
 Zeit zu handeln! 
 Für soziale Sicherheit,  
 Frieden und  
 Klimagerechtigkeit 

Vì an sinh xã h!i, hòa bình và công b"ng khí h#u
Cu!c b"u c# Ngh$ vi%n Liên bang này s& 'em '(n 
quy(t '$nh v) câu h*i: Ai s& tr+ các chi phí c,a cu!c 
kh,ng ho+ng Corona? -. c/u l0y khí h1u, chúng ta 
ph+i chuy.n '2i n)n kinh t( và xã h!i. Cu!c s3ng c,a 
ai s& d4 dàng h5n, ai s& g6p khó kh7n h5n? -8NG 
CÁNH T8 '+m b+o r9ng không ai ph+i l:a ch;n gi<a 
vi%c làm và t=5ng lai c,a con cháu mình. K(t h>p b+o 
v% khí h1u v?i vi%c làm ch@c ch@n và m/c l=5ng t3t: 
-ây là m!t 'i)u kh+ thi. M!t h% th3ng y t( v<ng vàng 
tr=?c kh,ng ho+ng, ch7m sóc cho m;i ng=Ai t3t nh= 
nhau: -ây là m!t 'i)u kh+ thi. M/c l=5ng ', cho m!t 
cu!c s3ng t3t và ti)n h=u trí 2n '$nh: -ây là m!t 'i)u 
kh+ thi. M!t nhà n=?c phúc l>i xã h!i b+o v% m;i 
ng=Ai, không '. ai ph+i r5i vào 'ói nghèo, cung c0p 
n)n giáo dBc t3t, nhà C v?i giá c+ ph+i ch7ng, ph=5ng 
ti%n giao thông '$a ph=5ng mi4n phí: -ây là m!t 'i)u 
kh+ thi. V?i 'i)u ki%n là t0t c+ m;i ng=Ai ')u 'óng góp 
m!t cách công b9ng. Nh<ng ng=Ai siêu giàu trC nên 
giàu có h5n trong cu!c kh,ng ho+ng Corona, trong khi 
'ó có nhi)u ng=Ai làm nh<ng công vi%c b$ c@t gi+m 
h"u nh= không ', s3ng. Ti)n 'ang có ',. Nó ph+i 
'=>c phân ph3i m!t cách công b9ng và '=>c s# dBng 
vì l>i ích c,a t0t c+ m;i ng=Ai. -ây là m!t 'i)u kh+ thi, 
v?i m!t -8NG CÁNH T8 mDnh m&. Vì v1y mà chúng 
tôi mong s& nh1n '=>c lá phi(u c,a bDn trong cu!c 
b"u c# Ngh$ vi%n Liên bang vào ngày 26 tháng Chín!

Chúng tôi t$ ch%c công vi&c sao cho phù h'p v(i 
cu!c s)ng
C/ mEi ng=Ai th/ n7m C phía Tây, mEi ng=Ai th/ ba C 
-ông -/c làm vi%c v?i m/c l=5ng th0p: chF c"n m!t 

s: c3 x+y ra - công vi%c b$ c@t gi+m, b%nh t1t, ng=Ai 
thân c"n '=>c ch7m sóc - 'ã khi(n cu!c s3ng c,a h; 
trC nên b0p bênh. Corona 'ã làm rõ 'i)u này v?i 
nhi)u ng=Ai. C"n ph+i t7ng m/c ti)n l=5ng. Chúng tôi 
'òi h*i m/c l=5ng t3i thi.u là 13 Euro - th0p h5n n<a 
s& không ', trang tr+i cho cu!c s3ng không b$ nDn 
nghèo 'ói 'e d;a lúc tu2i già. Nh<ng ng=Ai làm vi%c 
theo h>p 'Gng lao '!ng có thAi hDn, làm công vi%c 
'=>c môi gi?i, thông qua nhà th"u d$ch vB ho6c nhà 
th"u phB, làm các công vi%c ít giA ho6c không có th*a 
=?c lao '!ng t1p th. s& có ít thu nh1p và ít '=>c b+o 
'+m h5n. Chúng tôi yêu c"u: Hãy ch0m d/t vi%c này! 
Thay vì công vi%c b0p bênh và 'Gng l=5ng th0p, m;i 
vi%c làm lDi ph+i tuân th, các th*a =?c lao '!ng t1p 
th.. Chúng ta s& mDnh m& h5n khi 'oàn k(t lDi! Ng=Ai 
lao '!ng và công 'oàn c,a h; s& có nhi)u quy)n 
tham gia quy(t '$nh và quy)n ph, quy(t '3i trong vi%c 
di dAi '$a bàn và sa th+i. Chúng ta tDo ra vi%c làm '. 
tH 'ó l1p k( hoDch cho t=5ng lai. Chúng ta c"n thAi 
gian cho gia 'ình, bDn bè, thAi gian r+nh rEi: c"n ph+i 
có thAi gian làm vi%c ng@n h5n m/c v?i l=5ng cân '3i 
'"y ',.

Chúng tôi phân ph)i c*a c+i sao ,- nó mang 
l.i l'i ích cho m/i ng01i
Ch=a bao giA thu nh1p và c,a c+i '=>c phân b2 b0t 
'Gng ')u nh= hi%n nay C -/c: chF riêng 45 h! gia 'ình 
giàu nh0t 'ã sC h<u nhi)u b9ng toàn b! m!t n#a dân 
s3 nghèo c!ng lDi. BCi l& thu( 'ánh vào c,a c+i và thu 
nh1p cao 'ã gi+m xu3ng. Thu( tài s+n 'ã không '=>c 
'ánh k. tH n7m 1997. K(t qu+ là: các d$ch vB công b$ 
c@t gi+m ho6c 'ã '=>c t= nhân hóa. I nhi)u tr=Ang 
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h!c nhà v" sinh không ho#t $%ng, ch&a k' $(n vi"c 
trang b) máy tính xách tay. Các b"nh vi"n $&*c t& 
nhân hóa ho+c $óng c,a. R-t nhi.u th/y cô giáo và 
nhân viên s& ph#m b) thi(u. Li"u có ph0i là không có 
ti.n cho nh1ng kho0n chi này? Có $-y: Chúng tôi $ánh 
thu( m%t cách công b2ng vào các tài s0n và các kho0n 
th3a k( l4n. V4i nh1ng ngu5n thu này chúng tôi s6 
hi"n $#i hóa các tr&7ng h!c, b"nh vi"n và xây d8ng 
các c9n h% h*p túi ti.n thu%c s: h1u công. B:i nh1ng 
gì là c;a công thì ph0i thu%c v. m!i ng&7i.
L7i h<a c;a chúng tôi v. chính sách thu(: N(u b#n 
(v4i t& cách là ng&7i $%c thân, h#ng thu( I) có t=ng thu 
nh>p d&4i 6.500 ? m@i tháng thì b#n s6 ph0i tr0 thu( 
ít hAn. Ai có thu nh>p cao thì s6 $óng góp nhi.u hAn. 
Bòi hCi này $âu ph0i là quá $áng.

Chúng tôi t!o ra s" chuy#n $%i công b&ng 
sang m't t()ng lai thân thi*n v+i khí h,u
Hai ph/n ba l&*ng khí COD phát th0i trên toàn c/u là 
do 100 t>p $oàn l4n gây ra. Vì v>y, $' b0o v" khí h>u 
m%t cách tri"t $', chúng tôi không yêu c/u ng&7i dân 
bình th&7ng ph0i tr0 ti.n, chEng h#n thông qua ti.n 
thuê nhà cao hAn ho+c giá $i"n t9ng. Ng&*c l#i! 
Chúng tôi tranh $-u v4i các t>p $oàn và $0m b0o 
m%t s8 chuy'n $=i công b2ng cho t-t c0 m!i ng&7i 
sang m%t t&Ang lai thân thi"n v4i khí h>u. Chúng tôi 
t#o ra gói c<u h% cho ng&7i lao $%ng: V4i các $0m 
b0o vi"c làm và thu nh>p. V4i ch( $% m@i tu/n làm 
vi"c 4 ngày, ti.n l&Ang cân $Fi và $0m b0o vi"c $ào 
t#o nâng cao.
Chúng tôi $ang m: r%ng m#ng l&4i xe buGt và tàu hCa 
và cung c-p ph&Ang ti"n giao thông công c%ng $)a 
ph&Ang miHn phí. B&4c $/u tiên: du l)ch miHn phí cho 
trI em và ng&7i cao tu=i. Trong vòng n9m n9m, xe 
buGt và tàu hCa s6 $&*c miHn phí : khJp m!i nAi : 
B<c. Chúng tôi $0m b0o cho vi"c cA $%ng : các khu 
v8c nông thôn: Có nhi.u xe buGt hAn và chúng $i l#i 
th&7ng xuyên hAn. Ai $i làm không c/n ph0i phK 
thu%c vào vi"c mình có ô tô hay không. Chúng tôi s6 
gi0m m%t n,a giá $&7ng sJt và chuy'n các chuy(n 
bay ngJn sang $&7ng sJt. Nhi.u ph&Ang ti"n giao 
thông $&7ng sJt hAn cLng có nghMa là: s0n xu-t nhi.u 
hAn và nhi.u vi"c làm hAn. Chúng tôi s6 làm cho môi 
tr&7ng thành phF, doanh nghi"p và xã h%i trung hòa 
khí th0i vào n9m 2035.

Chúng tôi t% ch-c h* th.ng y t/ và $i0u d(1ng 
$# m2i ng(3i $0u $(4c ch5m sóc t.t nh( nhau
Ch>m nh-t $#i d)ch Corona $ã chN ra r2ng: H" thFng y 
t( c;a chúng ta không có kh0 n9ng $<ng v1ng tr&4c 
kh;ng ho0ng. Các b"nh vi"n và vi"n d&Ong lão $ang 
thi(u nhân công lành ngh. - m@i nAi ít nh-t 100.000 
ng&7i. KhJp nAi các $i.u d&Ong viên tìm cách khJc 
phKc s8 thi(u hKt b2ng cách làm thêm gi7. Th&7ng là 
v&*t quá s<c c;a h!. Nhi.u ng&7i r7i bC công vi"c c;a 
mình trong tình tr#ng ki"t s<c. Ph0i ch-m d<t tình 
tr#ng thi(u hKt nhân công trong khu v8c $i.u d&Ong! 
Chúng tôi s6 xác l>p cA s: pháp lG cho ho#t $%ng $i.u 
d&Ong có ch-t l&*ng tFt v4i $/y $; nhân viên. V4i $i.u 
ki"n làm vi"c tFt hAn và t9ng thêm 500 Euro cho m@i 

tháng l&Ang: A làm công vi"c ch9m sóc con ng&7i 
không th' thu nh>p ít hAn so v4i nh1ng ng&7i qu0n lG 
ti.n ho+c giao d)ch c= phi(u! Các t>p $oàn b"nh vi"n 
và $i.u d&Ong ph0i ho#t $%ng công ích, thay vì t>p 
trung vào l*i nhu>n và c= t<c! Chúng tôi s6 $&a các 
b"nh vi"n và cA s: $i.u tr) vào h" thFng công và phi 
l*i nhu>n. Ph0i ch-m d<t n.n y t( hai th< h#ng: Ch9m 
sóc tFt nh& nhau cho m!i ng&7i b2ng b0o hi'm y t( 
d8a trên nguyên tJc $oàn k(t: m!i ng&7i, k' c0 nh1ng 
ng&7i có thu nh>p cao nh-t, $.u $óng vào quP b0o 
hi'm y t( công. TQ l" $óng góp s6 gi0m $Fi v4i t-t c0 
m!i ng&7i. Ai có t=ng thu nh>p d&4i m<c 6.300 Euro 
s6 tr0 ít phí hAn so v4i hi"n t#i. B0o hi'm $i.u d&Ong 
toàn ph/n CÁNH TR $áp <ng m!i nhu c/u. Bãi bC các 
kho0n $óng góp cá nhân $Fi nh1ng ng&7i $&*c $i.u 
d&Ong.

Con ng(3i tr(+c l4i nhu,n: Chúng tôi làm cho 
giá nhà 6 có th# trang tr7i $(4c
Giá thuê nhà $ang bùng n=, và $ã t3 lâu không chN : 
các thành phF l4n. Ti.n thuê nhà chi(m m%t tQ tr!ng 
ngày càng l4n trong thu nh>p. Nhi.u ng&7i ph0i r7i 
khCi khu v8c sinh sFng quen thu%c c;a mình ho+c b) 
mJc kSt trong nh1ng c9n h% quá nhC. B:i vì b-t $%ng 
s0n tr: thành hàng hóa $/u cA và ng&7i thuê ph0i tr0 
l*i nhu>n c;a các c= $ông. Chính ph; $ã không ng9n 
ch+n xu h&4ng phát tri'n này. Bây gi7 $ã $(n lúc ph0i 
ch-m d<t! Chúng tôi $ình chN s8 bùng n= ti.n thuê nhà 
và xác $)nh gi4i h#n tr/n c;a ti.n thuê nhà, t<c khFng 
ch( giá tr/n thuê nhà! Vi"c hi"n $#i hóa không $&*c 
phép s, dKng $' t9ng ti.n thuê nhà. Chúng tôi h;y bC 
vi"c chuy'n chi phí hi"n $#i hóa vào giá thành thuê 
nhà. Không $&*c phép $/u cA các c9n h% trên sàn 
ch<ng khoán. T&4c quy.n s: h1u các t>p $oàn không 
c0i t#o, t9ng giá thuê nhà ho+c qu-y rFi ng&7i thuê 
nhà c;a mình. Th) tr&7ng không có kh0 n9ng $i.u ti(t: 
SF l&*ng c9n h% xã h%i chN còn m%t n,a so v4i 15 n9m 
tr&4c. Hi"n còn thi(u hAn n9m tri"u c9n h% cho nh1ng 
ng&7i có thu nh>p th-p. Chúng tôi khJc phKc tình 
tr#ng này b2ng cách: M@i n9m chúng tôi t#o ra thêm 
250.000 c9n h% xã h%i. Nh1ng c9n h% này $&*c ràng 
bu%c lâu dài trong ch&Ang trình nhà xã h%i.

Chúng tôi t!o ra các kho7n l()ng h(u $# $7m 
b7o m't cu'c s.ng t.t $8p khi v0 già.
Nhi.u ng&7i lo lJng khi nghM v. l&Ang h&u: li"u nó có 
$; sFng - và cu%c sFng s6 nh& th( nào? Li"u tôi có gi1 
$&*c vi"c làm cho $(n khi nghN h&u, hay l&Ang h&u 
c;a tôi s6 b) cJt gi0m? Ch; s, dKng lao $%ng và các 
$0ng phái g/n gLi c;a h! muFn ng&7i lao $%ng làm 
vi"c lâu hAn: $(n 68 ho+c th>m chí $(n 70 tu=i. BFi 
v4i nhi.u ng&7i, $i.u $ó có nghMa là: H! s6 ph0i làm 
vi"c cho $(n khi ki"t s<c. BRNG CÁNH TR muFn m@i 
ng&7i có th' nghN h&u mu%n nh-t lúc 65 tu=i. Ai $ã 
$óng góp các kho0n phí b0o hi'm xã h%i trong 40 
n9m có th' nghN h&u s4m hAn. Chúng tôi t9ng m<c 
l&Ang h&u m%t l/n n1a lên 53% (t3 m<c 48%). Ai hi"n 
t#i nh>n m%t m<c l&Ang h&u trung bình : m<c g/n 
1050 Euro nh& v>y s6 có thêm 100 Euro. Chúng tôi 
muFn c0i t= ch( $% b0o hi'm h&u trí $' công ch<c, 

Ch&Ang trình tranh c, tóm tJt c;a BRNG CÁNH TR t#i cu%c B/u c, Ngh) vi"n Liên bang B<c 2 / 4



Kontakt:  
DIE LINKE. Pateivorstand, Kleine Alexanderstraße !",#$%$&" Berlin 
Telefon: %'%/!(#%%#))#)) · kontakt@die-linke.de · www.die-linke.de 
V.i.S.d.P. Jörg Schindler

chính tr! gia và ng"#i lao $%ng t& l'p c(ng th) tham 
gia và $"*c b+o hi)m. Qua $ó s, có $- l".ng h"u t/t 
cho t0t c+ m1i ng"#i. L".ng h"u 2 phía 3ông ngay l'p 
t4c ph+i $i5u ch6nh $) t".ng $".ng v7i l".ng h"u 2 
phía Tây. Thay vào vi8c thu gom ve chai: l".ng h"u 
th0p s, $"*c chúng tôi t9ng lên 1.200 euro. 3ó là l, 
công b:ng.

Không kinh doanh v!i cái ch"t: c#m xu#t kh$u 
v% khí
V( khí và khí tài quân s& $"*c xu0t kh;u t< 34c cho 
kh=p th> gi7i - k) c+ nh?ng khu v&c mà chúng $"*c 
s@ dAng $) gia t9ng các vi phBm nhân quy5n, n%i 
chi>n và chi>n tranh. V( khí 34c có th) $"*c tìm th0y 
trong các cu%c chi>n 2 Syria và Yemen. V7i s& giúp $C 
c-a chúng, ng"#i dân b! b! sát th".ng, bu%c ph+i chBy 
tr/n và b! gi>t hBi. Chính ph- Liên bang $ã không th&c 
hi8n l#i h4a ki)m soát chDt ch, h.n vi8c này: 34c 
ti>p tAc $4ng 2 v! trí th4 t" trong các nhà vô $!ch th> 
gi7i v5 xu0t kh;u v( khí. Và vi8c xu0t kh;u v( khí ngày 
càng gia t9ng. PhEn l7n ng"#i dân ph+n $/i $i5u này. 
Các tF ch4c tôn giáo l7n và nhi5u sáng ki>n   c-a công 
dân 2 34c $ang kêu g1i Chính ph- Liên bang thay $Fi 
chính sách. Chi phí v( trang $ã t9ng lên trên tFng th). 
Chúng tôi nói r:ng: $ây là m%t con $"#ng sai lEm! 
3GNG CÁNH TG $0u tranh cho hòa bình. Chúng tôi s, 
$"a Quân $%i 34c t< các hoBt $%ng 2 n"7c ngoài tr2 
v5 n"7c. Chúng tôi s, c0m xu0t kh;u v( khí và các khí 
tài quân s&.

Chúng tôi c&ng c' nhà n(!c phúc l)i
34c là m%t trong nh?ng qu/c gia giàu có nh0t trên 
th> gi7i. Không ai b=t bu%c ph+i s/ng trong c+nh 
nghèo túng 2 $ây. Không m%t bà mH th0t nghi8p nào 
bu%c ph+i ti>t ki8m ti5n mua th&c ph;m $) có th) 
mua cho con mình m%t chi>c cDp m7i. Ai b! th0t 
nghi8p không $"*c r.i vào c+nh nghèo túng và Hartz 
IV. Ch> $% tr* c0p th0t nghi8p I ph+i $"*c tr+ lâu h.n. 
M4c hI tr* Hartz IV $Jng nghKa v7i tình trBng nghèo 
túng $ã $"*c lu't hóa và không b+o $+m cho m%t ch> 
$% dinh d"Cng $Ey $-. 3ó là k>t qu+ c-a m%t b+n 
giám $!nh c-a chính ph-. Thay vào $ó, chúng tôi 
mu/n quy $!nh m4c thu nh'p t/i thi)u là 1.200 Euro 
không $"*c phép c=t gi+m (“miLn ch> tài”). M%t phEn 
c-a nhà n"7c phúc l*i là các d!ch vA xã h%i t/t dành 
cho t0t c+ m1i ng"#i: nhà trM miLn phí, b?a 9n miLn 
phí trong tr"#ng h1c và nhà trM. Chúng tôi mu/n xây 
d&ng các b) b.i công c%ng - m1i trM em $5u có th) 
h1c b.i. Ng"#i dân cEn $"*c thA h"2ng các ch> $% 
ch9m sóc t/t mà không b! cBn túi ti5n. Có nhi5u 
kho+n ti5n hI tr* $ã $"*c gi+i ngân trong cu%c kh-ng 
ho+ng Corona. Tr"7c khi bEu c@ chính ph- không 
mu/n nói v5 $i5u này: Sau khi bEu c@ s, có quy>t 
$!nh $"*c $"a ra li8u các chi phí này $"*c trang tr+i 
b2i các bi8n pháp c=t gi+m và t" nhân hóa trên lKnh 
v&c xã h%i hay không. Chúng tôi mu/n $ánh thu> tài 
s+n $/i v7i tài s+n trên 2 tri8u Euro nh:m thanh toán 
các chi phí c-a cu%c kh-ng ho+ng Corona. V7i m%t 
3GNG CÁNH TG mBnh m, s, không có s& c=t gi+m 
các phúc l*i xã h%i!

 *oàn k"t là không th+ chia c,t
Chúng tôi mu/n có m%t xã h%i không có s& bài xích và 
bóc l%t, không bN r.i m%t ai. V7i các quy5n l*i bình 
$Ong cho t0t c+ m1i ng"#i s/ng 2 $ây. V7i m%t nhà 
n"7c phúc l*i hoBt $%ng h?u hi8u và các d!ch vA công 
c%ng t/t cho t0t c+ m1i ng"#i. Chúng tôi kh"7c t< 
phân bi8t $/i x@ và phân bi8t ch-ng t%c. M4c l".ng 
b0t bình $Ong, c. h%i không bình $Ong $) có m%t cu%c 
s/ng t/t $Hp gi?a nam và n?, gi?a ng"#i 3ông 34c và 
ng"#i Tây 34c, gi?a ng"#i 34c và không ph+i ng"#i 
34c s, gây tFn hBi cho t0t c+ chúng ta. MIi cu%c $#i 
$5u có giá tr!, chúng ta không bN r.i b0t c4 ai, trong 
$ó có nh?ng ng"#i t! nBn. M%t khi t".ng lai c-a con 
cái chúng ta b! c+n tr2 vì nhà tr"#ng không th) bù $=p 
cho nh?ng $i5u ki8n xu0t phát không bình $Ong trong 
gia $ình cha mH, chúng tôi nói: Có th) làm t/t h.n 
$i5u này! Chúng tôi mu/n dân ch- có P nghKa h.n là 
vi8c ch6 bN phi>u b/n n9m m%t lEn. Dân ch- ph+i có 
nghKa là: $ây là $0t n"7c c-a chúng ta, thành ph/ c-a 
chúng ta, công ty c-a chúng ta, xã h%i c-a chúng ta. 
3ây là nhà c-a tôi, vì chúng ta cùng nhau xác $!nh 
t".ng lai c-a mình.

Chúng tôi gi!i h-n .nh h(/ng c&a ng(0i giàu và 
các t1p 2oàn kinh t" 2'i v!i chính tr3
Ai có nhi5u ti5n, kM $ó có nhi5u +nh h"2ng $>n chính 
tr!. Các t'p $oàn b0t $%ng s+n l7n $ã quyên góp hào 
phóng cho CDU và FDP và h1 $ang nI l&c ch/ng lBi 
vi8c kh/ng ch> giá trEn thuê nhà. 3GNG CÁNH TG $%c 
l'p. Chúng tôi không $) b! mua chu%c. Chúng tôi 
không nh'n ti5n quyên góp t< các công ty. 3) n5n 
dân ch- hoBt $%ng, chúng tôi s, c0m các kho+n $óng 
góp c-a công ty và vi8c tài tr* cho các $+ng phái 
chính tr!. Chúng tôi bBch hóa +nh h"2ng c-a nh?ng 
ng"#i v'n $%ng hành lang. H'u thuQn cho 3GNG 
CÁNH TG là nh?ng ng"#i $0u tranh cho công b:ng xã 
h%i. Cùng nhau chúng ta có th) thay $Fi th> gi7i và 
$0t n"7c. Chúng ta $ang $0u tranh cho m%t chính 
sách khác, cho m%t s& thay $Fi chính ph-: sát cánh 
bên nhau chúng ta s, làm cho $0t n"7c tr2 nên công 
b:ng. Cùng v7i bBn. Vì v'y mà chúng tôi mong s, 
nh'n $"*c lá phi>u c-a bBn cho 3GNG CÁNH TG 
trong cu%c bEu c@ Ngh! vi8n Liên bang vào ngày 26 
tháng Chín. Công b:ng xã h%i, b+o v8 khí h'u và hòa 
bình ch6 có th) $Bt $"*c v7i m%t 3GNH CÁNH TG 
mBnh m,. Ngay t< bây gi#!
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