Για μια άλλη Ευρώπη:
κοινωνική, φιλειρηνική,
δημοκρατική
Αγαπητή/-έ εκλογέα,
στις 25 Μαΐου εκλέγεται το νέο Ευρωκοινοβούλιο. Το Die Linke συμμετέχει σε αυτές
τις εκλογές για να αλλάξει την Ευρώπη.
Από τις τελευταίες Ευρωεκλογές μέχρι
σήμερα, η ανεργία αυξήθηκε στην Ευρώπη,
ιδιαίτερα μάλιστα στους νέους. Μια
ολόκληρη γενιά δεν έχει μέλλον. Η ψαλίδα
μεταξύ πλουσίων και φτωχών άνοιξε κι
άλλο, ακόμα και στη Γερμανία. Η εξουσία
των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων αυξήθηκε. Νέοι θεσμοί, όπως η Τρόικα,
κυβερνούν χωρίς να λογαριάζουν τα
κοινοβούλια των ευρωπαϊκών κρατών.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση απελευθέρωσε τις
αγορές και πυροδότησε τον ανταγωνισμό
μεταξύ των διαφορετικών περιοχών της
Ευρώπης. Οι άνθρωποι στη Γερμανία και
την Ισπανία, την Ιρλανδία και την Ελλάδα,
βιώνουν την πίεση που δέχονται οι μισθοί
τους και οι κοινωνικές παροχές. Η πολιτική
της ΕΕ θεσπίζει κανονισμούς για τα
γερμανικά λουκάνικα και τα λαχανικά, αλλά
αφήνει ανεξέλεγκτες τις τράπεζες και τους
τοκογλύφους, επιτρέπει τη συμπίεση των
μισθών για χάρη του ανταγωνισμού, αλλά
δεν θεσπίζει την ενιαία ελάχιστη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Αντιμετωπίζει με
απάνθρωπη σκληρότητα τους πρόσφυγες
που προσεγγίζουν κατά χιλιάδες τα
ευρωπαϊκά σύνορα, αλλά αρνείται να θέσει
όρια στη φοροδιαφυγή.
Η πολιτική της γερμανικής κυβέρνησης
δεν έλυσε κανένα από αυτά τα προβλήματα: απεναντίας, συνέτεινε στην όξυνσή
τους. Άσκησε παντού πιέσεις ώστε μισθοί
και συντάξεις, κοινωνικές παροχές,
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και
εκπαίδευση να περικοπούν σε όλη την
ευρωπαϊκή επικράτεια. Καλή γειτονία όμως

σημαίνει άλλο πράγμα. Αλλά ούτε για τις
αιτίες του δημόσιου χρέους δεν γίνεται
λόγος: Οι τράπεζες που προκάλεσαν την
κρίση διασώθηκαν με τα εκατοντάδες
εκατομμύρια που πλήρωσαν οι φορολογούμενοι. Η ΕΕ και η γερμανική κυβέρνηση δεν
κατάφεραν να δώσουν μια δίκαιη λύση σε
αυτή την κρίση. Ο μεγάλος συνασπισμός,
μαζί δηλαδή και το SPD, είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν την ίδια πολιτική. Δίκαιη
πολιτική όμως σημαίνει άλλο πράγμα.
Η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να αλλάξει:
Μακρόπνοο πρόγραμμα
ενάντια στην ανεργία
Το Die Linke θέλει να καταπολεμήσει τη
μαζική ανεργία με ένα οικονομικό πρόγραμμα που θα επενδύει στο μέλλον, που θα
δημιουργεί θέσεις εργασίας και θα ενισχύει
την εκπαίδευση, την ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη και τις δημόσιες υποδομές, που
θα υπογραμμίζει τον κοινωνικό χαρακτήρα
της ενεργειακής στροφής.
Ίση αμοιβή για ίση εργασία:
καλή εργασία αντί δουλειά με το
κομμάτι και ενοικίαση εργαζομένων
Λιγότερες από τις μισές θέσεις εργασίας σε
όλη την ΕΕ είναι αορίστου χρόνου ή αμειβόμενες με βάση τις νόμιμες εργασιακές
συμβάσεις. Οι επισφαλείς εργασιακές
συνθήκες πρέπει να γίνουν θέσεις εργασίας
με υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
Διεκδικούμε την θέσπιση κατώτατων μισθών
σε όλη την ΕΕ – που να ανέρχονται τουλάχιστον στο 60% του μέσου μισθού κάθε χώρας.
Προστασία από τη φτώχεια και
εξασφάλιση των συντάξεων
Το Die Linke αγωνίζεται για ένα χωρίς
προϋποθέσεις ελάχιστο εγγυημένο εισόδη-

μα και για μια ελάχιστη σύνταξη που θα
ανέρχεται στο 60% του εκάστοτε μέσου
εισοδήματος κάθε χώρας. Απορρίπτουμε
την ιδιωτικοποίηση των συνταξιοδοτικών
ταμείων. Οι συντάξεις δεν μπορούν να
μειωθούν άλλο και η ηλικία συνταξιοδότησης δεν μπορεί να αυξηθεί!
Όποιος είναι υπέρ της Ευρώπης, πρέπει
να την πάρει από τα χέρια των πλουσίων
Η συνολική περιουσία όλων των εκατομμυριούχων στην Ευρώπη είναι μεγαλύτερη
από το δημόσιο χρέος όλων των ευρωπαϊκών κρατών μαζί! Το Die Linke αγωνίζεται
για μια εφάπαξ εισφορά εκ μέρους των
εκατομμυριούχων όλης της ΕΕ. Για να
αναχαιτίσουμε τη συμπίεση των φορολογικών συντελεστών και τον καταστροφικό
ανταγωνισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών
κρατών, χρειαζόμαστε έναν πανευρωπαϊκό
ελάχιστο συντελεστή φορολόγησης των
επιχειρήσεων. Η φοροδιαφυγή πρέπει να
αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
να μπει έτσι τέλος στις φορολογικές οάσεις.
Όχι άλλα χρήματα φορολογουμένων
στις τράπεζες του τζόγου
Τα πακέτα στήριξης για τα υπερχρεωμένα
κράτη απορροφήθηκαν σχεδόν ολόκληρα
από τις τράπεζες, οι οποίες μπορούν έτσι να
συνεχίσουν ανενόχλητες το έργο τους. Το
Die Linke θέλει να ρυθμίσει τον χρηματοπιστωτικό τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ και να
απαγορεύσει τις τραπεζικές κινήσεις
υψηλού ρίσκου, που συχνά στρέφονται
εναντίον ολόκληρων κρατών. Θέλουμε να
κοινωνικοποιήσουμε τις μεγάλες ιδιωτικές
τράπεζες και να τις θέσουμε υπό δημόσιο
έλεγχο. Όταν δίνονται νέα δάνεια στα
ευρωπαϊκά κράτη, αυτά πρέπει να συνοδεύονται από κοινωνικές ρήτρες: Οι πολυεκατομμυριούχοι κάθε χώρας να συμμετάσχουν στις ζημίες, οι τράπεζες να
ελεγχθούν πιο αυστηρά και να μειωθούν
οι εξοπλιστικές δαπάνες. Να μην μειωθούν
οι μισθοί, οι συντάξεις και οι κοινωνικές
παροχές. Τα δάνεια να δίνονται απευθείας
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
χωρίς να επωφελούνται από τους τόκους
άλλες τράπεζες-μεσάζοντες.
Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις των
δημόσιων υπηρεσιών. Όχι στη Συνθήκη
Ελεύθερου Εμπορίου με τις ΗΠΑ!
Θέλουμε να σταματήσουμε τις ιδιωτικοποιήσεις και να ενισχύσουμε τις κοινωνικές
υπηρεσίες. Απορρίπτουμε τη σχεδιαζόμενη

Συνθήκη Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ ΕΕ
και ΗΠΑ (ΤΤIP), γιατί οι σχετικές διαπραγματεύσεις είναι απολύτως αδιαφανείς και
γίνονται χωρίς τη συμμετοχή των εθνικών
κοινοβουλίων. Αυτή η συνθήκη απειλεί τη
διατροφική και την κοινωνική ασφάλεια.
Θέλουμε να απαγορεύσουμε
την εξαγωγή όπλων
Τα όπλα φτιάχνονται για τους πολέμους.
Η ΕΕ αποτελεί, μαζί με τις ΗΠΑ, τον
μεγαλύτερο εξαγωγέα όπλων στον κόσμο.
Το Die Linke θέλει να απαγορεύσει την
εξαγωγή όπλων για όλη την ΕΕ και να
μετατρέψει τη βιομηχανία όπλων σε
βιομηχανία άλλων ειδών, ώστε να μην
χαθούν οι θέσεις εργασίας.
Για μια ανθρώπινη
μεταναστευτική πολιτική
Τα τελευταία χρόνια έχασαν τη ζωή τους
τουλάχιστον 20.000 άνθρωποι προσπαθώντας να διαβούν τα εξωτερικά σύνορα της
ΕΕ. Το Die Linke αγωνίζεται για μια μεταναστευτική πολιτική που θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και που θα δεσμεύει όλες
τις χώρες της ΕΕ. Θέλουμε να καταργήσουμε τη FRONTEX και τη EUROSUR, τους
θεσμούς που χτίζουν την Ευρώπη-φρούριο.
Γιατί κανένας άνθρωπος δεν είναι λαθραίος!
Για την ενίσχυση της δημοκρατίας και τον
περιορισμό των οικονομικών λόμπι
Θέλουμε να θεσπίσουμε δημοψηφίσματα με
τα οποία όλοι οι πολίτες της ΕΕ θα μπορούν
να επικυρώνουν ή να απορρίπτουν τις
ευρωπαϊκές συνθήκες. Αντιμαχόμαστε την
επιρροή των μεγάλων επιχειρηματικών
λόμπι στις αποφάσεις της ΕΕ.
Το Die Linke δίνει φωνή σε όσους δεν
εκπροσωπούνται από τα επιχειρηματικά
λόμπι. Από κοινού με το Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς είμαστε μια μεγάλη δύναμη
κοινωνικής δικαιοσύνης. Γι’ αυτό ζητάμε την
υποστήριξή σας: Στις Ευρωεκλογές στις
25 Μαΐου 2014 ψηφίστε Die Linke!
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