Tschechische Fassung

Je čas k jednání!
Za sociální bezpečnost,
mír a klimatickou
spravedlnost
Krátký volebný program 2021

Za sociální bezpečnost,
existence. Corona jim to očividně ukázala. Mzdy
mír a klimatickou spravedlnost
musí být zvýšeny. Žádáme jako nejnižší mzdu
Tyto spolkové volby rozhodnou! Kdo platí náklady 13 € – pod tím to nestačí na důchod, který chrání
za coronovou krizi? K záchraně klimata musíme
před chudobou. Kdo má časově omezenou prapřetvářet hospodářství a společnost. Čeho život
covní smlouvu nebo je pronajímán od smluvní
bude lehčí a kdo to bude mít těžší? Levice se
firmy nebo subpodniku nebo pracuje na základě
stará o to, aby se nikdo nemusel rozhodnout
minijobu nebo bez tarifní smlouvy vydělá méně
mezi pracovním místem a budoucností vlastních
a je špatnější zajištěn. Říkáme s tím musíme
dětí a vnuků. Spojit ochránu klimata s bezpečníkončit. Místo nejisté práce a nízké mzdy tarifní
mi pracovními místy a dobrou mzdou to jde.
smlouvy musí platit pro všechny pracující. SpolečProtikrizové zdravotnictví, ve kterém je dobře
ně jsme silní! Pracující a jejich odbory dostanou
staráno o všechny, to jde. Mzdy, které stačí na
více práva spolurozhodovat a vetovat proti předobrý život a bezpeční důchody, to jde. Sociální
mísťování podniku nebo propuštěním. Vytváříme
stát, který všechny chrání před chudobou a
práci s kterou můžeme plánovat budoucnost.
poskytuje dobré vzdělaní, bezplatnou veřejnou
Potřebujeme čas pro rodinu, přátele a volný čas,
dopravu a byty, které se dají platit, to jde, když
skratší pracovní dobou s plnou náhradou mzdy.
všichni k tomu spravědlivě přispívají. Superbohatí
se stali v coronové krizi ještě bohatší, a mnozim
Rozdělujeme bohatství tak,
zaměstnancím s zkracení pracovní smlouvou
aby prospívalo všem
mzdy nestačily k životu. Peněz je dost, musí být
Ještě nikdy byly příjmy a majetek v Německu tak
jen spravědlivě rozděleny ve prospěch všech. To
nerovně rozděleny. Jen 45 nejbohatších domácjde se silnou Levicí. Proto prosíme při spolkových ností má tolik jako celá chudší polovina obyvatelvolbách v 26. září o váš hlas.
stva. Protože daň z majetku a na vysoké příjmy
byly sníženy. Od roku 1997 nebyla daň z majetku
Upravujeme práci, aby se hodila k životu
vybírána. Výsledek toho je: Veřejné služby nemoKaždý pátý v západním a každý třetí ve východhou být placeny nebo jsou privatizovány. V mnoním Německu pracuje za nízkou mzdu: Jen jedná
ha školách nefungují záchody nemluvě o jejich
věc - zkrácená pracovní doba, nemoc, péče o
vybavení s laptopy. Nemocnice jsou privatizovány
rodinné příslušníky – je rozdělí od strachu o
nebo zavřeny. Schází velký počet učitelů a učiteDIE LINKE – Krátký volebný program 2021
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lek, vychovatelů a vychovatelek. Na to nejsou
peníze?
Ale jsou: budeme spravedlivě zdaňovat vysoké
příjmy a dědictví. S těmi příjmy modernizujeme
školy, nemocnice a postavíme byty v komunálním
vlastnictví, které se dají platit. Neboť to co všichni potřebují, musí patřit všem.
Náš daňový přislib: Kdo - jako single v daňové
skupině 1 - vydělává měsíčně méně než 6.000 €,
platí méně daně. Kdo vydělává víc, odevzdá víc.
To přece není přílišný požadavek.
Vytvoříme fair přechody do klimaticky
spravedlivou budoucnost
Dvě třetiny celosvětového zatížení s CO2 způsobí
100 velkých koncernů. Proto nežádame, aby prostí
lidé zaplatili za důslednou ochranu klimata s vyšším nájemném nebo stoupající cenou za elektřinu.
Naopak. Vypořádáme se s koncerny a staráme se
o fair přechody do klimaticky spravedlnou budoucnost pro všechny. Vytvoříme záchranný štít
pro zaměstnance se zaručenými pracovními místy
a výdělky, se 4-denim pracovním týdnem a plnou
mzdou a se zárukou dalšího vzděláni.
Rozšíříme veřejnou dopravu s autobusem a tramvajemi a uděláme ji bezplatnou. První krok je
bezplatná jízda pro děti a důchodce. Během pěti
let mají být autobus a tramvaj bezplatné v celém
Německu. Pro venkovský prostor zaručíme mobilitu – více autobusů které častěji jedou. Kdo musí
pendlovat, nesmí být závislý na autu. Ceny pro
jízdenky na železnici snížíme na polovičku a kratké
lety přeložíme na železnické koleje. Více železnické dopravy také znamená více výroby a více
pracovních míst. Do roku 2 035 komuny, hospodářství a společnost budou klimaticky neutrální.
Organizujeme péči a zdravotnictví,
aby bylo stejně dobře staráno o všechny
Nejpozději corona ukázala, že naše zdravotnictví
není zajištěno před krizí. V nemocnicích a pečovatelských domech nám scházejí odborné pracovní
síly – nejmíň 100 000 v každém resortu. Všude se
pracující v péči pokouší naplnit mezery extraprací.
Často je to nad jejich sílou. Mnozí proto vyčerpaně
opouštějí toto povolání. Ven z nouze v péči! Budeme zákonně upravovat dobrou péči s dostačujícím
počtem pracovníků. Lepší pracovní podmínky a
500 € více měsíčně. Kdo pečuje o lidi, nevydělá
méně než ty, kteří spravují peníze nebo obchodují
s akciemi. Nemocniční a pečovatelské koncerny
musí p
 racovat ve prospěch všech, místo že se
orientují na profit nebo divendy! Převedeme
nemocnice a pečovatelská zařízení do vlastnosti
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společnosti nebo organizací, které pracují ve
prospěch obecného blaha. Končíme s dvoutřídním zdravotnictvím. Stejné dobré zdravotnické
zajištění pro všechny na základě solidárného
zdravotnického pojištění. Všichni, i ti s špickovými platy platí příspěvky do zákonného pojištění.
Přispěvky se snížují pro všechny. Kdo vydělá
méně než 6.300 € platí méně než teď. Plné pečovatelské pojištění LEVICE hradí všechnu potřebu.
Vlastní příplatky se zruší.
Lidé před profit:
Byty se musejí dát zaplatit
Nájmy extrémně stoupají a to nejen ve velkých
městech. Nájem si vyžaduje stále stoupající část
mzdy. Mnoho lidí musí opouštět své sousedské
okolí nebo bydlet v příliš malých bytech, protože
se spekuluje s nemovitami a nájemci platí zisky
majitelů akcií. Vláda nic nedělala proti tomuto
vývoji. S tím končíme! Zastavíme exploze nájmů a
nastavíme pevnou nejvyšší hranici pro nájmy –
strop nájemného! Modernizace nesmí být prostředkem pro zvyšování nájemného. Končíme
s poplatkem za modernizaci pro nájemníky. Zakážeme spekulaci s byty na burzi. Koncerny, které
neopravují své byty, extrémně zvyšují nájemné
nebo šikanuji své nájemníky, musí být vyvlastněny.
Volný trh to neupravuje. Máme už jenom polovinu
sociálních bytů jako před 15 let. Scházejí víc než
pět milionů bytů pro lidé s nízkým výdělkem.
Slíbíme, že postavíme ročně 250 000 sociálních
bytů, které na vždy zůstanou v tomto stavu.
Vytváříme důchody,
které umožní dobrý život v stáří
Mnoho lidí myslí se starostmi na důchod. Bude
stačit k životu a jaký to bude život? Vydržím
pracovat až k důchodu nebo bude mi důchod
zkrácen. Zaměstnavatelé a jim blízké strany chtějí,
aby lidé déle pracovali, a to do 68 nebo dokonce
do 70 let. To by pro mnoho lidí znamenalo, že by
museli pracovat až upadnou. Levice chce, aby
každý mohl jít do důchodu nejpozději ve věku 65
let. Kdo platil 40 let příspěvky do důchodového
pojištění i dříve. Úroveň důchodu zvedeme zase
na 53% - teď je 48%. Kdo dnes má průměrný
důchod ve výši necelých 1.050 € bude mít o 100 €
víc. Chceme obnovit důchodové pojištění tak, že
také úředníci, politici a s amostatně pracující do
něho platí a jsou tam pojištěni. Pak to bude stačit
pro dobrý důchod pro všechny. D
 ůchody na
východě musí být ihned přizpůsobeny k těm na
západě. Místo sbírání lahví: Zvýšíme nízké důchody na 1.200 €. To je jen spravedlivé.
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Žádný obchod se smrtí,
zákaz vývozu zbraní
Německo vyvozuje zbraně a zbrojenecké nářadí
do celého světa, také do oblastí, kde s nimi je
rozpoutáno porušení lidských práv, občanské
války a války. Německé zbraně najdeme ve válcích
v Sýrii a v Jemenu. S nimi jsou lidé zraněni, nuceni
k útěku nebo usmrceni. Přislib spolkové vlády na
ostřejší kontrolu nebyl splněn. Stále je Německo
na 4. místě světových mistrů ve vývozu zbraní.
A vývoz zbraní se zvyšuje. Většina obyvatelstva to
odmítá. Velké církve a mnoho občanských iniciativ
v Německu žádají od spolkové vlády, aby s tím
končila. V celkem byly výdaje na zbrojení zvýšeny.
Říkáme to je špatný směr. Levice bojuje za mír.
přivedeme zpět spolkovou armádu z nasazeních
v zahraničí. Zakážeme vývoz zbraní a zbrojenec
kého nářadí.
Zabezpečíme sociální stát
Německo je jedna z nejbohatších zemí světa. Zde
nikdo nesmí žít v chudobě. Žádná matka bez
práce smí být nucena, šetřit na potravinách, aby
mohla koupit svému dítěti nový školní batoh. Kdo
je bez práce, nesmí padat do chudoby nebo do
systému Hartz IV. Podpora nezaměstnanosti
stupně I musí být déle vyplácena. Sazby Hartz IV
jsou chudobou ze zákonu a nestačí pro přiměřenou výživu. To vyplivuje ze znaleckého posudku
vlády. Chceme proto zavést minimální zajištění ve
výše 1.200 €, které nesmí být zkrácené (bez sankcí). Součástí sociálního státu jsou dobré sociální
služby, které jsou přístupné pro všichni. Bezplatné školky, bezplatné stravování ve školách a
školkách. Chceme stavět veřejná koupaliště – každé dítě musí mít možnost naučit se plavat. Dobrou péči, která nevede do chudoby. Během coronové krize bylo vyplaceno mnoho peněz na
pomoc. Před volbami vláda o tom nechce mluvit,
ale po volbách bude rozhodovat o tom, jestli tyto
náklady musí být nahrazeny zkrácením výdajů a
privatizací v sociální oblasti. Chceme zavést daň
z majetku na majetky výše než 2 milionů €, abychom mohli zaplatit náklady coronové krize. Se
silnou Levicí nebudou škrty v sociální oblasti!
Solidarita není rozdělitelná
Chceme společnost, která je volná od vyloučeni
a vykořisťování a kde může každý žít. Se stejnými
právy pro všechny, kteří zde žijí. S funkčním
sociálním státem a dobrými veřejnými službami
pro všechny. Odmítáme diskriminaci a rasismus.
Nerovnoměrné mzdy, nerovnoměrné šance mužů
a žen, východních a západních němců nebo zde
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žijících cizinců na dobrý život škodí nám všem.
Každý život stojí za to, nenecháme nikoho zpět ani
ty, kteří jsou na útěku.Když naše děti nemají
budoucnost, protože školy nemohou vyrovnat
nerovné startovní podmínky v rodinách, říkáme:
To se dá dělat lépe! Chceme, aby demokracie byla
víc, než každé čtyři roky hlasovat. Demokracie
musí znamenat: to je naše strana, naše město,
náš podnik, naše společnost. Zde jsem doma,
protože společně rozhodneme o naši budoucnosti.
Omezíme vliv bohatých a koncernů
na politiku
Kdo má mnoho peněz, má mnoho vlivu na politiku.
Velké nemovitostní koncerny velkoryse darovaly
peníze CDU a FDP, které plnou silou bojují proti
stropu nájemného. Levice je nezávislá. Nenecháme si koupit. Nepřijímáme dary od podniků.
Aby demokracie mohla fungovat, zakážeme firemní dary a sponzoring ve prospěch stran. Odhalujeme vliv lobbistů. Lobbisté levice jsou lidé, kteří
bojují za sociální spravedlnost. Společně můžeme
změnit svět a naši stranu. Bojujeme za jinou
politiku a za změnu vlády. Společně vytváříme
spravedlivou stranu. Společně s vámi.
Proto prosíme při spolkových volbách ve dne
26. září 2021 o váš hlas pro Levici. Jen se silnou
Levici budeme mít sociální spravedlnost, ochránu
klimata a mír. Teď!

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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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
Straße*

PLZ*

Hausnummer*

Ort*

Bundesland*

Geburtsdatum*

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Soziale Netzwerke (Facebook, Twitter, Instagram etc.)

Beruf

Tätig als

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

Politische Interessen (Themenfelder)

Die Angaben werden von der Partei DIE LINKE in ihrer Bundesgeschäftsstelle und den Gliederungen
entsprechend den Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung zum Zwecke des Nachweises der
Mitgliedschaftsvoraussetzung, 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 parteiöffentlich
bekannt gegeben wird. Parteiöffentliche Bekanntmachung bedeutet, dass Neumitglieder zum Beispiel auf
einer Mitgliederversammlung oder in einer internen Publikation des Kreisverbandes namentlich erwähnt
werden.
Ort, Datum

*) Pflichtfelder
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