
 Zeit zu handeln! 
 Für soziale Sicherheit,  
 Frieden und  
 Klimagerechtigkeit 

Zabezpieczenie spo!eczne, pokój i 
sprawiedliwo"# klimatyczna
W wyborach federalnych zapadnie decyzja na temat 
tego, kto pokryje koszty kryzysu spowodowanego 
pandemi! koronawirusa. Aby uratowa" klimat 
musimy przekszta#ci" gospodark$ i spo#ecze%stwo. 
Czyje &ycie b$dzie #atwiejsze, a komu b$dzie trud-
niej? DIE'LINKE postara si$, by   nikt nie musia# 
wybiera" mi$dzy prac! a przysz#o(ci! w#asnych 
dzieci i wnuków. Po#!czenie ochrony klimatu z 
bezpiecznym miejscem pracy i dobrymi zarobkami: 
to mo&liwe. Odporny na kryzys system opieki 
zdrowotnej, który dba o wszystkich równie dobrze: 
to do si$ zrobic. P#ace, które wystarczaj! na dobre 
&ycie i bezpieczne emerytury: to jest mo&liwe. 
Pa%stwo opieku%cze, które chroni wszystkich przed 
ubóstwem i zapewnia dobr! edukacj$, niedrogie 
mieszkania, bezp#atny transport lokalny: to równie& 
jest mo&liwe, gdy ka&dy wniesie swój sprawiedliwy 
udzia#. Superbogaci wzbogacili si$ jeszcze bardziej 
w czasie pandemii, podczas gdy wielu pracowników 
zatrudnionych w wymiarze “Kurzarbeit” ledwo 
wi!za#o koniec z ko%cem. Pieni$dzy wystarczy. 
Musz! zosta" jednak rozpowszechniane sprawiedli-
wie i wykorzystywane z korzy(ci! dla wszystkich. To 
zdzia#amy z siln! lewic!. Dlatego prosimy o g#os na 
DIE'LINKE w wyborach do Bundestagu 26 wrze(nia! 

Praca pasuj$ca do %ycia
Co pi!ta osoba na zachodzie, co trzecia na wscho-
dzie Niemiec pracuje za niskie pensje. Tylko jeden 

wypadek- praca w skróconym wymiarze godzin, 
choroba, potrzebuj!cy opieki krewni - dzieli ich od 
strachu o swój byt i egzystencje. Pandemia poka-
za#a, &e p#ace musz! wzrosn!". P#ac$ minimaln! 
podniesiemy do 13 euro - wszystko poni&ej tej 
kwoty to suma nie wystarczajaca na emerytur$ 
chroni!c! przed ubóstwem. Ci, którzy pracuj! na 
podstawie umowy o prac$ na czas okre(lony, w 
ramach pracy tymczasowej, z wykonawcami us#ug 
lub podwykonawcami, w minijob lub bez uk#adu 
zbiorowego, zarabiaj! mniej i s! gorzej chronieni. 
Mówimy: stop! Zamiast niepewnej pracy i niskich 
zarobków wszyscy musz! podlega" uk#adom 
zbiorowym. Razem jeste(my silni! Pracownicy i ich 
zwi!zki zawodowe b$d! mieli wi$cej praw do 
wspó#decydowania oraz prawo weta w sprawie 
przeprowadzek i zwolnie%. Tworzymy prac$, dzi$ki 
której mo&emy planowa" przysz#o(". Potrzebujemy 
czasu dla rodziny, przyjació#, czasu wolnego, czyli 
krótszego czasu pracy przy pe#nym wynagrodze-
niu. 

Podzielmy bogactwo tak, 
aby przynosi!o korzy"ci wszystkim 
Dochody i maj!tek nigdy nie by#y w Niemczech 
podzielone tak nierównomiernie: 45 najbogatszych 
posiada tyle samo, ile ca#a biedniejsza po#owa 
populacji razem wzi$ta. Jest tak, poniewa& spad#y 
podatki od bogactwa i wysokich dochodów. Poda-
tek maj!tkowy nie jest pobierany od 1997 roku. 
Skutki? Ci$cia w us#ugach publicznych lub ich 
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prywatyzacja. W wielu szko!ach toalety nie dzia!aj", 
nie wspominaj"c o wyposa#eniu szkó! laptopami. 
Szpitale s" prywatyzowane lub zamykane. Brakuje 
nauczycieli i wychowawców. Na to nie ma pieni$-
dzy? Oczywi%cie #e s"! Opodatkujemy w tym celu 
wysokie dochody i spadki. Dochód przeznaczamy 
na modernizacj$ szkó!, szpitali i tworzenie niedro-
gich mieszka& publicznych. To, co jest dla wszyst-
kich, musi nale#e' do wszystkich. 
Nasza obietnica podatkowa: Ka#dy, kto (jako singiel 
I klasa podatkowa) ma mniej ni# 6500 EUR brutto 
miesi$cznie, p!aci ni#szy podatek. Kto ma wi$cej, 
daje wi$cej. Nie wymagamy zbyt wiele. 

Sprawiedliwa transformacja ku przysz!o"ci 
przyjaznej dla klimatu 
Dwie trzecie %wiatowego zanieczyszczenia CO( jest 
spowodowane przez 100 korporacji. Aby konse-
kwentnie chroni' klimat, nie nale#y przenosi' 
koszta na zwyk!ych ludzi, na przyk!ad poprzez 
wy#sze czynsze lub rosn"ce ceny energii elektrycz-
nej. Wr$cz przeciwnie! My zadzieramy z korpora-
cjami by zapewni' wszystkim sprawiedliw" trans-
formacj$ do przyjaznej dla klimatu przysz!o%ci. 
Tworzymy pakiet ratunkowy dla pracowników z 
gwarancjami pracy i dochodów: z 4-dniowym 
tygodniem pracy, przy pe!nej rekompensacie 
wyp!aty i gwarancj" szkolenia. Chcemy rozbudo-
wywa' sie' autobusów i poci"gów oraz opowiada-
my si$ za darmowym transportem publicznym. 
Pierwszy krok: bezp!atne przejazdy dla dzieci i 
seniorów. W ci"gu pi$ciu lat autobusy i poci"gi w 
ca!ych Niemczech powinny sta' si$ bezp!atne. 
Oferujemy gwarancj$ mobilno%ci dla obszarów 
wiejskich: wi$cej autobusów, je#d#"cych cz$%ciej. 
Ka#dy, kto musi doje#d#a' do pracy, nie powinien 
by' zale#ny od samochodu. Obni#ymy ceny prze-
jazdów kolejowych o po!ow$ i zast"pimy loty 
krótkodystansowe po!"czeniami kolejowymi. 
Wi$kszy ruch kolejowy to tak#e zwi$kszona pro-
dukcja i wi$cej miejsc pracy. Sprawimy, #e gminy, 
przedsi$biorstwa i spo!ecze&stwo b$d" neutralne 
klimatycznie do 2035r.

Zmienimy opiek# zdrowotna tak, 
aby wszyscy i wszystkie posiadali równy 
dost#p do dobrej opieki
Pandemia pokaza!a, #e   nasz system opieki zdrowot-
nej nie jest odporny na kryzys. Brakuje co najmniej 
100 000 wykwalifikowanych pracowników w szpita-
lach i domach opieki. Personel piel$gniarski wsz$-
dzie stara si$ uzupe!ni' braki dodatkowym wysi!-
kiem. Cz$sto ponad swoje si!y. Wiele osób 
opuszcza swoj" prac$ wyczerpane. Koniec z kryzy-
sem w piel$gniarstwie! Zapewnimy prawn" gwaran-
cj$ dobrego zaopatrzenia systemu opieki zdrowot-
nej z wystarczaj"c" liczb" personelu medycznego. 

Lepsze warunki pracy i 500 euro wi$cej miesi$cz-
nie: Ci, którzy zajmuj" si$ opiek", zas!uguj" na nie 
mniej ni# ci, którzy zarz"dzaj" pieni$dzmi lub 
handluj" akcjami! Szpitale i domy opieki musz" 
dzia!a' na zasadzie non-profit, zamiast skupia' si$ 
na zwi$kszaniu zysku i dywidendach! Oddamy 
szpitale i placówki opieku&cze w r$ce publiczne i 
non-profit. Koniec z medycyn" dwuklasow"! Chce-
my równie dobrej opieki dla wszystkich z solidar-
nym ubezpieczeniem zdrowotnym: wszyscy, w tym 
najlepiej zarabiaj"cy, wp!acaj" do ustawowej kasy 
chorych. Stawki sk!adek spadaj" dla wszystkich. 
Ka#dy, kto zarabia mniej ni# 6300 euro brutto, p!aci 
mniej ni# teraz. Ubezpieczenie zdrowotne DIE)LIN-
KE pokrywa wszystkie potrzeby. Odpadnie równie# 
obowi"zuj"cy udzia! w!asny za opiek$. 

Ludzie ponad zysk: 
Zadbamy o niedrogie mieszkania 
Czynsze gwa!townie rosn" i to nie tylko w du#ych 
miastacha. Czynsz poch!ania coraz wi$ksz" cz$%' 
dochodów. Wiele osób musi opu%ci' swoje s"siedz-
two lub tkwi w zbyt ma!ych mieszkaniach. Powo-
dem s" spekulacje nieruchomo%ciami i zyski akcjo-
nariuszy, które op!acaj" bezpo%rednio najemcy. 
Rz"d nie zatrzyma! tej tendencji. Mamy dosc! 
Zatrzymajmy eksplozj$ czynszów i ustalamy ich 
sta!" górn"  granic: tak zwany Mietendeckel! Mo-
dernizacje budynków nie mog" s!u#y' do podwy#-
szenia czynszu. Zniesiemy op!at$ modernizacyjn". 
Nie b$dzie mo#na spekulowa' mieszkaniami na 
gie!dzie. Korporacje, które nie remontuj", podnosz" 
czynsze i n$kaj" swoich najemców, musz" zosta' 
wyw!aszczone. Rynek tego nie ureguluje - mieszka& 
socjalnych jest o po!ow$ mniej ni# 15 lat temu. 
Brakuje ponad pi$ciu milionów domów dla osób o 
niskich dochodach: Nie zgadzamy si$ na to. Co roku 
stworzymy 250 000 dodatkowych mieszka& socjal-
nych.

Emerytury, które umo$liwiaj% 
dobre $ycie na staro"&
Wiele osób my%li o emeryturze z niepokojem: Czy 
wystarczy na #ycie – i jakie to b$dzie #ycie? Czy 
b$d$ mie' prac$ do czasu przej%cia na emerytur$, 
czy moja emerytura zostanie obni#ona? Pracodaw-
cy i bliskie im partie chc", aby ludzie pracowali 
d!u#ej: do 68, a nawet 70 roku #ycia. Dla wielu 
oznacza!oby to prac$ do ko&ca #ycia. DIE)LINKE 
chce, aby ka#dy móg! przej%' na emerytur$ najpó*-
niej w wieku 65 lat. Osoby, p!ac"ce sk!adki przez 
40 lat mog" przej%' na emerytur$ wcze%niej. 
Ponownie podniesiemy poziom emerytury do 53% 
(z 48%). Ka#dy, kto dzisiaj otrzymuje %redni" eme-
rytur$ w wysoko%ci nieco poni#ej 1050 euro, 
b$dzie mia! wtedy o 100 euro wi$cej. Chcemy 
zreorganizowa' ubezpieczenie emerytalne, tak aby 
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urz!dnicy, politycy i osoby samozatrudnione rów-
nie" mog#y wp#aca$ i by$ ubezpieczone. Wtedy 
wystarczy na dobre emerytury dla wszystkich. 
Wysoko%$ emerytur na wschodzie musi by$ natych-
miast dostosowane do tej na zachodzie. Zamiast 
zbiera$ butelki: podniesiemy niskie emerytury do 
1200 euro. Tylko to by#oby sprawiedliwe.

Stop robieniu interesów na !mierci: 
zakaz eksportu broni
Bro& i sprz!t zbrojeniowy jest eksportowane z 
Niemiec na ca#y %wiat – tak"e na tereny, gdzie jest 
wykorzystywana do podsycania #amania praw 
cz#owieka, wojen domowych i wojen. Bro& niemiec-
k' mo"na znale($ na wojnie w Syrii i Jemenie. Z ich 
pomoc' ludzie s' ranieni, zmuszani do ucieczki i 
gin'. Rz'd Federalny Niemiec nie dotrzyma# obietni-
cy, "e b!dzie to %ci%le kontrolowa#: Niemcy nadal 
zajmuj' czwarte miejsce w%ród %wiatowych liderów 
eksportu broni. A eksport broni ro%nie. Wi!kszo%$ 
spo#ecze&stwa nie zgadza si! na to. Religijni przed-
stawiciele oraz wiele inicjatyw obywatelskich w 
Niemczech wzywaj' rz'd do zmiany. Ogólne wydat-
ki na uzbrojenie wzros#y. To z#a droga! DIE)LINKE 
opowiada si! za pokojem. Sprowadzimy Bunde-
swehr! z misji zagranicznych. Zabronimy eksportu 
broni i sprz!tu zbrojeniowego.

Zabezpieczone pa"stwo dobrobytu
Niemcy to jeden z najbogatszych krajów %wiata. 
Nikt nie powinien tu "y$ w biedzie. *adna bezrobot-
na matka nie powinna by$ zmuszana do oszcz!dza-
nia na zakupach spo"ywczych, aby mog#a kupi$ 
dziecku now' torb!. Kto traci prac!, nie mo"e 
popa%$ w ubóstwo i Hartz IV. Zasi#ek dla bezrobot-
nych musi by$ wyp#acany d#u"ej. Program Hartz IV 
to prawnie sankcjonowane ubóstwo, a otrzymywa-
ne z niego %rodki nie wystarczaj' do odpowiedniego 
od"ywiania. To by# wynik raportu rz'dowego. Za-
miast tego chcemy wprowadzi$ minimalny dochód 
w wysoko%ci 1200 euro, którego nie mo"na zmniej-
szy$ („bez sankcji”). Cz!%ci' pa&stwa opieku&czego 
s' dobre us#ugi socjalne, które s' dost!pne dla 
wszystkich: bezp#atne przedszkola, bezp#atne 
posi#ki w szko#ach i przedszkolach. Chcemy budo-
wa$ baseny publiczne, poniewa" ka"de dziecko 
powinno móc nauczy$ si! p#ywa$. Dobra opieka, 
która nie czyni ci! biednym. Podczas kryzysu 
wywo#anego pandemi' wyp#acono du"o zapomóg. 
Rz'd nie chce o tym rozmawia$ przed wyborami: Po 
wyborach zostanie rozstrzygni!te, czy koszta pokry-
te zostan' przez ci!cia socjalne i prywatyzacj!. 
Chcemy wprowadzi$ podatek od maj'tku od akty-
wów powy"ej 2 mln euro, aby sfinansowa$ koszty 
kryzysu koronowego. Z mocn' parti' DIE)LINKE nie 
ma spo#ecznych ci!$!
Solidarno!# jest niepodzielna

Chcemy spo#ecze&stwa wolnego od wykluczenia i 
wyzysku. Z równymi prawami dla wszystkich, którzy 
tu mieszkaj'. Z funkcjonuj'cym pa&stwem opieku&-
czym i dobrymi us#ugami publicznymi dla wszyst-
kich. Odrzucamy dyskryminacj! i rasizm. Nierówne 
p#ace, nierówne szanse na dobre "ycie mi!dzy 
m!"czyznami i kobietami*, mi!dzy Niemcami 
Wschodnimi a Niemcami Zachodnimi, mi!dzy 
Niemcami a nie-Niemcami szkodz' nam wszystkim. 
Liczy si! ka"de "ycie, nie zostawiamy nikogo, rów-
nie" podczas uchod(stwa. Je%li przysz#o%$ naszych 
dzieci stoi pod znakiem zapytania, poniewa" szko#a 
nie jest w stanie zrekompensowa$ nierównych 
warunków na stracie w domu rodzinnym, mówimy: 
Mo"na to zrobi$ lepiej! Chcemy, aby demokracja 
oznacza#a co% wi!cej ni" tylko oddanie g#osu co 
cztery lata. Demokracja musi oznacza$: to jest nasz 
kraj, nasze miasto, nasza firma, nasze spo#ecze&-
stwo. Czuj! si! tu jak w domu, bo wspólnie okre%la-
my nasz' przysz#o%$.

Stawiamy granice wp$ywowi wielkich 
koncernów i bogatych na polityk% 
Ci, którzy maj' du"o pieni!dzy, maj' du"y wp#yw na 
polityk!. Wielkie firmy z bran"y nieruchomo%ci 
przekaza#y hojne fundusze CDU i FDP i ci!"ko 
pracowa#y nad ograniczeniem Mietendeckel. 
DIE)LINKE jest niezale"na. Nie mo"na nas kupi$. Nie 
przyjmujemy darowizn od firm. Aby demokracja 
dzia#a#a, zaka"emy darowizn korporacyjnych i 
sponsorowania partii politycznych. Obna"amy 
wp#yw lobbystów. Lewicowe lobby tworz' ludzie, 
którzy walcz' o sprawiedliwo%$ spo#eczn'. Razem 
mo"emy zmieni$ %wiat i kraj. Walczymy o inn' 
polityk!, o zmian! rz'du: razem uczynimy kraj 
sprawiedliwym. Razem z Tob'.

W zwi!zku z tym prosimy o g"os na DIE#LINKE w 
wyborach federalnych 26 wrze$nia 2021 r. Sprawie-
dliwo$% spo"eczn!, ochron& klimatu i pokój mo'na 
osi!gn!% tylko dzi&ki silnej partii DIE#LINKE. Teraz! 

Kontakt:  
DIE LINKE. Pateivorstand, Kleine Alexanderstraße (),*+,+-) Berlin 
Telefon: ,.,/(/*,,*00*00 · kontakt@die-linke.de · www.die-linke.de 
V.i.S.d.P. Jörg Schindler
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Straße*

PLZ*

Bundesland*

Soziale Netzwerke (Facebook, Twitter, Instagram etc.)

Beruf

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

Politische Interessen (Themenfelder)

Hausnummer*

Ort*

Geburtsdatum*

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Tätig als

Ort, Datum Unterschri!

*) Pflichtfelder

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 parteiö"entlich 
bekannt gegeben wird. Parteiö"entliche Bekanntmachung bedeutet, dass Neumitglieder zum Beispiel auf 
einer Mitgliederversammlung oder in einer internen Publikation des Kreisverbandes namentlich erwähnt 
werden.

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


