Biz demokratik sosyalistler farklı siyasi geçmişlere, ideolojik ve dini tercihlere sahip demokratik solcular, kadınlar ve
erkekler, yaşlılar ve gençler, yerliler ve göçmenler, engelliler ve engelsizler yeni bir sol partide birleştik.
İnsanlığın, daha iyi bir dünya kurma hayaline sadığız. Biz
ekonomik gücü elinde bulunduranların isteklerine boyun
eğen ve tam da bu yüzden birbirinden farkı kalmamış olan
diğer partiler gibi değiliz ve olmayacağız.
(Parti programının önsözünden)

Biz DIE LINKE’yiz,
biz SOL PARTİ’yiz
İnsanlığın, daha iyi bir dünya kurma hayaline sadığız.
Hiçbir çocuğun yoksulluk içinde büyümeyeceği, tüm
insanların kendi geleceklerini kendileri belirleyerek barış
içinde, onurlu ve tam sosyal güvenceye sahip şekilde
yaşayacağı ve demokratik şekilde biçimlendirebileceği
bir toplum için mücadele ediyoruz. İklimin korunması,
ödenebilir konutlar, herkes için iyi bir sağlık sistemi için
çalışıyor ve sağa kaymaya kararlılıkla karşı çıkıyoruz.

Savaş yerine barış, silahsızlanma ve dayanışma
DIE LINKE, Federal Meclis’te savaşa, silahlanmaya ve
militarizme kararlılıkla karşı çıkan tek partidir. Bütün
dünyada barış, silahsızlanma ve küresel adalet için
mücadele eden herkesle dayanışma içindeyiz. Yurtdışına
asker gönderilmesini ve Federal Ordu’nun silahlanmasını
kesinlikle reddediyoruz. Almanya’dan insan haklarının
ihlal edildiği, iç savaşların ya da savaşların körüklendiği
bölgeler dahil olmak üzere bütün dünyaya silah ve
mühimmat ihraç ediliyor. Suriye ve Yemen’deki savaşlarda Alman silahları kullanılıyor. Bu silahlarla insanlar
yerinden ediliyor, yaralanıyor ve öldürülüyor. «Made
in Germany» marka ölüm ticareti sona ermelidir. Silah
ihracatı yasaklanmalı, bütün nükleer silahlar Almanya’dan çekilmelidir.

zorlayan işsizlik yaptırımları sisteminin de bir sonucudur.
Hedefimiz herkesin onurlu bir yaşam sürdürmesine
olanak verecek yaptırımsız bir asgari gelir seviyesidir.

İklim koruma:
Maliyeti şirketler karşılamalı
Küresel karbon emisyonlarının üçte ikisine sadece
100 büyük şirket yol açıyor. Kararlı bir iklim koruma
politikası oluştururken, düşük gelir gruplarındaki insanlardan daha yüksek ısıtma maliyeti veya artan elektrik
fiyatları yoluyla katkı yapmalarını beklemiyoruz.
DIE LINKE bu sorunu yaratanlarla, yani büyük şirketlerle
mücadele etmeye hazır olan tek partidir. İklim adaletinin
hakim olduğu bir gelecek, ancak sosyal adaletin var
olmasıyla mümkündür. Daha bugün geçimini zar zor
sağlayabilenler, iklim koruma politikaları sonucu artacak
tüketici fiyatlarıyla daha da dara düşürülmemelidir. Bu
politikalardan etkilenecek sanayi sektörlerinde çalışanlara iş ve gelir garantisi sağlayacak bir kurtarma paketi
oluşturacağız.

www.die-linke.de

Ronald Friedmann

Trafikte bir dönüşüm olmadan iklimi korumak mümkün
değil: Biz otobüs ve tren taşımacılığını geliştirmek ve
yerel toplu taşımayı ücretsiz yapmak istiyoruz. Bunun
ilk adımı olarak şehiriçi ulaşımının önce çocuk ve yaşlılar
için, beş yıl içinde de her yerde ve herkes için ücretsiz
olmasını sağlayacağız. 2035 yılına kadar belediyeleri,
ekonomiyi ve toplumu iklim nötr yapacağız.

Personel yetersizliği
sağlığımızı tehdit ediyor

DIE LINKE 16 Haziran 2007’de Doğu Alman PDS ile
Batı Alman İş ve Sosyal Adalet için Seçim Alternatifi’nin
(WASG) birleşmesiyle kuruldu. Böylece ardarda bir dizi
başarı elde ederek yedi Batı Alman eyalet meclisine giren
ve bütün Almanya için sol bir seçenek oluşturan bir parti
doğdu. 2014 yılından beri Thüringen Başbakanı olan
Bodo Ramelow DIE LINKE’nin ilk başbakanı.
DIE LINKE’nin yaklaşık yüzde 37’si kadın olan 60.000’den
fazla üyesi var ve bu özelliğiyle Federal Meclis’te yar alan
bütün partiler arasında lider durumda. Ayrıca parti
kurullarında ve milletvekilliklerinde kota uygulanmakta
ve buralarda görev yapanların genel olarak yüzde 50’si
veya daha fazlası kadınlardan oluşmaktadır.
DIE LINKE Avrupa Solu’nun (EL) bir parçasıdır.
DIE LINKE’nin başkanları Janine Wissler ve Susanne
Hennig-Wellsow, Parti İdare Kurulu Başkanı ise Jörg
Schindler’dir. Parti kongreleri arasında siyasi ve örgütsel
konularda kararları 44 üyeli Parti Yönetim Kurulu alır.

Avrupa Solu
Avrupa Solu (EL) 2004 yılında PDS’in de katılımıyla
Roma’da kuruldu. Avrupa Solu bugün 42 Avrupalı üye,

gözlemci ve ortak partiyi bir araya getiriyor. DIE LINKE,
EL üyesi diğer partilerle birlikte barış yanlısı, dünyaya
açık ve sosyal bir Avrupa için çalışmaktadır.

Herkes için bir Avrupa

lşte

Barış, demokrasi, refah ve sosyal eşitlik Avrupa fikrinin
özüdür. Ancak bu fikir bankaların ve büyük şirketlerin
egemen olduğu bir Avrupa Birliği’ne (AB) dönüştü.
2008 mali ve ekonomik krizinden sonra bankacılık
sektöründe herhangi bir yeniden yapılanma veya mali
işlem vergisi uygulamaya konmadı. Bunun yerine, AB
ülkelerine ağır sosyal ve demokratik kısıtlamalar içeren
kemer sıkma programları dayatıldı. Ancak ulus devlete
geri dönüş bir seçenek değil, çünkü birçok ekolojik,
sosyal ve ekonomik sorun artık o seviyede çözülemiyor.
Aksine, AB çökecek olursa, bu milliyetçi ve sağ popülist
güçlerin daha da yükselmesi riskini beraberinde getirir.
Biz dayanışma içinde, herkese açık, sosyal ve demokratik standartları hep beraber belirleyen, barışçıl bir
Avrupa’yı savunuyoruz.

Dayanışma ve anti-faşizm
Ülkede yaşayan herkes için eşit haklar, düzgün çalışan bir
sosyal devlet ve herkesin yararlanacağı iyi kamu hizmetleri, ayrımcılık ve sömürünün olmadığı, herkesi kapsayan
bir toplum istiyoruz. Erkeklerle kadınlar, Doğu Almanlar
ile Batı Almanlar ve Almanlar ile Alman olmayanlar arasında ücret ve fırsat eşitsizliğini reddediyoruz. Herkesin
hayatı değerlidir, ülkelerinden kaçmak zorunda kalanlar
dahil hiç kimseyi ortada bırakamayız. Sınır dışı işlemlerini
durdurmak, ülkede kalma hakkını genişletmek, açık
denizlerde tehlike altındaki göçmenleri kurtarmak için
gereken önlemleri almak ve yasal göçü mümkün kılmak
istiyoruz.
Açıkça söylüyoruz: Alternatif politikamızın adı «dayanışma»dır. Faşizmin çirkin yüzü Hanau, Halle, Walter Lübcke
ve NSU (neo-Nazi terör örgütü) cinayetlerinde, AfD’nin
(aşırı sağcı «Almanya için Alternatif» partisi) yükselişinde
ve aşırı sağcı saldırganlar, sağ popülistler ve kendilerini
imparatorluk vatandaşı olarak gören Reichsbürger’lerin
düzenlediği ve utanmadan Corona’nın inkâr edildiği
gösterilerde ortaya çıktı. Bu nedenle DIE LINKE kararlı bir
şekilde sağ popülizmin, faşizmin ve aşırı sağ terörizmin
ilerlemesinin karşısına dikilmektedir.

İyi iş – iyi ücret
Almanya dünyanın en zengin ülkelerinden biri olmasına
rağmen devasa bir düşük ücret sektörümüz var. Birçok
insan ya bir geçici işten diğerine atlamaya ya da kiralık
eleman olarak veya mini ve midi işlerde çalışmaya
mecbur oluyor. Bu durum sona ermelidir. Biz bunun
yerine iyi ve güvenceli çalışma koşulları talep ediyoruz.
Asgari ücret uygulamasını kabul ettirmek için sendika
ve meslek kuruluşlarıyla birlikte yıllarca baskı yaptık ve
başardık! Şimdi yasal asgari ücreti hızla daha da artırmamız gerekiyor. En başta kadınların icra ettiği meslekler
daha fazla itibar görmeli ve bu mesleklerde çalışanlara
daha iyi bir ücret ödenmelidir. Kadınların ücretinin
erkeklerinkinden en az yüzde 20 daha düşük olmasına
göz yumulamaz. Biz çalışma saatlerini azaltmak istiyoruz:
Tam ücret karşılığında haftada 30 saatlik bir çalışma
düzenini hedefliyoruz. Bu düzen kitlesel işsizliği önlemeye ve insanların kendi hayatlarına daha fazla zaman
ayırmasına yarayacaktır.

Bakım personeline daha iyi ücret ödenmesi gerekiyor.
Herkese iyi sağlık hizmeti sunmak mümkün. Milletvekilleri ve en yüksek gelirliler de dahil olmak üzere herkesin
katkı payı ödeyeceği, dayanışmacı bir sağlık ve bakım
sigortasına ihtiyacımız var.

Fahiş rantlar yerine uygun
fiyatlı konut kiraları:
Tavan kira uygulaması
Sosyal konut sayısı her geçen gün düşüyor, kiralar artıyor
ve gitgide daha fazla insan yaşadığı semti terk etmeye
zorlanıyor. Özellikle metropol alanlarda orta ve alt gelir
grupları için yeterli sayıda uygun fiyatlı konut yok. Bu
federal hükümetin yıllardır süregelen başarısız politikalarının sonucudur. Kiraları düzenleme girişimi başarısız
oldu! Bizim kira artışlarını yasaklayan, kiralara üst sınırlar
getiren ve aşırı yüksek kiraları tekrar düşürecek ülke
çapında bir tavan kira uygulamasına ve ayrıca zenginler
için lüks saraylar yerine herkes için yeni konutlar inşa
edilmesine ihtiyacımız var. Sosyal konut yapımını canlandırmamız ve her yıl en az 250 bin yeni sosyal konut inşa
etmemiz gerekiyor. Bunun yanısıra fahiş kira politikası
uygulayan şirketleri kamulaştırarak ve belediyelerin satın
alma önceliğini güçlendirerek dairelerimizi geri alacağız.

Ülkenin her yerinde yaşam
koşulları aynı olmalıdır
Almanya’nın doğusunda (eski Demokratik Almanya
bölgesi) yeni bir açılıma ve ülkenin her bölgesinde güçlü
belediyelere ihtiyacımız var. Anayasanın verdiği ülke
genelinde eşit yaşam koşulları vaadini nihayet hayata
geçirmek istiyoruz. Belediyelerin mali yükünü azaltacak,
dezavantajlı bölgeleri teşvik edecek, Doğu ve Batı’da eşit
yaşam koşullarına yatırım yapacağız. Bu ülkede bütüncül
toplu sözeşme bölgeleri ve eşit ücret istiyoruz.
Doğu Almanya’da yaşayanların emekli maaşlarının
denkleştirilmesi, bugün çalışmakta olan insanlar için bir
yük oluşturmamalıdır. Doğu’daki emekli maaşları derhal
Batı seviyesine yükseltilmelidir. Doğu ile Batı arasındaki
büyük ücret farklılıkları devam ettiği sürece, emekli
maaşlarının hesaplanmasında Doğu’da alınan maaşların
uyarlanmasına devam edilmelidir. Öncelikli olarak
altyapısı zayıf bölgelere, sosyal açıdan geri kalmış kent
ve semtlere yatırım yapacağız. Her yerde hızlı internete
ihtiyacımız var. Yenilenebilir enerjilerin geliştirilmesi,
otobüs ve tren gibi toplu taşıma araçlarının yaygınlaştırılması özellikle kırsal yerleşimlere yepyeni olanaklar
sunacaktır.

Fatura zenginlere çıkmalı:
Zenginlikler adil dağıtılmalı
Almanya’da gelir ve servet dağılımı hiç bugünkü kadar
eşitsiz olmamıştı: En zengin 45 ailenin serveti, toplumun
daha yoksul olan yarısının servetine eşit. Bunda şaşılacak
bir şey de yok, çünkü servet ve yüksek gelirlerden alınan
vergiler düşürüldü. Servet vergisi 1997’den beri alınmıyor.
Bunun dramatik sonuçları oldu: Kamu hizmetlerinden ya
düzgün şekilde sunulamayacak kadar tasarrufa gidildi ya
da bu hizmetler özelleştirildi. Pek çok okulda, bırakın
dizüstü bilgisayar bulunmasını, tuvaletler bile bozuk.
Hastaneler ya özelleştiriliyor ya da kapatılıyor. Öğretmen
ve eğitimci açığı var. Buna yetecek para mı yok? Var: Biz
nihayet büyük servet ve mirasları adil vergilendireceğiz.
Buradan sağlanacak gelirle okul ve hastaneleri modernize edecek, kamuya ait uygun fiyatlı konutlar inşa edeceğiz. Bizim vergi vaadimiz şöyle: Yalnız yaşayan ve ayda
brüt 6.500 Euro’nun altında geliri olanlar daha az vergi
ödeyecek. Daha fazla kazanan daha fazla vergi ödeyecek.

Lobicilik yerine demokrasi
Bu ülkenin zenginlerin ve büyük şirketlerin cebini doldurduğu bir yere çevrilmesine ve kapitalizmin bu gezegeni
mahvetmesine daha fazla seyirci kalmak istemiyoruz.
Şirketler ve süper zenginler siyasi karar alma süreçlerine
gitgide daha büyük bir yüzsüzlükle müdahil oluyor. Buna
bir son vermek gerek, çünkü demokrasi «paranın dünyayı
yönetmesi» değil, egemenliğin halka ait olduğu anlamına

Bize katılın ve gelişmelere
müdahil olun!
Dünyayı kurtarmak veya en azından buna kendi semtinden başlamak mı istiyorsun? Sosyal adalet için, iklimi
korumak için, barış için, uygun fiyatlı konutlar için ve
Nazilere karşı mücadele etmek için birçok haklı neden
var. Aktif çalışmak mı istiyorsun? Bizlerle birlikte çalışmanın birçok yolu var: Kira ve bakım personeli kampanyalarımıza destek olabilirsin, seçim kampanyasına veya
etkinliklerimize katılabilir ya da kapı kapı dolaşıp, ev
sakinleriyle konuşabilirsin. Aramıza katıl ve DIE LINKE’ye
üye ol. Seni aramızda görmek bizi sevindirir. Hep birlikte
daha adil bir ülke kuracağız.
Üyelik için:
https://en.die-linke.de/contact/membership
Online bağışlar için:
https://die-linke.de/spenden
Bağışlar için:
Parteivorstand der Partei DIE LINKE
IBAN: DE38 1009 0000 5000 6000 00
BIC: BEVODEBB, Berliner Volksbank
Betreff: «Spende»
Lütfen isminizi ve adresinizi de ekleyin.
Arzu edenlere bağış makbuzu da verilir.

İlişki:
DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28
10178 Berlin
Almanya
Telefon: +49(0)30 24 00 93 00
fip@die-linke.de
www.facebook.com/DIELINKE.International
V.i.S.d.P. Jörg Schindler

Daha fazla bilgi edinmek istiyorum.
Üye olmak istiyorum.
Sayın Soyad, Ad

Kadın

Erkek

Diğer

Sokak, Bina numarası

Yer

Telefon

E-mail

Lütfen, doldurduktan sonra ya posta yoluyla
yukarıdaki adrese gönderin ya da 030/24 00 94
80’e fakslayın. Daha ayrıntılı bilgilere internet
üzerinden ulaşabilirsiniz.

Zengin bir ülkede
yoksulluğa karşı
Kimse yaşlılığını yoksulluk içinde geçirmek zorunda
kalmamalı, ömrünün son kısmında herkes onurlu bir
şekilde yaşayabilmelidir. Emekli maaşı insanları yoksulluktan korumalı ve yaşam standardını güvence altına
almalıdır. Bu nedenle emekli maaşlarının yeniden,
Gerhard Schröder’in sosyal demokrat-yeşil koalisyonunun ve Angela Merkel hükümetinin emekli maaşlarını
kısma politikasından önceki seviyesine yükseltilmesi
gerekiyor. Emeklilik sigortası fonlarına yeterince ödeme
yapamayan kişilere – bunlar özellikle kadınlardır - yasayla
güvence altına alınmış bir asgari emekli maaşı bağlamak
istiyoruz. Çocuklarını yalnız yetiştiren kadınları büyük
ölçüde etkileyen yoksulluk aynı zamanda ücretlerin
düşük olmasının ve insanları düşük ücretli işlere girmeye

DIE LINKE bütün çocukların eşit fırsatlara sahip olması
gerektiğini savunuyor. Fakat Alman eğitim sistemi
bundan çok uzak. Mevcut eğitim sistemi daha fazla
adalet sağlayacağına toplumsal farklılıkları derinleştiriyor
ve pekiştiriyor. Ebeveynlerin maddi durumu ve eğitim
seviyesi çocukların geleceğini belirliyor. Çocukların
küçük yaşta farklı okul türlerine dağıtılması son bulmalıdır, çünkü çocuklar elden geldiği kadar çabuk farklı
kategorilere ayrılacağına, mümkün olan en iyi şekilde
teşvik edilmelidir. DIE LINKE kreş hakkından daha uzun
birlikte öğrenme hakkına, çıraklık eğitim yeri garantisinden ücretsiz yüksek öğrenime kadar, herkese eğitim
talep ediyor.

gelir. Milletvekilleri bütün yan gelirlerini açıklamalı,
şirketlerin büyük bağışlar ve sponsorluklar yoluyla
siyaseti etkilemelerine izin verilmemelidir, çünkü bu
demokrasimize zarar veriyor. Lobicilere sınırlarını
göstermek zorundayız: Lobicilerin kayıt altına alınması,
şirketlerin siyasi partilere bağış yapmasının yasaklanması
gerekiyor. DIE LINKE bağımsız bir partidir. Biz satılık
değiliz. DIE LINKE, Federal Meclis’te şirket ve lobicilerden bağış kabul etmeyen tek partidir.

Posta kodu

Paylaştığınız bilgileri DIE LINKE partisinin Federal İdare Bürosu ve ona bağlı
kurumlar AB Özel Verileri Koruma Yönetmeliği çerçevesinde işleyecek ve
kullanım izni iptal edilene kadar yalnızca belirtilen amaç doğrultusunda kullanacaktır. Veri işleme süreci ve haklarınız (Almanca) hakkında daha fazla bilgiye
www.die-linke.de/datenschutz adresinden ulaşabilirsiniz.

www.die -linke.de
Martin Heinlein

Jakob Huber

DIE LINKE derin bir geleneğe
sahip genç bir partidir

Hastane ve bakımevlerinde ciddi bir kriz yaşanıyor. Her
yerde personel sıkıntısı var. Bu sağlık personeli için stres
ve aşırı iş yükü anlamına geliyor ve hastaların sağlığını
tehlikeye atıyor. Corona krizi sırasında bu yetersizlikler
daha da belirgin bir hale geldi. Hastane ve bakımevleri
yıllarca kâr odaklı çalışmaya yönlendirildi. Sağlık sistemi
şirketlerin cirit attığı bir alana dönüştü. DIE LINKE bu
durumu değiştirmek istiyor. Hastaneler kâr getirmek
yerine insanları sağlığına kavuşturmalıdır. Hastane ve
huzurevleri kamuya ait olmalıdır. Hastanelerde 100 bin
ek bakım personeline, yaşlı bakımında da bir 100 bin ek
bakım personeline daha ihtiyacımız var!

Herkese iyi eğitim

Bu iki kelimeyi sarfetmek için insanın hem bütün cesaretini
toplaması hem de derin duygulara sahip olması gerekir. Tıpkı daha
iyi bir dünyanın mümkün olduğuna ısrarla inanmak için olduğu gibi.
İyi ama idealizm olmasa dünyamızın hali nice olurdu? www.die-linke.de

Seni
seviyorum!

