Europa moze byc inna:
socjalna, pokojowa,
demokratyczna
Drodzy Wyborcy,
25 maja wybieramy Parlament Europejski.
DIE LINKE wystartuje w tych wyborów, aby
zmienić Europę. Od ostatnich wyborów
wzrosło bezrobocie w Unii Europejskiej,
zwłaszcza wśród młodych ludzi. Całej genera
cji skradziono przyszłość. Przepaść pomiędzy
bogatymi i biednymi powiększyła się znacz
nie, również w Niemczech. Siła banków
i wielkiego biznesu wzrosła. Nowo utworzone
instytucje, takie jak Troika, rządzą omijając
parlament. Unia Europejska otworzyła rynki
i napędziła konkurencję poszczególnych
miejsc produkcji. Społeczeństwo w Niem
czech, w Hiszpanii, w Irlandii i we Włoszech
odczuwa narastającą presję wywieraną na
płace i świadczenia socjalne. UE ustanawia
regulacje dotyczące kiełbasy i warzyw, ale
nie widzi potrzeby, aby uregulować sytuację
z bankami i ukrócić spekulacjom. Ponadto
nie ustanawia regulacji, które chroniłyby
przed konkurencją miejsc produkcji i niskimi
płacami, regulacji, które zapewniłyby
wspólne minimum w zakresie opodatkowania
przedsiębiorstw. UE w sposób nieludzki
traktuje uchodźców, którzy tłumnie umierają
na granicach, ale nie stawia granic dla
uciekających przed opodatkowaniem.
Polityka rządu niemieckiego nie rozwiązała
tych problemów, lecz wręcz zwiększyła ich
skalę. Rząd nakłaniał na poziomie europej
skim, żeby płace i emerytury, świadczenia
socjalne, opieka zdrowotna i edukacja
zostały zredukowane. Ta polityka nie
odbuduje gospodarki, lecz ją zniszczy. Dobra
polityka sąsiedzka wygląda inaczej. Włas
ność publiczna jest dalej sprywatyzowana.

Nikt nie mówi o przyczynach zadłużenia.
Tymczasem setki miliardów euro pochodzą
cych z pieniędzy podatników zostało
przekazanych bankom w celu wydostania
ich z kryzysu, do którego one same dopro
wadziły. Unii Europejskiej i rządowi niemiec
kiemu nie udało się w sposób prawidłowy
i przede wszystkim sprawiedliwy rozwiązać
tego kryzysu. Wielka koalicja, a także SPD
stawiają właśnie na taki kierunek działania
i nie zamierzają zejść z tej drogi. W Europie
może być jednak inaczej:
Program przyszłości przeciwko
bezrobociu
DIE LINKE zamierza walczyć z masowym
bezrobociem: Chcemy programu gospodar
czego, który inwestuje w przyszłość, który
tworzy pracę oraz wzmacnia edukację,
opiekę zdrowotną i infrastrukturę publiczną
oraz który socjalnie ukształtuje przełom
w polityce energetycznej. Chcemy prawa
do kształcenia zawodowego i przejmowania
uczniów przez przedsiębiorstwa!
Równa płaca za równą pracę.
Dobra praca na godnych warunkach,
czyli koniec z umowami o dzieło oraz
pracą czasową
W całej UE mniej niż połowa wszystkich
zatrudnionych pracuje na czas nieokreślony
i otrzymuje płacę według ustalonej taryfy.
Niepewne miejsca pracy muszą być prze
kształcone w zatrudnienie zobowiązujące
pracodawców do odprowadzania ubezpie
czenia społecznego. Legalne maksimum
czasu pracy musi zostać zmniejszone do
40 godzin tygodniowo. Chcemy wprowadzić

obowiązkowe płace minimalne w całej UE –
w wysokości co najmniej 60 procent
przeciętnego wynagrodzenia w danym kraju.
Chronić przed ubóstwem
i zabezpieczyć emerytury
DIE LINKE walczy o wolny od sankcji
minimalny dochód i ustawową emeryturę
minimalną w wysokości 60 procent śred
niego dochodu w danym kraju. Wszyscy
mieszkańcy UE powinni mieć zagwaranto
wane prawo do darmowego podstawowego
kontyngentu ciepła, wody i energii, a także
do darmowego dostępu do telefonu i
Internetu. Prywatyzację systemów emerytal
nych odrzucamy. Sprzeciwiamy się dalszej
obniżce emerytur i podwyższaniu wieku
emerytalnego.
Kto chce Europę, musi odebrać bogatym!
Same aktywa milionerów w Europie są
większe niż wszystkie państwowe długi w
UE łącznie. DIE LINKE walczy o jednorazową
opłatę milionerów we wszystkich krajach
UE. Aby uniknąć dumpingu fiskalnego i
rujnującej się konkurencji miejsc produkcji,
potrzebujemy w całej UE minimalnej stawki
podatkowej w podatku od osób prawnych.
Trzeba walczyć z ucieczką przed opodatko
waniem w całej Europie i zlikwidować
wszystkie raje podatkowe.
Koniec z przekazywaniem pieniędzy
podatników bankom
Pożyczki ratunkowe dla zadłużonych krajów
niemal w całości popłynęły z powrotem do
banków. Zatem banki mogą postępować tak
jak przedtem. DIE LINKE chce uregulować
sektor finansowy w całej UE i zabronić
spekulacji. Prywatne instytucje bankowe
należy uspołecznić. Administracja publiczna
powinna sprawować nad nimi kontrolę.
Udzielanie nowych kredytów musi być
uzależnione od spełnienia warunków
społecznych. Superbogacze w danym kraju
muszą udzielać się w kosztach, banki muszą
być ściślej monitorowane, a wydatki na
wojsko muszą zostać obniżone. Płacy,
emerytury i świadczeń społecznych nie
wolno obniżyć. Kredyty muszą być przyzna
wane bezpośrednio przez Europejski Bank
Centralny, bez pośredniczących banków,
które zarabiają na odsetkach.

Zakaz prywatyzacji usług publicznych.
NIE - dla umowy o wolnym handlu
z USA!
Chcemy zatrzymać prywatyzację i wzmocnić
usługi publiczne. Zaplanowaną umowę
o wolnym handlu między UE a USA (TTIP)
odrzucamy. Negocjacje dotyczące tej
umowy prowadzone są w ukryciu przed
społecznością europejską i parlamentami.
Umowa ta zagraża naszemu bezpieczeństwu
społecznemu, w tym naszej żywności.
Chcemy zabronić eksportu broni
Każda broń znajduje swoją wojnę. Członko
wie UE są największymi, nie biorąc pod
uwagę USA, eksporterami broni na świecie.
DIE LINKE chce zakazać eksportu broni
w całej Unii oraz stworzyć programy, dzięki
którym przemysł zbrojeniowy zostanie
przebudowany, a zatrudnienie w tym
przemyśle zostanie zachowane.
Polityka humanitarna dla uchodźców
Co najmniej 20 000 osób zmarło w ostat
nich latach na granicach zewnętrznych UE.
DIE LINKE walczy o taką politykę wobec
uchodźców, która uszanuje prawa człowieka
i pociągnie wszystkie kraje do odpowiedzial
ności w tym zakresie. Chcemy rozwiązać
systemy wykluczenia FRONTEX i EUROSUR.
Żaden człowiek nie jest nielegalny!
Chcemy wzmocnić demokrację
i ograniczyć lobbing biznesu
Chcemy referendum, podczas którego
wszyscy obywatele całej UE w tym samym
dniu zagłosują nad traktatami UE. Walczymy
z lobbingiem dużych firm na decyzje UE.
DIE LINKE jest głosem tych, którzy nie mają
lobbingu biznesowego za sobą. Wraz z
Lewicą Europejską stanowimy potężną siłę
walczącą na rzecz sprawiedliwości społecz
nej. Prosimy Państwa o wsparcie i głos w
wyborach do Parlamentu Europejskiego,
które odbędą się w dniu 25 maja 2014 roku.
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