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Για την κοινωνική ασφάλεια, την ειρήνη και την
κλιματική δικαιοσύνη
Στις ερχόμενες εκλογές αποφασίζονται πολλά: Ποιος θα
πληρώσει το κόστος της κρίσης του κορωνοϊού; Για να
σώσουμε το κλίμα, πρέπει να αναδιαρθρώσουμε την
οικονομία και την κοινωνία, αλλά οι ζωές ποιων θα γίνουν
τότε πιο εύκολες και ποιοι θα δυσκολευτούν περισσότερο; Το Κόμμα της Αριστεράς, το DIE LINKE, φροντίζει
κανείς να μην αναγκαστεί να διαλέξει μεταξύ της θέσης
εργασίας του και του μέλλοντος των παιδιών και των
εγγονιών του. Να συνδέσουμε την προστασία του κλίματος με καλούς μισθούς; Αυτό γίνεται. Ένα σύστημα
υγείας που περιθάλπει όλους εξίσου καλά; Κι αυτό
γίνεται. Μισθοί που αρκούν για ένα καλό βιοτικό επίπεδο
και ασφαλείς συντάξεις; Κι αυτό γίνεται. Ένα κοινωνικό
κράτος που προστατεύει όλους από τη φτώχεια και
προσφέρει καλή παιδεία, προσιτά ενοίκια, δωρεάν
αστικές και προαστιακές συγκοινωνίες; Κι αυτό γίνεται.
Εφόσον όλοι συμβάλουν δίκαια το μερίδιό τους. Εν μέσω
της κρίσης του κορωνοϊού, οι ζάμπλουτοι έγιναν ακόμα
πλουσιότεροι, ενώ ταυτόχρονα πολλοί εργαζόμενοι σε
καθεστώς μερικής ανεργίας με δυσκολία κάλυπταν τα
έξοδά τους. Χρήματα υπάρχουν. Πρέπει όμως να κατανεμηθούν δίκαια και προς όφελος όλων. Αυτό γίνεται, με
μία ισχυρή Αριστερά, με ένα ισχυρό DIE LINKE. Για αυτό
ζητούμε την ψήφο σου στις εκλογές της 26ης Σεπτεμβρίου!
Για τη ρύθμιση της εργασίας, έτσι ώστε να
ταιριάζει με τις ζωές μας
Κάθε πέμπτος εργαζόμενος στη Δυτική Γερμανία και
κάθε τρίτος στην Ανατολική Γερμανία είναι χαμηλά
αμειβόμενος. Ο κορωνοϊός έκανε σαφές πως ένα απλό
απρόβλεπτο συμβάν – όπως μπορεί να είναι η μερική
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ανεργία, μία ασθένεια, συγγενείς με ανάγκη
φροντίδας – χωρίζει πολλούς εργαζόμενους από τον
φόβο της οικονομικής επιβίωσης. Οι μισθοί πρέπει να
ανέβουν. Εμείς ζητούμε ένα ελάχιστο ωρομίσθιο 13
ευρώ – κάτω από αυτό, ο μισθός δεν αρκεί για μία
σύνταξη ανθεκτική στη φτώχεια. Σήμερα, όποιος εργάζεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου, σε καθεστώς προσωρινής εργασίας, σε εταιρείες με συμβάσεις έργου ή
υπεργολάβους, σε θέσεις εργασίας με πολύ λίγες ώρες
εργασίας ή χωρίς συλλογική σύμβαση κερδίζει λιγότερα
και έχει λιγότερη ασφάλεια. Η θέση μας είναι πως αυτό
πρέπει να σταματήσει! Αντί για επισφαλή εργασία και
χαμηλούς μισθούς πρέπει και πάλι όλοι να καλύπτονται
από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ενωμένοι είμαστε
δυνατοί! Οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστικές ενώσεις
τους πρέπει να αποκτήσουν περισσότερα δικαιώματα
συμμετοχής στις επιχειρήσεις, όπως και ένα δικαίωμα
βέτο κατά της μετεγκατάστασης των επιχειρήσεών τους
και κατά απολύσεων. Ζητούμε τη δημιουργία θέσεων
εργασίας με τις οποίες θα μπορούμε να σχεδιάσουμε το
μέλλον μας. Χρειαζόμαστε χρόνο για την οικογένεια,
τους φίλους και την αναψυχή μας. Για αυτό και ζητούμε
λιγότερες ώρες εργασίας με πλήρεις απολαβές.
Για την κατανομή του πλούτου με τέτοιον τρόπο,
ώστε να μας ωφελεί όλους
Ποτέ στο παρελθόν η κατανομή εισοδημάτων και περιουσιών δεν ήταν τόσο άνιση στη Γερμανία: Τα 45 πλουσιότερα νοικοκυριά κατέχουν μόνα τους όσα όλο το
φτωχότερο ήμισυ του πληθυσμού μαζί. Κι αυτό επειδή
μειώθηκε η φορολόγηση των περιουσιών και των υψηλών
εισοδημάτων. Από το 1997, δεν επιβάλλεται πια φόρος
περιουσίας. Το αποτέλεσμα; Δημόσιες υπηρεσίες διαλύονται δια της περικοπής εξόδων ή ιδιωτικοποιούνται. Σε
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πολλά σχολεία δεν λειτουργούν οι τουαλέτες, για να μη
μιλήσουμε για τον εξοπλισμό τους σε φορητούς υπολογιστές. Νοσοκομεία ιδιωτικοποιούνται ή κλείνουν. Η
έλλειψη σε εκπαιδευτικούς και νηπιαγωγούς είναι πολύ
μεγάλη. Επειδή δεν υπάρχουν χρήματα ίσως; Κι όμως, τα
χρήματα υπάρχουν. Για αυτό και ζητούμε τη δίκαιη
φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών και κληρονομιών.
Με τα αντίστοιχα έσοδα θέλουμε να εκσυγχρονίσουμε
τα σχολεία και τα νοσοκομεία, καθώς και να δημιουργήσουμε κατοικίες ιδιοκτησίας του γερμανικού δημοσίου
με προσιτά ενοίκια. Επειδή τα αγαθά που υπάρχουν για
όλους μας, πρέπει επίσης να ανήκουν σε όλους μας.
Η φορολογική μας υπόσχεση: Όποιος (ανύπαντρος,
φορολογικής κατηγορίας Ι) διαθέτει λιγότερα από 6.500
ευρώ μεικτά τον μήνα, θα πληρώνει λιγότερους φόρους.
Όποιος έχει περισσότερα, θα πληρώνει περισσότερους.
Δεν ζητάμε πολλά, μόνο τη δίκαιη συμβολή όλων μας.
Για μία δίκαιη μετάβαση προς ένα κλιματικά
δίκαιο μέλλον
Τα δύο τρίτα των εκπομπών CO2 παγκοσμίως προκαλούνται από 100 μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Οπότε
δεν θα ζητήσουμε από τους απλούς ανθρώπους να
πληρώσουν εκείνοι τη συνεπή προστασία του κλίματος,
π.χ. μέσω αύξησης των ενοικίων ή της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Τουναντίον! Εμείς δεν φοβόμαστε τη
σύγκρουση με τις μεγάλες επιχειρήσεις και ζητούμε μία
δίκαιη μετάβαση για όλους σε ένα κλιματικά δίκαιο
μέλλον. Ζητούμε την εκπόνηση ενός προγράμματος
διάσωσης των εργαζομένων με εγγυήσεις θέσεων
εργασίας και εισοδήματος. Με τετραήμερη εργασία,
πλήρεις αποδοχές και εγγυημένη συνεχή κατάρτιση.
Ζητούμε την επέκταση των δικτύων λεωφορείων και
τρένων, και δωρεάν δημόσιες αστικές και προαστιακές
συγκοινωνίες. Ως πρώτο βήμα: δωρεάν συγκοινωνίες για
παιδιά και συνταξιούχους. Σε πέντε χρόνια, οι μεταφορές με το αστικό λεωφορείο και το προαστιακό τρένο θα
πρέπει να είναι δωρεάν σε όλη τη Γερμανία. Για τις
αγροτικές περιοχές δίνουμε μία εγγύηση κινητικότητας:
περισσότερα λεωφορεία με πιο πυκνά δρομολόγια.
Όποιος δεν εργάζεται στον τόπο κατοικίας του, δεν θα
πρέπει να εξαρτάται από το αυτοκίνητο. Θέλουμε να
μειώσουμε τις τιμές των σιδηροδρομικών εισιτηρίων στο
μισό και να μεταφέρουμε τα αεροπορικά ταξίδια μικρών
αποστάσεων στον σιδηρόδρομο. Περισσότερες σιδηροδρομικές μεταφορές σημαίνουν επίσης περισσότερη
παραγωγή και περισσότερες θέσεις εργασίας. Επιδιώκουμε έως το 2035 όλοι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, η οικονομία και η κοινωνία να έχουν ουδέτερο
αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή.
Για την οργάνωση του συστήματος φροντίδας και
υγείας με τέτοιον τρόπο, ώστε όλοι να
περιθάλπονται εξίσου καλά
Το αργότερο ο κορωνοϊός μάς έδειξε πως το σύστημα
υγείας μας δεν είναι ανθεκτικό σε κρίσεις. Στα νοσοκομεία και στους οίκους ευγηρίας λείπει ειδικευμένο
προσωπικό – τουλάχιστον 100.000 εργαζόμενοι σε κάθε
τομέα. Παντού, οι εργαζόμενοι στη φροντίδα ηλικιωμένων και ανθρώπων με ειδικές ανάγκες επιχειρούν να
καλύψουν τις ελλείψεις με επίπονες πρόσθετες προσπάθειες, συχνά εξαντλώντας τις δυνάμεις τους. Πολλοί
εγκαταλείπουν το επάγγελμα. Η κατάσταση εκτάκτου
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ανάγκης που επικρατεί στον τομέα της φροντίδας
πρέπει να σταματήσει! Ζητούμε τη νομοθετική κατοχύρωση μίας καλής περίθαλψης με επαρκές προσωπικό,
καλύτερες συνθήκες εργασίας και 500 ευρώ τον μήνα
περισσότερα. Όποιος φροντίζει ανθρώπους δεν πρέπει
να κερδίζει λιγότερα από αυτούς που διαχειρίζονται
χρήματα ή εμπορεύονται μετοχές! Ιδιωτικά νοσοκομεία
και ιδιωτικοί οίκοι ευγηρίας πρέπει να οικονομούν με
γνώμονα την κοινωφέλεια, αντί να προσανατολίζονται
στο κέρδος και στα μερίσματα! Ζητούμε την υπαγωγή
των νοσοκομείων και ιδρυμάτων φροντίδας σε δημόσια
κοινωφελή διαχείριση. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
δύο ταχυτήτων πρέπει να σταματήσει: Ζητούμε εξίσου
καλή περίθαλψη για όλους μέσω μίας αλληλέγγυας
ασφάλισης υγείας. Ζητούμε όλοι, επίσης αυτοί που
έχουν πολύ υψηλά εισοδήματα, να πληρώνουν εισφορές
σε ένα ταμείο υγείας δημοσίου δικαίου. Τότε, οι εισφορές θα μειωθούν για όλους. Όποιος κερδίζει λιγότερα
από 6.300 ευρώ μεικτά, θα πληρώνει λιγότερα από ότι
τώρα. Η πλήρης ασφάλιση φροντίδας του DIE LINKE θα
καλύπτει όλες τις ανάγκες, ενώ η συμμετοχή των ανθρώπων που λαμβάνουν υπηρεσίες φροντίδας στα έξοδα θα
καταργηθεί.
Προτεραιότητα στους ανθρώπους, όχι στα κέρδη:
Για προσιτά ενοίκια
Τα ενοίκια ανεβαίνουν με ιλιγγιώδη ρυθμό. Πλέον το
νοίκι καταβροχθίζει όλο και μεγαλύτερο μέρος του
διαθέσιμου εισοδήματος, και όχι μόνο στις μεγαλουπόλεις. Πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν
τις γειτονιές τους ή έχουν εγκλωβιστεί σε πολύ μικρά
διαμερίσματα. Κι αυτό επειδή τα ακίνητα είναι αντικείμενο κερδοσκοπίας και οι ένοικοι πληρώνουν τα κέρδη
των μετόχων. Η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα για να
αποτρέψει αυτή την εξέλιξη. Αυτό πρέπει να σταματήσει
τώρα! Ζητούμε να σταματήσει η ιλιγγιώδης αύξηση των
ενοικίων και να θεσπιστούν σταθερά όρια για τα ενοίκια!
Οι ανακαινίσεις κατοικιών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για αυξήσεις ενοικίου. Θέλουμε να καταργήσουμε
την επιβάρυνση των ενοίκων με τα έξοδα ανακαίνισης. Η
στέγη δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο κερδοσκοπίας
στα χρηματιστήρια. Εταιρείες ακινήτων που δεν διατηρούν τα κτίριά τους σε καλή κατάσταση, που επιδιώκουν
αποκλειστικά και μόνο αύξηση των ενοικίων ή υποβάλλουν τους ενοικιαστές σε καψώνια θα πρέπει να απαλλοτριώνονται. Η αγορά αδυνατεί να ρυθμίσει το πρόβλημα: Σήμερα έχουν απομείνει μόνο οι μισές κοινωνικές
κατοικίες από αυτές που υπήρχαν πριν από 15 χρόνια.
Πάνω από πέντε εκατομμύρια κατοικίες για ανθρώπους
με χαμηλό εισόδημα λείπουν. Εμείς θέλουμε να αντιστρέψουμε αυτή την τάση: Θέλουμε 250.000 νέες
κοινωνικές κατοικίες κάθε χρόνο, οι οποίες θα παραμένουν μόνιμα σε καθεστώς προστασίας.
Για συντάξεις που θα εξασφαλίζουν ένα καλό
βιοτικό επίπεδο στην τρίτη ηλικία
Πολλοί άνθρωποι ανησυχούν, όταν σκέφτονται στη
σύνταξή τους. Θα αρκεί για να ζήσουν – και τι ζωή θα
είναι αυτή; Θα αντέξω να δουλεύω μέχρι τη συνταξιοδότηση ή θα μου περικόψουν τη σύνταξη; Οι εργοδότες και
τα κόμματα του περιβάλλοντός τους θέλουν οι άνθρωποι
να εργάζονται περισσότερο: ως τα 68 ή και τα 70. Για
πολλούς ανθρώπους, αυτό θα σήμαινε δουλειά μέχρι
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τελικής πτώσης. Το Κόμμα της Αριστεράς, το DIE LINKE,
θέλει όλοι να μπορούν να βγουν στη σύνταξη το αργότερο στα 65. Και όσοι πλήρωναν εισφορές επί 40 χρόνια,
επίσης νωρίτερα. Θέλουμε να ανεβάσουμε ξανά το μέσο
επίπεδο της σύνταξης στο 53% (από 48%) του μισθού.
Όποιος παίρνει σήμερα τη μέση σύνταξη των 1050 ευρώ,
τότε θα είχε 100 ευρώ περισσότερα. Θέλουμε να αναδιαρθρώσουμε το σύστημα συνταξιοδοτικής ασφάλισης
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να πληρώνουν εισφορές και να
είναι ασφαλισμένοι επίσης οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι
πολιτικοί και οι μη μισθωτοί εργαζόμενοι. Τότε τα χρήματα θα αρκούν για καλές συντάξεις για όλους. Οι συντάξεις στην Ανατολική Γερμανία θα πρέπει να εξισωθούν
άμεσα με αυτές της Δυτικής. Αντί για συνταξιούχους που
μαζεύουν άδεια μπουκάλια στους δρόμους, θέλουμε οι
χαμηλές συντάξεις να συμπληρώνονται, ώστε να φτάνουν τα 1.200 ευρώ. Αυτό δεν είναι παρά δίκαιο.
Όχι στις εμπορικές συναλλαγές με τον θάνατο:
Απαγόρευση εξαγωγών όπλων
Η Γερμανία εξάγει όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό σε
όλο τον κόσμο – επίσης σε περιοχές, όπου χρησιμοποιούνται για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε
εμφύλιους πολέμους και πολεμικές συρράξεις. Γερμανικά
όπλα χρησιμοποιούνται και στους πολέμους της Συρίας
και της Υεμένης. Τραυματίζουν ανθρώπους, κάνουν
ανθρώπους πρόσφυγες και σκοτώνουν. Οι υποσχέσεις
της γερμανικής κυβέρνησης για αυστηρότερο έλεγχο
των εξαγωγών όπλων δεν τηρήθηκαν: Η Γερμανία συνεχίζει να καταλαμβάνει την 4η θέση στην παγκόσμια
κατάταξη των εξαγωγέων όπλων. Και οι εξαγωγές αυξάνονται. Η πλειοψηφία του γερμανικού πληθυσμού
απορρίπτει αυτή την πρακτική. Οι μεγάλες εκκλησίες και
πολλές πρωτοβουλίες πολιτών ζητούν μία ριζική αλλαγή
πλεύσης από τη γερμανική κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, τα
εξοπλιστικά έξοδα έχουν αυξηθεί συνολικά. Η δική μας
θέση είναι πως αυτός είναι ο λάθος δρόμος! Το Κόμμα
της Αριστεράς, το DIE LINKE, τάσσεται υπέρ της ειρήνης. Θέλουμε να φέρουμε πίσω τον γερμανικό στρατό
από αποστολές στο εξωτερικό, και να απαγορεύσουμε
τις εξαγωγές όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού.
Για τη θωράκιση του κοινωνικού κράτους
Η Γερμανία είναι μία από τις πλουσιότερες χώρες του
κόσμου. Εδώ, κανείς δεν επιτρέπεται να ζει στη φτώχεια.
Καμία άνεργη μητέρα δεν επιτρέπεται να αναγκάζεται να
κάνει οικονομίες στα τρόφιμα για να αγοράσει μια
καινούρια σχολική τσάντα για το παιδί της. Όποιος μένει
άνεργος δεν επιτρέπεται να πέφτει στη φτώχεια και στην
κοινωνική πρόνοια. Το πρώτο επίδομα ανεργίας πρέπει να
πληρώνεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα ποσά
των επιδομάτων Hartz IV δεν είναι παρά νομικά προδιαγραμμένη φτώχεια και δεν αρκούν – σύμφωνα με μία
πραγματογνωμοσύνη της γερμανικής κυβέρνησης – ούτε
για την αξιοπρεπή διατροφή των ανθρώπων που τα
λαμβάνουν. Αντί για αυτά, εμείς θέλουμε να θεσπίσουμε
μία ελάχιστη εγγυημένη παροχή ύψους 1.200 ευρώ, η
οποία δεν θα μπορεί να περικοπεί λόγω κυρώσεων. Καλές
κοινωνικές υπηρεσίες για όλους αποτελούν μέρος του
κοινωνικού κράτους: δωρεάν βρεφονηπιακοί σταθμοί,
δωρεάν γεύματα στα σχολεία και στην προσχολική
εκπαίδευση. Θέλουμε να αυξήσουμε τα δημόσια κολυμβητήρια, κάθε παιδί να μπορεί να μάθει κολύμπι. ΘέλουDIE LINKE – Συνοπτικό προεκλογικό πρόγραμμα 2021

με καλή φροντίδα ηλικιωμένων και ανθρώπων με ειδικές
ανάγκες που να μην τους φτωχοποιεί. Κατά τη διάρκεια
της κρίσης του κορωνοϊού, καταβλήθηκαν πολλά επιδόματα βοήθειας. Πριν από τις εκλογές, η κυβέρνηση
αποφεύγει να θίξει το ζήτημα, αλλά μετά από τις εκλογές
θα αποφασιστεί αν τα έξοδα θα καλυφθούν με περικοπές
και ιδιωτικοποιήσεις στον κοινωνικό τομέα. Εμείς θέλουμε
θεσπίσουμε μία εισφορά επί περιουσιών άνω των 2 εκ.
ευρώ, για να χρηματοδοτήσουμε το κόστος της κρίσης
του κορωνοϊού. Με ένα ισχυρό Κόμμα της Αριστεράς, με
ένα ισχυρό DIE LINKE, δεν θα πραγματοποιηθούν περικοπές κοινωνικών παροχών!
Η αλληλεγγύη δεν διασπάται
Θέλουμε μία κοινωνία ελεύθερη από περιθωριοποίηση
και εκμετάλλευση, στην οποία θα συμμετέχουν όλες και
όλοι. Με ίσα δικαιώματα για όλους που ζουν σε αυτή τη
χώρα. Με ένα λειτουργικό κοινωνικό κράτος και καλές
δημόσιες υπηρεσίες για όλους. Απορρίπτουμε τις διακρίσεις και τον ρατσισμό. Άνισοι μισθοί, άνισες ευκαιρίες
για ένα καλό βιοτικό επίπεδο μεταξύ των φύλων, μεταξύ
Ανατολικογερμανών και Δυτικογερμανών, μεταξύ Γερμανών και μη Γερμανών μας βλάπτουν όλους. Κάθε ζωή
μετράει, δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του, ούτε
αυτούς που βρίσκονται στην προσφυγιά. Εάν υπάρχουν
εμπόδια για το μέλλον των παιδιών μας, επειδή το
σχολείο αδυνατεί να αντισταθμίσει άνισους όρους
εκκίνησης στο πατρικό σπίτι, θα πούμε: Μπορούμε και
καλύτερα! Θέλουμε η δημοκρατία να σημαίνει κάτι
περισσότερο από το να ψηφίζουμε ανά τέσσερα χρόνια.
Δημοκρατία πρέπει να σημαίνει: Αυτή είναι η χώρα μας,
η πόλη μας, η επιχείρησή μας, η κοινωνία μας. Εδώ
νιώθω πως βρίσκομαι σπίτι μου, επειδή εδώ διαμορφώνουμε όλοι μαζί το μέλλον μας.

Για όρια στην επιρροή των πλουσίων και των
επιχειρηματικών ομίλων στην πολιτική
Όποιος έχει πολλά χρήματα, έχει και μεγάλη επιρροή
στην πολιτική. Οι μεγάλες εταιρείες ακινήτων δίνουν
γενναιόδωρες δωρεές στο Χριστιανοδημοκρατικό και στο
Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα, και τα κόμματα αυτά
εργάζονται επιμελώς ενάντια στον περιορισμό του ύψους
των ενοικίων. Το Κόμμα της Αριστεράς, το DIE LINKE,
είναι ανεξάρτητο. Δεν αφήνουμε να μας εξαγοράσει
κανείς. Δεν δεχόμαστε δωρεές από επιχειρήσεις. Για να
λειτουργήσει η δημοκρατία, θα απαγορεύσουμε δωρεές
και χορηγίες προς πολιτικά κόμματα. Θα αποκαλύψουμε
την επιρροή των λόμπι. Το λόμπι του Κόμματος της
Αριστεράς, του DIE LINKE, είναι οι άνθρωποι που αγωνίζονται για κοινωνική δικαιοσύνη. Μαζί μπορούμε να
αλλάξουμε τον κόσμο και τη χώρα μας. Αγωνιζόμαστε για
μία άλλη πολιτική, για μία αλλαγή κυβέρνησης. Όλοι μαζί
θα κάνουμε τη χώρα μας δίκαιη. Μαζί σου.
Για αυτό και ζητάμε την ψήφο σου στις εκλογές της 26ης
Σεπτεμβρίου. Κοινωνική δικαιοσύνη, προστασία του
κλίματος και ειρήνη μπορούν να υπάρξουν μόνο με μία
ισχυρή Αριστερά, με ένα ισχυρό DIE LINKE. Εδώ και τώρα!
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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Hausnummer*
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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
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