
برنامج انتخابات البرلمان االتحادي 
المنعقد في يوم 24 سبتمبر 2017

برنامجنا االنتخابي باختصار.
في يوم 24 سبتمبر ُتعقد انتخابات البرلمان االتحادي. 

وهذه االنتخابات ُتعتبر أمر حاسم للمدينة. يقول البعض أن 
االقتراع قد تم بالفعل. والصواب أنه: لم يتم اتخاذ أي قرار 
بعد. يتعلق سير االنتخابات في هذه البلد بقوة حزب اليسار 

األلماني. ويرتبط ذلك بصوتك!

العدالة االجتماعية، واألمان االجتماعي، ونزع السالح، 
والسالم. هذا ما ُندافع عنه، وهذا هو عهدنا. نحن ال نقبل 
أن ينمو األطفال في فقٍر في الوقت الذي يتزايد فيه عدد 

المليونيرات، والمليارديرات. بما أن معاش التقاعد لم يعد 
بالنسبة للكثير من الناس كافًيا لعيش حياة كريمة، وبما أن 
الوظائف لم تعد آمنة، وأصبح الخوف من المستقبل ينتاب 

كثير من الناس. بما أن األموال تتناقص في كل مكان، 
بينما تضاعفت المصروفات على التسليح والحروب.

اكتفى الكثير من الناس من هذه السياسة. يرغب الكثيرون 
في التغيير، والحصول على عدالة اجتماعية، ومستقبل 

آمن. نحن نقول: يجب أال يبقى الوضع على ما هو عليه، 
ويجب أال ُيسمح بذلك: دعونا نتحرك سوًيا شيًئا فشيء. 

نحن نريد تغيير البلد، وجعلها أكثر اجتماعية وعدالة! 

جميع األحزاب األخرى على استعداد لمواصلة سياسية 
السنوات األخيرة. حيث أن الجميع ُيعتبروا أطراف ائتالف 
للمستشارة. أما نحن، فال! نحن ُنريد تغيير سياسي حقيقي، 
ومدينة اجتماعية. حين ُيصبح حزب اليسار األلماني قوًيا، 

فإن ذلك سيغير من بعض األمور. ُيمكن انتخاب هذا 
األمل في يوم 24 سبتمبر! من أجل تغيير اجتماعي، وضد 

مواصلة الوضع السياسي الحالي: انتخابات حزب اليسار 
األلماني.

خططنا واقعية، وفي المتناول، وعادلة. نحن ُنريد مدينة 
ُيمكن للمرء فيها الحياة من العمل بشكل آمن، كما ُيمكنه 
التخطيط للمستقبل بها. نحن ُنريد مدينة ال ينتاب أي فرد 

فيها الخوف من الفقر. 

نحن ُنريد ُمجتمع شامل ال يتم تهميش أي شخص فيه. نحن 
نهدف لتحقيق ُمشاركة فّعالة لجميع األشخاص الُمعاقين. 

تطبيق حقوق اإلنسان. ُنريد هدم الحواجز، وتسهيل أسلوب 
حياة األشخاص ذوي اإلعاقات بشكل مستقل. 

سنقوم بإنشاء شبكة قوية من التأمين االجتماعي، وكذلك 
سنرفع معاش التقاعد. نحن ال نخجل من فرض ضرائب 
أكثر بكثير على المليونيرات، والمليارديرات. نحن ُنريد 

مدينة يستفيد الجميع من ثرواتها.

االحترام والعمل الجيد.
يؤازر حزب اليسار األلماني الموظفين عندما يدور األمر 

حول االحترام والعمل الجيد. نحن ُنريد وظائف آمنة 
بأجور أعلى. هكذا يكون من الممكن التخطيط للحياة. يجب 
رفع الحد األدنى من األجور إلى 12 يورو بالساعة. بهذه 
الطريقة فقط ُيمكن حماية الموظفين من الفقر عند بلوغهم 
سن الشيخوخة. ُنريد تعزيز عقود العمل، ونقابات العمال.

يجب أن يتمحور العمل حول الحياة، ال أن تتمحور الحياة حول العمل.
ُنريد إنهاء عقود العمل المؤقتة، وإساءة استخدام عقود 
العمل. بداًل من الوظائف الصغيرة، والعمل اإلجباري 

بدوام جزئي، فإننا نوفر فرص عمل جيدة يتم دفعها وفًقا 
لالئحة األجور بشكل غير محدود المدة. يجب أن تحصل 
النساء في نهاية المطاف على نفس األجور التي يتقاضاها 

الرجال لتحقيق المساواة في العمل. يجب أن يتم دفع 
مستحقات العمل في الوظائف االجتماعية بشكل أفضل. 

بداًل من العمل دائًما لفترات طويلة، ُنريد تخصيص وقت 
كافي لالستراحة، والعائلة، ووقت الفراغ!

اجتماعية.
 عدالة.
سالم 

للجميع.
 المستقبل 

 الذي نناضل 
من أجله



ال يوجد خوف من الفقر في سن الشيخوخة.
يجب أن تؤمن معاشات التقاعد مستوى المعيشة في سن 

الشيخوخة. ومن ثم فإننا ُنريد رفع مستوى معاشات التقاعد 
بنسبة 53 بالمائة. سيتم احتساب الفترات ذات األجور 

القليلة لمعاشات التقاعد بطريقة أفضل. هذا يعني أنه على 
سبيل المثال سيزداد معاش التقاعد إلحدى البائعات بقيمة 

270 يورو. كما سنوفر حد أدنى لمعاش التقاعد بالتضامن 
قدره 050 1 يورو. األجور ومعاشات التقاعد في الشرق 
أقل دائًما من نظيرتها في الغرب. نحن سنقوم بمساواتهم.

  
تسبب نظام هارتس 4 في دخول الكثير من الناس في 

مستوى الفقر. ومن ثم سنقوم باستبداله بحد أدنى من الدخل 
دون عقوبات! حيث سنقوم فيه بجمع المعونات التي يجب 

المطالبة بها بشكل فردي حتى هذا الوقت. يجب مواصلة دفع 
معونة البطالة I لفترة أطول. ال ُيمكن أن يتقاضى أي من 

األشخاص أقل من 050 1 يورو شهرًيا لمصاريف المعيشة. 
كما ُنريد دفع معونة اجتماعية للكهرباء، ووسائل النقل العام، 

والسكة الحديد األلمانية. سنقوم فوًرا برفع معونة األطفال 
إلى 328 يورو، وسنقوم بتوفير تأمين أساسي لألطفال.

 
ضرائب عادلة!

للثروات الكبيرة فقط - التي تزيد عن المليون - سنقوم 
بتطبيق ضريبة الممتلكات. بذلك ُيمكننا تحسين الخدمات 

العامة: المدارس والحضانات، واإلسكان، واإلنترنت، 
والمستشفيات، ووسائل النقل العام. سيعود ذلك بالنفع على 

الجميع. عندما ُيساهم الجميع بالقدر الكافي، سيتم تقديم 
الخدمات للجميع بشكل جيد. 

سنقوم بتخفيض الضرائب على محدودي ومتوسطي الدخل.
سنقوم برفع المبلغ المعفي من الضرائب إلى 600 12 
يورو. كل من يتقاضى أقل من 100 7 يورو صافي 
شهرًيا، سيتم إعفاؤه من خطة الضرائب الخاصة بنا. 

وسنقوم بتعويض ذلك عن طريق رفع الضرائب على من 
يتقاضون دخاًل أعلى.

ال يوجد طب درجة ثانية:
بداًل من فترات االنتظار وطرق السفر الطويلة، سنقوم بتوفير 

تأمين صحي جيد للجميع. سيكون ذلك األمر في المتناول 
عندما ُيساهم فيه الجميع: ٌيساهم الجميع في التأمين الصحي 

بالتضامن لدينا، ومن ثم سيتم توفير الرعاية الجيدة بشكل 
متساوي للجميع - سنقوم بخفض المساهمات إلى أقل من 

12 بالمائة. لن يتوجب على أي شخص دفع مبالغ إضافية 
للنظارة أو لطقم األسنان. سيقوم كل من الموظفين والشركة 
بدفع أنصبة متساوية. سنقوم بتوظيف 000 100 ممرض 

وممرضة: هذا أمر جيد للموظفين وللمرضى. نحن ُنحارب 
كل مستشفى من المزمع أن تكون ُمغلقة، أو ُمخصخصة!

نحن نهتم بأن يكون مستوى المعيشة في المتناول.
تزداد اإليجارات في الكثير من المدن بشكل مستمر، ومن ثم 

يتوجب على األشخاص ترك مجاوراتهم. نحن ُنريد وقف هذا 
اإلقصاء. يجب تجميد، وتخفيض اإليجارات في المجاورات 
المكتظة. نحن نقوم ببناء المزيد من الشقق بقيود اجتماعية، 

بشكل إضافي 000 250 في العام. كما أننا سنقوم بحظر 
المضاربة بالسكن.

 
شجاعة التغيير! ُنريد بدء االتحاد األوروبي من جديد:
نريد جعل األولوية لإلنسان في المقام األول، بداًل من 

جعلها للشركات والبنوك. نريد وضع خطة عمل لمكافحة 
البطالة في أوروبا، ولتحقيق اقتصاد اجتماعي وبيئي. 

نحن نحتاج تجارة عادلة، وحماية المناخ بشكل فّعال بداًل 
من اتفاقيات التجارة الحرة مثل اتفاقية الشراكة األطلسية 

للتجارة واالستثمار (TTIP)، واتفاقية تجارة الخدمات 
(TISA). سنجعل من االتحاد األوروبي مكاًنا اجتماعًيا، 

وديمقراطًيا، وجديًرا بالحياة للجميع. 

نحن نقف إلى جانب السالم.
دائًما ما ناهض الحزب اليساري األلماني الحروب، 

والتسليح. ُنريد سحب الجنود األلمان من الخارج. ُتخطط 
الحكومة لُمضاعفة المصروفات على الجيش. ُنريد نزع 
السالح بداًل من التزود به. ُنريد استخدام األموال بشكل 
فعال إلصالح المدارس، وتوسيع الحضانات، وجعلها 

مجانية. تصدير األسلحة – وال سّيما لمناطق الحروب – 
ُيشعل نيران الحروب، وُيجبر الكثيرين على الهروب. ُنريد 

حظر تصدير األسلحة.

يخوض حزب اليسار األلماني معركته االنتخابية بوصفه 
حزب البرلمان األلماني الوحيد المستقل عن تبرعات 
الشركات والبنوك الكبرى. من فضلك قم بدعم حزب 

اليسار األلماني بتبرعك.
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