
Sosyal güvenlik, barı! ve iklim adaleti için 
Önümüzdeki federal seçimde, Korona krizi maliyetinin 
kim tarafından ödenece!ine karar verilecek. "klimi 
kurtarmak için ekonomiyi ve toplumsal yapıyı dönü#-
türmek zorundayız. Kimin hayatı daha kolay, kiminki 
daha zor olacak? Sol Parti (DIE$LINKE), hiç kimsenin 
i#i ile çocuklarının ve/veya torunlarının gelece!i 
arasında seçim yapmak zorunda kalmamasını sa!laya-
caktır. Herkes payına dü#eni yaptı!ında: "klimin 
korunması, güvenli i# olanakları ve yeterli düzeydeki 
ücretlerle bir arada dü#ünülmelidir: Bunların hepsi 
birlikte mümkündür. Herkesin e#it derecede yararlan-
dı!ı, krize dayanıklı bir sa!lık sistemi mümkündür. "yi 
bir ya#am ve güvenceli emekli maa#ını sa!layabilen 
yeterli ücret birarada mümkündür. Herkesi yoksulluk-
tan koruyan, iyi bir e!itim, uygun kiralı konutlar, 
ücretsiz yerel ula#ım sa!layan bir sosyal devlet birara-
da mümkündür. 
Süper zenginler korona krizinde daha da zenginle#ir-
ken, birçok çalı#an insan kısa çalı#ma uygulaması 
sonucu zor geçinebilir hale geldiler. Ülkede yeterli 
para var, ancak bunun adil bir #ekilde da!ıtılması ve 
herkesin yararına kullanılması gerekmekte. Bu da 
ancak güçlü bir Sol (LINKE) ile mümkündür. Bu neden-
le 26 Eylül'deki federal seçimlerde oyunuzu bize 
vermenizi istiyoruz!

"! ko!ullarını hayata uyum sa#layacak !ekilde 
düzenleyece#iz
Batı Almanya'da her be# ki#iden biri, Do!u Almanya'da 
ise her üç ki#iden biri dü#ük ücretle çalı#makta: 
Yalnızca bir geli#me - kısa çalı#ma, hastalık, bakıma 

muhtaç bir yakının varlı!ı vb.- onları varolu#sal bir 
tehlikenin içine atabiliyor. Korona bunu birçok ki#iye 
açıkça gösterdi. 
Ücretler artmalı. Biz asgari saat ücretini 13 Euro 
olarak belirledik - bunun altındaki bir miktar yoksulluk-
tan koruyan bir emekli maa#ı için yeterli de!ildir. 
Süreli i# sözle#mesiyle çalı#anlarla eleman kiralayan 
firmalardan i# bulabilenler, sınırlı i# sözle#melerinde 
veya ta#eronlarda, mini i#lerde veya toplu i# sözle#me-
si olmayan sektörlerde çalı#anlar daha az kazanmakta 
ve daha güvencesiz bir çalı#ma hayatını sürdürüyorlar. 
Buna DUR diyoruz! Güvencesiz çalı#ma ve dü#ük 
ücret yerine, herkes yeniden toplu sözle#me kapsamı-
na alınmalıdır. Ancak birlikte daha güçlü olabiliriz! 
Çalı#anlar ve onların sendikaları karar mekanizmala-
rında daha fazla söz hakkına, yer de!i#tirme ve i#ten 
çıkarmalara kar#ı veto hakkına sahip olmalı. Gelece!i 
planlayabilece!imiz i# alanları yaratıyoruz. 
Ailemiz, arkada#larımız ve hobilerimiz için zamana 
ihtiyacımız var. Hedefimiz ücret kesintisine u!ramamı# 
daha kısa çalı#ma saatleri.

Zenginli#i herkese fayda sa#layacak !ekilde 
da#ıtaca#ız 
Almanya'da gelir ve servet da!ılımı hiç bu kadar 
e#itsiz bir #ekilde olu#mamı#tı: en zengin 45 hane, 
nüfusun en yoksul yarısının gelirinin toplamına sahip. 
Çünkü servet ve yüksek gelirden alınan vergiler 
dü#ürüldü. 1997'den beri Varlık vergisi uygulanmıyor. 
Sonuç: Kamu hizmetleri ya yok edilecek kadar kısıtla-
nıyor ya da özelle#tiriliyor. Pek çok okulda tuvaletler 
çalı#mıyor, dizüstü bilgisayarlardan bahsetmiyoruz 
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bile. Hastaneler özelle!tiriliyor veya kapatılıyor. Ö"ret-
men ve e"itmen eksikli"i çok ciddi boyutlarda. Bunlar 
için para mı yok? VAR. Yüksek miktardaki varlıkları ve 
mirasları adil bir !ekilde vergilendirece"iz. Bu vergi 
gelirlerini okulları, hastaneleri modernize etmek ve 
kamuya ait uygun fiyatlı konutlar in!a etmek için 
kullanaca"ız. Çünkü herkes için yaratılan ortak ürün, 
herkese da"ıtılmalıdır. 
Vergi alanında bir sözümüz var: Aylık geliri (tek ki!i, 
vergi sınıfı I) brüt 6.500 Euro'dan az olan herkes daha 
az vergi ödeyecek. Daha fazla kazanan daha fazla 
vergi verecek. Bu a!ırı bir istek de"il.

!klim dostu bir gelece"e adil bir geçi# 
yarataca"ız 
Küresel CO# kirlili"inin üçte ikisi dünya çapında 100 
büyük !irket tarafından yaratılmaktadır. Bu nedenle, 
tutarlı bir iklim koruması için ödenecek bedeli, daha 
yüksek kiralar veya artan elektrik fiyatları yoluyla 
sıradan insanlardan talep etmiyoruz. Aksine! Büyük 
!irketlerle mücadele ediyor ve herkes için iklim dostu 
bir gelece"e adil geçi! sa"lıyoruz. Çalı!anlar için i! ve 
gelir garantisi içeren bir koruma paketi olu!turduk.
E"itim garantili, ücret telafisini de içeren ha$alık 4 i! 
günü. 
Otobüsleri ve trenleri yaygınla!tırıp, yerel toplu ta!ıma-
yı ücretsiz hale getiriyoruz. Bunun için ilk adım çocuk-
lar ve ya!lılar için ücretsiz toplu ta!ıma olacak. Gele-
cek be! yıl içinde Almanya'nın her yerinde otobüsler 
ve trenler ücretsiz olacak. Kırsal bölgeler için ula!ım 
garantisi veriyoruz: Daha sık tur yapan daha fazla 
otobüs. %!e gidip gelmek zorunda olan hiç kimse özel 
otomobile ba"ımlı olmamalıdır. Demiryolu fiyatlarını 
yarıya indiriyoruz ve kısa uçu!ları demiryoluna ta!ıyo-
ruz. Daha fazla demiryolu trafi"i aynı zamanda daha 
fazla üretim ve daha fazla i! anlamına gelir. 2035 yılına 
kadar belediyeleri, i!letmeleri ve toplumu iklim nötr 
hale getirece"iz.

Bakım ve sa"lık hizmetlerini herkesin e#it 
derecede iyi yararlanaca"ı bir #ekilde 
düzenleyece"iz 
Korona bize sa"lık sistemimizin krize dayanıklı olma-
dı"ını gösterdi. Hastanelerde ve bakımevlerinde 
kalifiye eleman (her birinde en az 100.000) açı"ı var. 
Sa"lık personeli bu bo!lukları, ço"u zaman güçlerinin 
ötesinde bir özveriyle, fazla mesai ile doldurmaya çalı-
!ıyor. Birço"u tükenerek i!lerini bırakıyor. Yetersiz 
sa"lık personeli acil bir durumdur ve bundan çıkma-
mız gerekiyor! Yeterli personel ve iyi bakım hizmetini 
yasal güvence altına alıyoruz. Daha iyi çalı!ma ko!ul-
ları ve ayda 500 Euro daha fazla gelir elde etmelidir-
ler. %nsanlara bakım hizmeti verenler, para yönetimi 
veya hisse senedi ticareti yapanlardan daha az kaza-
namaz! Hastane ve bakım !irketleri, kâr ve temettüle-
re odaklanmak yerine kamu yararına faaliyet göster-
melidir! Hastaneleri ve bakım tesislerini kamuya ve 
kâr amacı gütmeyen ellere veriyoruz. Tıpta artık sınıf 
farkı olmayacak! Dayanı!macı bir sa"lık sigortası 
sistemi içinde herkes e!it derecede iyi bakım hizmeti 

almalıdır! En çok kazananlar da dahil olmak üzere 
herkes yasal sa"lık sigortası kapsamına alınacak! 
Sigorta primleri herkes için dü!ecek! Brüt 6.300 
Euro'dan az kazanan herkes !imdi oldu"undan daha 
az ödeyecek! LINKE bakım sigortası tüm ihtiyaçları 
kar!ılar! Bakım gören ki!ilerin ödedi"i katkı payları 
kaldırılacak!

„Kâr“ de"il, önce insan: 
Konutları ödenebilir hale getirece"iz. 
Kiralar patlıyor ve bu çoktandır sadece büyük !ehir-
lerde olmuyor. Giderek artan bir !ekilde gelirin büyük 
bir kısmı kira tarafından yutuluyor. Birçok insan 
oturdukları mahallelerini terk etmek zorunda kalıyor 
ya da çok küçük apartmanlara sıkı!mak zorunda 
kalıyor. Bunun ana nedeni gayrimenkulde ya!anan 
spekülasyon. Bunun sonucu olarak kiracılar sermaye 
hissedarlarının kârlarını kendi ceplerinden ödemek 
zorunda kalıyor. %ktidar bu geli!meyi frenlemekte 
ba!arısız kaldı. Biz “Artık yeter!” diyoruz. Kiraların 
fahi! artı!ını durduruyoruz. Kiralar için sabit üst 
limitler belirleyip kira tavanı uygulaması ba!latıyoruz. 
Konutların modernizasyonu kira artırmak için kullanı-
lamaz. Modernizasyon katılım payını bu yüzden 
kaldırıyoruz. Konutların borsada spekülasyon nesnesi 
olması artık mümkün olmamalı. Tadilat yapmayan, 
kiraları sürekli yükselten veya kiracılarını taciz eden 
!irketler kamula!tırılmalıdır. Piyasanın bunu kendi 
ba!ına düzenleme yetene"i yoktur. Sosyal konut 
sayısı bugün 15 yıl öncekine göre yarıya indi. Dü!ük 
gelirli insanlar için be! milyondan fazla konut açı"ı 
var. Bu geli!meye dur demek için her yıl 250.000 ek 
sosyal konut yapıyoruz. Ve bu konutlar sosyal konut 
statüsünde sürekli olarak kalacaklar.

Ya#lılıkta onurlu bir ya#amayı olanaklı kılacak 
düzeyde emekli maa#ları sa"layaca"ız 
Pek çok insan emeklili"i endi!eyle bekliyor: Ya!amak 
için yeterli bir maa!ı olacak mı - ve onları nasıl bir 
hayat bekliyor? Emekli olana kadar i!ime devam 
edecek miyim yoksa emekli maa!ımda kesintiye mi 
gidilecek? %!verenler ve onlara yakın kesimler, insanla-
rın daha uzun süre çalı!masını istiyor: Çalı!ma sürele-
rini 68, hatta 70 ya!ına kadar uzatmak istiyorlar. 
Birçok insan için bu, elden ayaktan dü!ene kadar 
çalı!mak zorunda kalmak demek. Sol Parti (DIE&LIN-
KE), herkesin en geç 65 ya!ında emekli olabilmesini 
istiyor. 40 yıl prim ödemi! olanların hatta daha da 
önce emekli olması mümkün olmalı. Emekli maa!ının 
seviyesini tekrar %53'e (%48'den) çıkarıyoruz. Bugün 
ortalama 1.050 Euro emekli maa!ı alan herkesin eline 
bu durumda 100 Euro daha fazla geçecek. Emeklilik 
sigortasını, devlet memurları, politikacılar ve serbest 
meslek sahiplerinin de ödeme yapabilmesi ve sigortalı 
olabilmesi için yeniden düzenleyece"iz. O zaman 
herkese iyi bir emekli maa!ı dü!ecek kadar fon 
birikimi sa"lanabilir. Do"udaki emekli maa!ları derhal 
batıdakilerle e!itlenmelidir. %nsanlara !i!e toplatmak 
yerine, dü!ük emekli maa!larını 1.200 Euro'ya çıkara-
ca"ız. Adil bir topluma ancak bu sayede ula!ılabilir.
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Ölümün ticareti olmaz: Silah ihracatı 
yasaklanmalıdır.
Almanya'dan tüm dünyaya silah ve mühimmat ihraç 
ediliyor – buna silahların insan hakları ihlallerine 
yönelik, iç ve dı! sava!ı körüklemek için kullanıldıkları 
bölgeler de dahil. Alman silahları Suriye ve Yemen'de-
ki sava!larda kullanılıyor. Silahların marifetiyle insan-
lar öldürülüyor, yaralanıyor ve yurtlarından kaçmak 
zorunda kalıyorlar. Federal hükümet bunu daha 
yakından kontrol etme sözünü tutmadı. Almanya, 
silah ihracatı dünya !ampiyonları arasında dördüncü 
sırada yer almaya devam ediyor. Ve silah ihracatı 
artmaya devam ediyor. Oysa halkın ço"unlu"u bunu 
reddediyor. Almanya'daki büyük kiliseler ve birçok 
vatanda! giri!imi federal hükümeti bu konuda geri 
adım atmaya ça"ırıyor. Silahlanma harcamaları 
toplam olarak arttı. Bu yoldan hemen dönülmelidir! 
Sol Parti (DIE#LINKE) barı! için mücadele ediyor. 
Alman ordusunu (Bundeswehr) yurtdı!ındaki görevler-
den geri getirece"iz. Silah ve mühimmat ihracatını 
yasaklayaca"ız.

Sozial devleti güvence altına alaca!ız
Almanya dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. 
Burada kimse yoksulluk içinde ya!amak zorunda 
kalmamalıdır. Hiçbir i!siz anne, çocu"una yeni bir 
çanta alabilmek için yiyecekten tasarruf etmeye 
zorlanmamalıdır. $!siz kalanlar yoksullu"a ve Hartz 
IV’e mahkum bırakılmamalıdır. $!sizlik parası (Arbeits-
losengeld I) daha uzun süre ödenmelidir. Hartz IV 
oranları !u anki durumda yoksullu"un yasal çerçevesi-
dir ve yeterli beslenme için yeterli de"ildir. Bu gerçek-
lik bir hükümet raporuna bile yansıdı. Bunun yerine, 
indirimi olanaksız (“yaptırımsız”) minimum 1.200 
Euro'luk bir gelir getirmek istiyoruz. Refah devletinin 
önemli bir parçası, herkes için mevcut olan iyi sosyal 
hizmetlerdir. Ücretsiz kre!, okullarda ve kre!lerde 
ücretsiz yemek bunların ba!ında gelir. Halka açık 
yüzme havuzları in!a etmek istiyoruz - her çocuk 
yüzmeyi ö"renebilmelidir. Yoksullu"a mahkum etme-
yen iyi bakım istiyoruz. Korona krizi sırasında çok 
miktarda yardım parası da"ıtıldı. Hükümet seçimden 
önce bu konuda konu!mak istemiyor: Korona süresin-
de olu!an ek maliyetlerin kesintiler ve sosyal alanda 
gerçekle!tirilecek özelle!tirmelerle kar!ılanıp kar!ılan-
mayaca"ına seçimden sonra karar verilecek. Korona 
krizinin maliyetlerini finanse etmek için 2 milyon 
avronun üzerindeki varlıklara varlık vergisi getirmek 
istiyoruz. Güçlü bir SOL (LINKE) ile sosyal hizmetlerde 
kısıntı olmaz!

Dayanı"ma bölünemez
Dı!lanmadan ve sömürüden arınmı!, herkesi içine 
alan bir toplum istiyoruz; burada ya!ayan herkes için 
e!it haklarla i!leyen bir refah devleti ve herkes için 
geli!kin kamu hizmetleri olmalıdır. Ayrımcılı"ı ve ırkçılı-
"ı reddediyoruz. Erkekler ile kadınlar, Do"u Almanlar 
ile Batı Almanlar, Almanlar ve Alman olmayanlar 
arasında iyi bir ya!am için gerekli olan fırsatlardaki 
e!itsizlik ve e!itsiz ücretler hepimize zarar vermekte. 

Her hayat önemlidir. Bu yüzden, ülkelerini terkederek 
kaçanlar da dahil, kimseyi geride bırakamayız. Okullar 
ailedeki e!itsiz ba!langıç   ko!ullarını telafi edemedi"in-
den dolayı çocuklarımızın gelece"i engelleniyorsa 
diyoruz ki: Daha iyisi mümkün! Demokrasinin dört 
yılda bir oy kullanmaktan daha fazla anlam ifade 
etmesini istiyoruz. Demokrasi’nin anlamı !u olmalıdır: 
Burası bizim ülkemiz, bizim kentimiz, bizim i!letmemiz, 
bizim toplulu"umuz. Burada evimdeyim, çünkü gelece-
"imizi birlikte belirliyoruz.

Zenginlerin ve büyük "irketlerin siyasetteki 
etkilerini sınırlandıraca!ız
Çok parası olanların siyaset üzerinde çok etkisi var. 
Büyük gayrimenkul !irketleri CDU ve FDP'ye cömertçe 
ba"ı!ta bulundular ve kira tavanına kar!ı gayretle 
çalı!ıyorlar. Sol parti (DIE#LINKE) ba"ımsız bir partidir. 
Bizi satın almalarına izin vermiyoruz. %irketlerden 
ba"ı! almıyoruz. Demokrasinin i!lemesi için kurumsal 
ba"ı!ları ve siyasi partilere sponsorlu"u yasaklayaca-
"ız. Lobicilerin siyaset üzerindeki etkilerini bo!a çıkarı-
yoruz. SOL’un lobisi, sosyal adalet için sava!an insan-
lardır. Birlikte dünyayı ve ülkemizi de"i!tirebiliriz. 
Gayretimiz farklı bir siyaset için, hükümet de"i!ikli"i 
için. Birlikte ülkeyi adil hale getirece"iz. Sizlerle 
birlikte. 

Bu nedenle 26 Eylül 2021 federal seçimlerinde Sol Parti 
(DIE!LINKE) adına oyunuzu istiyoruz. Sosyal adalet, 
iklimin korunması ve barı" ancak güçlü bir SOL ile 
sa#lanabilir. Hemen, "imdi!

Kontakt:  
DIE LINKE. Pateivorstand, Kleine Alexanderstraße $%,&'(')% Berlin 
Telefon: (*(/$+&((&,,&,, · 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


