Polnische Fassung

Zeit zu handeln!
Für soziale Sicherheit,
Frieden und
Klimagerechtigkeit
skrocóny program wyborczy 2021

Zabezpieczenie społeczne, pokój i
sprawiedliwość klimatyczna
W wyborach federalnych zapadnie decyzja na temat
tego, kto pokryje koszty kryzysu spowodowanego
pandemią koronawirusa. Aby uratować klimat
musimy przekształcić gospodarkę i społeczeństwo.
Czyje życie będzie łatwiejsze, a komu będzie trudniej? DIE LINKE postara się, by nikt nie musiał
wybierać między pracą a przyszłością własnych
dzieci i wnuków. Połączenie ochrony klimatu z
bezpiecznym miejscem pracy i dobrymi zarobkami:
to możliwe. Odporny na kryzys system opieki
zdrowotnej, który dba o wszystkich równie dobrze:
to do się zrobic. Płace, które wystarczają na dobre
życie i bezpieczne emerytury: to jest możliwe.
Państwo opiekuńcze, które chroni wszystkich przed
ubóstwem i zapewnia dobrą edukację, niedrogie
mieszkania, bezpłatny transport lokalny: to również
jest możliwe, gdy każdy wniesie swój sprawiedliwy
udział. Superbogaci wzbogacili się jeszcze bardziej
w czasie pandemii, podczas gdy wielu pracowników
zatrudnionych w wymiarze “Kurzarbeit” ledwo
wiązało koniec z końcem. Pieniędzy wystarczy.
Muszą zostać jednak rozpowszechniane sprawiedliwie i wykorzystywane z korzyścią dla wszystkich. To
zdziałamy z silną lewicą. Dlatego prosimy o głos na
DIE LINKE w wyborach do Bundestagu 26 września!
Praca pasująca do życia
Co piąta osoba na zachodzie, co trzecia na wschodzie Niemiec pracuje za niskie pensje. Tylko jeden
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wypadek- praca w skróconym wymiarze godzin,
choroba, potrzebujący opieki krewni - dzieli ich od
strachu o swój byt i egzystencje. Pandemia pokazała, że płace muszą wzrosnąć. Płacę minimalną
podniesiemy do 13 euro - wszystko poniżej tej
kwoty to suma nie wystarczajaca na emeryturę
chroniącą przed ubóstwem. Ci, którzy pracują na
podstawie umowy o pracę na czas określony, w
ramach pracy tymczasowej, z wykonawcami usług
lub podwykonawcami, w minijob lub bez układu
zbiorowego, zarabiają mniej i są gorzej chronieni.
Mówimy: stop! Zamiast niepewnej pracy i niskich
zarobków wszyscy muszą podlegać układom
zbiorowym. Razem jesteśmy silni! Pracownicy i ich
związki zawodowe będą mieli więcej praw do
współdecydowania oraz prawo weta w sprawie
przeprowadzek i zwolnień. Tworzymy pracę, dzięki
której możemy planować przyszłość. Potrzebujemy
czasu dla rodziny, przyjaciół, czasu wolnego, czyli
krótszego czasu pracy przy pełnym wynagrodzeniu.
Podzielmy bogactwo tak,
aby przynosiło korzyści wszystkim
Dochody i majątek nigdy nie były w Niemczech
podzielone tak nierównomiernie: 45 najbogatszych
posiada tyle samo, ile cała biedniejsza połowa
populacji razem wzięta. Jest tak, ponieważ spadły
podatki od bogactwa i wysokich dochodów. Podatek majątkowy nie jest pobierany od 1997 roku.
Skutki? Cięcia w usługach publicznych lub ich
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prywatyzacja. W wielu szkołach toalety nie działają,
nie wspominając o wyposażeniu szkół laptopami.
Szpitale są prywatyzowane lub zamykane. Brakuje
nauczycieli i wychowawców. Na to nie ma pieniędzy? Oczywiście że są! Opodatkujemy w tym celu
wysokie dochody i spadki. Dochód przeznaczamy
na modernizację szkół, szpitali i tworzenie niedrogich mieszkań publicznych. To, co jest dla wszystkich, musi należeć do wszystkich.
Nasza obietnica podatkowa: Każdy, kto (jako singiel
I klasa podatkowa) ma mniej niż 6500 EUR brutto
miesięcznie, płaci niższy podatek. Kto ma więcej,
daje więcej. Nie wymagamy zbyt wiele.
Sprawiedliwa transformacja ku przyszłości
przyjaznej dla klimatu
Dwie trzecie światowego zanieczyszczenia CO2 jest
spowodowane przez 100 korporacji. Aby konsekwentnie chronić klimat, nie należy przenosić
koszta na zwykłych ludzi, na przykład poprzez
wyższe czynsze lub rosnące ceny energii elektrycznej. Wręcz przeciwnie! My zadzieramy z korporacjami by zapewnić wszystkim sprawiedliwą transformację do przyjaznej dla klimatu przyszłości.
Tworzymy pakiet ratunkowy dla pracowników z
gwarancjami pracy i dochodów: z 4-dniowym
tygodniem pracy, przy pełnej rekompensacie
wypłaty i gwarancją szkolenia. Chcemy rozbudowywać sieć autobusów i pociągów oraz opowiadamy się za darmowym transportem publicznym.
Pierwszy krok: bezpłatne przejazdy dla dzieci i
seniorów. W ciągu pięciu lat autobusy i pociągi w
całych Niemczech powinny stać się bezpłatne.
Oferujemy gwarancję mobilności dla obszarów
wiejskich: więcej autobusów, jeżdżących częściej.
Każdy, kto musi dojeżdżać do pracy, nie powinien
być zależny od samochodu. Obniżymy ceny przejazdów kolejowych o połowę i zastąpimy loty
krótkodystansowe połączeniami kolejowymi.
Większy ruch kolejowy to także zwiększona produkcja i więcej miejsc pracy. Sprawimy, że gminy,
przedsiębiorstwa i społeczeństwo będą neutralne
klimatycznie do 2035r.
Zmienimy opiekę zdrowotna tak,
aby wszyscy i wszystkie posiadali równy
dostęp do dobrej opieki
Pandemia pokazała, że nasz system opieki zdrowotnej nie jest odporny na kryzys. Brakuje co najmniej
100 000 wykwalifikowanych pracowników w szpitalach i domach opieki. Personel pielęgniarski wszędzie stara się uzupełnić braki dodatkowym wysiłkiem. Często ponad swoje siły. Wiele osób
opuszcza swoją pracę wyczerpane. Koniec z kryzysem w pielęgniarstwie! Zapewnimy prawną gwarancję dobrego zaopatrzenia systemu opieki zdrowotnej z wystarczającą liczbą personelu medycznego.
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Lepsze warunki pracy i 500 euro więcej miesięcznie: Ci, którzy zajmują się opieką, zasługują na nie
mniej niż ci, którzy zarządzają pieniędzmi lub
handlują akcjami! Szpitale i domy opieki muszą
działać na zasadzie non-profit, zamiast skupiać się
na zwiększaniu zysku i dywidendach! Oddamy
szpitale i placówki opiekuńcze w ręce publiczne i
non-profit. Koniec z medycyną dwuklasową! Chcemy równie dobrej opieki dla wszystkich z solidarnym ubezpieczeniem zdrowotnym: wszyscy, w tym
najlepiej zarabiający, wpłacają do ustawowej kasy
chorych. Stawki składek spadają dla wszystkich.
Każdy, kto zarabia mniej niż 6300 euro brutto, płaci
mniej niż teraz. Ubezpieczenie zdrowotne DIE LINKE pokrywa wszystkie potrzeby. Odpadnie również
obowiązujący udział własny za opiekę.
Ludzie ponad zysk:
Zadbamy o niedrogie mieszkania
Czynsze gwałtownie rosną i to nie tylko w dużych
miastacha. Czynsz pochłania coraz większą część
dochodów. Wiele osób musi opuścić swoje sąsiedztwo lub tkwi w zbyt małych mieszkaniach. Powodem są spekulacje nieruchomościami i zyski akcjonariuszy, które opłacają bezpośrednio najemcy.
Rząd nie zatrzymał tej tendencji. Mamy dosc!
Zatrzymajmy eksplozję czynszów i ustalamy ich
stałą górną granic: tak zwany Mietendeckel! Modernizacje budynków nie mogą służyć do podwyższenia czynszu. Zniesiemy opłatę modernizacyjną.
Nie będzie można spekulować mieszkaniami na
giełdzie. Korporacje, które nie remontują, podnoszą
czynsze i nękają swoich najemców, muszą zostać
wywłaszczone. Rynek tego nie ureguluje - mieszkań
socjalnych jest o połowę mniej niż 15 lat temu.
Brakuje ponad pięciu milionów domów dla osób o
niskich dochodach: Nie zgadzamy się na to. Co roku
stworzymy 250 000 dodatkowych mieszkań socjalnych.
Emerytury, które umożliwiają
dobre życie na starość
Wiele osób myśli o emeryturze z niepokojem: Czy
wystarczy na życie – i jakie to będzie życie? Czy
będę mieć pracę do czasu przejścia na emeryturę,
czy moja emerytura zostanie obniżona? Pracodawcy i bliskie im partie chcą, aby ludzie pracowali
dłużej: do 68, a nawet 70 roku życia. Dla wielu
oznaczałoby to pracę do końca życia. DIE LINKE
chce, aby każdy mógł przejść na emeryturę najpóźniej w wieku 65 lat. Osoby, płacące składki przez
40 lat mogą przejść na emeryturę wcześniej.
Ponownie podniesiemy poziom emerytury do 53%
(z 48%). Każdy, kto dzisiaj otrzymuje średnią emeryturę w wysokości nieco poniżej 1050 euro,
będzie miał wtedy o 100 euro więcej. Chcemy
zreorganizować ubezpieczenie emerytalne, tak aby
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urzędnicy, politycy i osoby samozatrudnione również mogły wpłacać i być ubezpieczone. Wtedy
wystarczy na dobre emerytury dla wszystkich.
Wysokość emerytur na wschodzie musi być natychmiast dostosowane do tej na zachodzie. Zamiast
zbierać butelki: podniesiemy niskie emerytury do
1200 euro. Tylko to byłoby sprawiedliwe.
Stop robieniu interesów na śmierci:
zakaz eksportu broni
Broń i sprzęt zbrojeniowy jest eksportowane z
Niemiec na cały świat – także na tereny, gdzie jest
wykorzystywana do podsycania łamania praw
człowieka, wojen domowych i wojen. Broń niemiecką można znaleźć na wojnie w Syrii i Jemenie. Z ich
pomocą ludzie są ranieni, zmuszani do ucieczki i
giną. Rząd Federalny Niemiec nie dotrzymał obietnicy, że będzie to ściśle kontrolował: Niemcy nadal
zajmują czwarte miejsce wśród światowych liderów
eksportu broni. A eksport broni rośnie. Większość
społeczeństwa nie zgadza się na to. Religijni przedstawiciele oraz wiele inicjatyw obywatelskich w
Niemczech wzywają rząd do zmiany. Ogólne wydatki na uzbrojenie wzrosły. To zła droga! DIE LINKE
opowiada się za pokojem. Sprowadzimy Bundeswehrę z misji zagranicznych. Zabronimy eksportu
broni i sprzętu zbrojeniowego.
Zabezpieczone państwo dobrobytu
Niemcy to jeden z najbogatszych krajów świata.
Nikt nie powinien tu żyć w biedzie. Żadna bezrobotna matka nie powinna być zmuszana do oszczędzania na zakupach spożywczych, aby mogła kupić
dziecku nową torbę. Kto traci pracę, nie może
popaść w ubóstwo i Hartz IV. Zasiłek dla bezrobotnych musi być wypłacany dłużej. Program Hartz IV
to prawnie sankcjonowane ubóstwo, a otrzymywane z niego środki nie wystarczają do odpowiedniego
odżywiania. To był wynik raportu rządowego. Zamiast tego chcemy wprowadzić minimalny dochód
w wysokości 1200 euro, którego nie można zmniejszyć („bez sankcji”). Częścią państwa opiekuńczego
są dobre usługi socjalne, które są dostępne dla
wszystkich: bezpłatne przedszkola, bezpłatne
posiłki w szkołach i przedszkolach. Chcemy budować baseny publiczne, ponieważ każde dziecko
powinno móc nauczyć się pływać. Dobra opieka,
która nie czyni cię biednym. Podczas kryzysu
wywołanego pandemią wypłacono dużo zapomóg.
Rząd nie chce o tym rozmawiać przed wyborami: Po
wyborach zostanie rozstrzygnięte, czy koszta pokryte zostaną przez cięcia socjalne i prywatyzację.
Chcemy wprowadzić podatek od majątku od aktywów powyżej 2 mln euro, aby sfinansować koszty
kryzysu koronowego. Z mocną partią DIE LINKE nie
ma społecznych cięć!
Solidarność jest niepodzielna
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Chcemy społeczeństwa wolnego od wykluczenia i
wyzysku. Z równymi prawami dla wszystkich, którzy
tu mieszkają. Z funkcjonującym państwem opiekuńczym i dobrymi usługami publicznymi dla wszystkich. Odrzucamy dyskryminację i rasizm. Nierówne
płace, nierówne szanse na dobre życie między
mężczyznami i kobietami*, między Niemcami
Wschodnimi a Niemcami Zachodnimi, między
Niemcami a nie-Niemcami szkodzą nam wszystkim.
Liczy się każde życie, nie zostawiamy nikogo, również podczas uchodźstwa. Jeśli przyszłość naszych
dzieci stoi pod znakiem zapytania, ponieważ szkoła
nie jest w stanie zrekompensować nierównych
warunków na stracie w domu rodzinnym, mówimy:
Można to zrobić lepiej! Chcemy, aby demokracja
oznaczała coś więcej niż tylko oddanie głosu co
cztery lata. Demokracja musi oznaczać: to jest nasz
kraj, nasze miasto, nasza firma, nasze społeczeństwo. Czuję się tu jak w domu, bo wspólnie określamy naszą przyszłość.
Stawiamy granice wpływowi wielkich
koncernów i bogatych na politykę
Ci, którzy mają dużo pieniędzy, mają duży wpływ na
politykę. Wielkie firmy z branży nieruchomości
przekazały hojne fundusze CDU i FDP i ciężko
pracowały nad ograniczeniem Mietendeckel.
DIE LINKE jest niezależna. Nie można nas kupić. Nie
przyjmujemy darowizn od firm. Aby demokracja
działała, zakażemy darowizn korporacyjnych i
sponsorowania partii politycznych. Obnażamy
wpływ lobbystów. Lewicowe lobby tworzą ludzie,
którzy walczą o sprawiedliwość społeczną. Razem
możemy zmienić świat i kraj. Walczymy o inną
politykę, o zmianę rządu: razem uczynimy kraj
sprawiedliwym. Razem z Tobą.
W związku z tym prosimy o głos na DIE LINKE w
wyborach federalnych 26 września 2021 r. Sprawiedliwość społeczną, ochronę klimatu i pokój można
osiągnąć tylko dzięki silnej partii DIE LINKE. Teraz!

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
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Eintrittserklärung
Hiermit erkläre ich,
Name, Vorname*

meinen Eintritt in die Partei DIE LINKE, Mitglied der Partei der Europäischen Linken (EL).
Ich bekenne mich zu den Grundsätzen des Programmes der Partei DIE LINKE, erkenne die Bundessatzung an
und bin nicht Mitglied einer anderen Partei im Sinne des Parteiengesetzes.
Weitere Angaben zu meiner Person
Straße*

PLZ*

Hausnummer*

Ort*

Bundesland*

Geburtsdatum*

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Soziale Netzwerke (Facebook, Twitter, Instagram etc.)

Beruf

Tätig als

Ich war früher bereits Mitglied einer Partei im Sinne des Parteiengesetzes. Wenn ja, in welcher?*

Politische Interessen (Themenfelder)

Die Angaben werden von der Partei DIE LINKE in ihrer Bundesgeschä!sstelle und den Gliederungen
entsprechend den Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung zum Zwecke des Nachweises der
Mitgliedscha!svoraussetzung, der Nachweisführung gemäß Parteiengesetz, der statistischen Auswertung
und innerparteilichen Kommunikation verarbeitet. Weitere Hinweise zur Datenverarbeitung und Ihren
Rechten unter www.die-linke.de/datenschutz
Einwilligung in die parteiinterne Bekanntmachung
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Eintritt nach §2 (2) der Bundessatzung parteiöffentlich
bekannt gegeben wird. Parteiöffentliche Bekanntmachung bedeutet, dass Neumitglieder zum Beispiel auf
einer Mitgliederversammlung oder in einer internen Publikation des Kreisverbandes namentlich erwähnt
werden.
Ort, Datum

*) Pflichtfelder

Unterschri!

