by demokratija 
fungowała, předewzaćelske dary a sponsoring na 
politiske strony zakazamy. My wotkrywamy wliw 
lobbyistow. Lobby LĚWICY su ludźo, kotřiž za  socialnu 
sprawnosć wojuja. Hromadźe móžemy swět a kraj 
změnić. My wojujemy za jednu druhu politiku, za 
změnu knježerstwa: Zhromadnje činimy kraj sprawny. 
Hromadźe z Wami. 

Tohodla prosymy na Zwjazkowych wólbach 26. septembra 
2021 wo Waš hłós za LĚWICU. Socialna sprawnosć, škit 
klimy a měr eksistuja jenož ze sylnej LĚWICU. Nětko!
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werden.

Eintrittserklärung
Hiermit erkläre ich,
Name, Vorname*
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