10 actiepunten
voor een
sociaal Europa.

Beste kiezer,
Op 26 mei wordt er een nieuw Europees Parlement gekozen. Wat de toekomstige koers van de
Europese Unie (EU) wordt, hangt af van hoe groot
DIE LINKE wordt. Daarom hebben we uw stem
nodig.
DIE LINKE staat voor sociale rechtvaardigheid en
voor vrede. Helaas heeft de EU tot nu toe vooral
de belangen van het bedrijfsleven gediend. Slimme
ondernemers kunnen daardoor de EU-lidstaten
opzoeken met de laagste lonen en de gunstigste
belastingtarieven. Dat is een destructieve spiraal
die wij willen doorbreken.
Wij willen dat mensen overal in Europa in vrijheid
een welvarend leven kunnen leiden. Dat onze ouderen gevrijwaard blijven van armoede en jonge mensen niet hoeven te vrezen voor de toekomst. Wij
willen het klimaat redden en eisen schone energie
en betaalbaar openbaar vervoer. Ons Europa van de
toekomst is een Europa van en voor de mensen.
Om dat te bereiken moet er nog veel verbeteren:
DIE LINKE strijdt ervoor dat iedereen zijn bijdrage gaat leveren aan de samenleving – ook grote
bedrijven en de superrijken. Wij willen belastingparadijzen droogleggen. DIE LINKE heeft plannen die
degelijke gezondheidszorg en betaalbare woonruimte voor alle Europeanen weer vanzelfsprekend
moeten maken. We eisen meer investeringen in
goed onderwijs in plaats van een wapenwedloop.
Wij bestrijden vluchtoorzaken in plaats van vluchtelingen.
Duizenden lobbyisten oefenen in Brussel namens
het internationale grootbedrijf ongeëvenaarde druk
uit op het Europese Parlement. DIE LINKE voert
daarentegen lobby voor de gewone burgers van

Europa. Voor iedereen die zich samen met ons voor
een sociaal rechtvaardig Europa en een betere
toekomst wil inzetten. Laten we samen in beweging
komen. We vragen u daarom voor een stem op
DIE LINKE.

Minimumlonen omhoog
Het minimumloon moet in alle EU-lidstaten omhoog. Werken onder de armoedegrens willen we
verbieden. In Duitsland eisen we dat ieder salaris
minimaal 12 euro per uur bedraagt. Die regel moet
vervolgens in de hele EU doorgevoerd worden –
zodat voor gelijk werk altijd gelijk loon uitbetaald
wordt. Bedrijven die overheidsopdrachten aannemen moeten minimumlonen en -tarieven betalen.
DIE LINKE staat voor sterke vakbonden, een goede
positie voor werknemers, fatsoenlijk loon en meer
tijd voor leven. Voor iedereen.

Wapenexport stoppen
De EU wil meer geld investeren in bewapening en
steeds minder in duurzaam samenleven. Daartegen zeggen wij nee. Een wapenwedloop en een
Europees leger leiden niet tot vrede. DIE LINKE eist
ontwapening en een vreedzame buitenlandpolitiek.
Vanuit de EU worden de meeste wapens ter wereld
geëxporteerd. Die bevorderen oorlog en zorgen ervoor dat mensen op de vlucht slaan. Daarom willen
wij wapenexport verbieden en echte vluchtoorzaken aanpakken.

Bedrijven laten betalen
De rijkdom in Europa is explosief gegroeid.
Tegelijkertijd neemt ook armoede hand over hand
toe. Grote bedrijven maken miljardenwinsten –
maar betalen nagenoeg geen belasting. Wij eisen
minimale belastingentarieven voor bedrijven en
voor grote vermogens in heel Europa. Belastingparadijzen leggen we droog en de strafmaat voor

belastingontduiking door banken en multinationals
wordt verscherpt. Ook tegen technologiegiganten
als Google en Amazon zeggen we: betaal jullie deel!

Betaalbare woningen
De huurprijzen in veel Europese steden rijzen
de pan uit. Er zijn jarenlang te weinig betaalbare
woningen gebouwd. DIE LINKE wil meer publieke en
sociale woningbouw mogelijk maken. Elke EU-lidstaat moet betaalbare woonruimte realiseren maken om de ergste woningnood te ledigen. Wij eisen
een bovengrens aan huurverhogingen: makelaars
en pandeigenaren als Vonovia of Deutsche Wohnen
brengen we terug onder publieke controle.

Duurzame energie bevorderen
Het is vijf voor twaalf – maar we kunnen het
klimaat nog redden. Als we direct Europese regels
invoeren die duurzame promoten. DIE LINKE wil de
smerigste kolencentrales van Europa per direct uitfaseren. Op zijn laatst in 2030 zullen ze geen deel
meer uitmaken van het Europese elektriciteitsnet.
Atoomenergie en schaliegas roepen we een halt
toe. DIE LINKE streeft naar gratis openbaar vervoer
in de regio en eist de uitbouw van een Europees
treinennetwerk dat kwalitatief goed én betaalbaar
is. We bevorderen milieuvriendelijke en duurzame
landbouw: regionaal en met korte ketens.

Rijkdom eerlijk verdelen
Gezondheidszorg en onderdak horen niet op de
effectenbeurs thuis. DIE LINKE wil kapitaal uit de
financiële sector weer in openbare dienstverlening investeren. We willen regionale bedrijvigheid
promoten, met goede arbeidsvoorwaarden en
voldoende aandacht voor het milieu. Banken die
belastingontwijking faciliteren verliezen hun licentie. Risicovolle financiële transacties verbieden we
en met een belasting op flitskapitaal dammen we
speculatie in.

Solidariteit in plaats van heksenjacht
DIE LINKE spreekt zich duidelijk uit tegen de
rechtse hetze en racisme – en voor mensenrechten. Rechtse partijen voeren een zondebokpolitiek, maar lossen geen werkelijke problemen op.
DIE LINKE biedt wel oplossingen die voor iedereen
resultaat opleveren. Wij strijden voor betaalbare
woonruimte, goed onderwijs en eerlijk werk voor iedereen in Europa. Wij keren ons tegen ongelijkheid

en streven naar sociale cohesie. Want solidariteit is
ondeelbaar.

Lonen omhoog om armoede te bestrijden
Elke EU-lidstaat moet kunnen garanderen dat burgers niet in armoede vervallen. Door de invoering
van Europese minimumpensioenen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen willen we daaraan
bijdragen. De hoogte daarvan is gebaseerd op het
gemiddelde inkomen per land. In Duitsland eisen
we daarom maandelijks 1.050 euro – zonder verdere kortingen. We scheppen goede banen in heel
Europa en formuleren een uitgebreid programma
tegen jeugdwerkloosheid. Dat is immers de allerbeste Europese werkloosheidsverzekering.

Mensen redden
Wij laten mensen niet verdrinken! Het zeerecht
gaat weer onverkort gelden: mensen die op zee in
nood verkeren moeten gered worden. Wij eisen
veilige vluchtwegen waar mensenrechten nageleefd
worden. Gemeenschappen die vluchtelingen opnemen krijgen extra geld om onderwijs en betaalbare
woonruimte te realiseren. Ook voor openbare
infrastructuur moet geld genoeg beschikbaar zijn.
Racisme bestrijden we, in Duitsland en overal in
Europa.

Daarom vragen we op 26 mei om een stem
op DIE LINKE.
DIE LINKE staat voor een democratie waarin weer
iets te kiezen valt: 25.000 Brusselse lobbyisten
oefenen nu namens de rijken en het grootbedrijf
enorme druk uit op het Europese Parlement. Maar
DIE LINKE is niet te koop. Wij eisen een sterk
parlement en een gemeenschappelijke Europese
grondwet. Samen met miljoenen Europeanen willen
wij ons blijven inzetten voor eerlijk werk, een leefbaar klimaat en een Europese Unie die het waard is
om voor te vechten. Steun onze strijd daarom met
uw stem.
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