Baska bir avrupa:
sosyal, barisçil,
demokratik
Sevgili Seçmenler,
25 Mayıs günü Avrupa Parlamentosu
seçilecek. DIE LINKE - SOL PARTİ bu seçime
Avrupa’yı değiştirmek için katılıyor. Son
seçimlerden bu yana Avrupa Birliğinde
özellikle genç insanlar arasında işsizlik arttı.
Tüm bir kuşağın geleceği tehlikede. Yoksullar
ile zenginler arasındaki mesafe daha da
açıldı, bu Almanya’da da böyle. Bankaların
ve büyük işletmelerin gücü daha da arttı.
Yeni oluşumlar, örneğin Troika (Avrupa Birliği
Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası,
Uluslararası Para Fonu), parlamentolardan
bağımsız politikalar sürdürmektedir. Avrupa
Birliği pazarları açtı ve yatırım bölgeleri
arasındaki rekabeti kışkırttı. Ücretler ve
sosyal ödentiler üzerinde artan baskıları
Almanya ve İspanya’daki, İrlanda ve İtalya’da
ki insanlar hissediyorlar. AB politikaları sosis
ve sebze konularında düzenlemeler yapıyor,
ancak bankaları ve vurguncuları denetleyen,
yatırım bölgeleri arası rekabete ve ucuz
ücretlere karşı koruyan, şirketlerin her yerde
asgari bir vergi ödemesini sağlayacak
uygulamalar geliştirmiyor. Uyguladığı
insanlık dışı sert politikalarla sınırlarını
kapayıp binlerce mülteciyi ölüme terk eden
AB, vergi kaçıranlara ise sınırlarını açıyor.
Federal hükümetin politikası bu konularda
çözüm getirmedi, aksine sorunları arttırdı.
Federal hükümet Avrupa çapında ücretlerin,
emekli maaşlarının, sosyal ödentilerin,
sağlık ve eğitim harcamalarının kısıtlanması
yönünde baskı yaptı. Bu politika ekonomiyi
geliştirmez, aksine geriletir. Kamu servetlerinin özelleştirilmesi sürüyor. Borçların
nedenleri üzerinde artık konuşulmuyor:

Kendi kendilerini krize sürüklemiş olan
bankalar yüz milyarlarca vergi geliri
harcanarak kurtarıldı. Bu krizin adaletli bir
şekilde aşılması konusunda AB ve Federal
hükümet başarısız kaldı. Büyük koalisyon
hükümeti, SPD de, “böyle devam” politikası
uyguluyor. Adaletli politikalar başka
olmalıdır. Avrupa başka olmalıdır:
İşsizliğe karşı gelecek programı
SOL PARTİ kitlesel işsizlikle mücadele etmek
istemektedir: işyerleri açan, eğitim ve sağlık
sektörünü, kamu alt yapısını güçlendiren,
enerji dönüşümünü sosyal bir şekilde
gerçekleştiren geleceğe yönelik bir yatırım
programı gereklidir. Biz, meslek eğitimini bir
hak olarak kabul ediyor ve meslek eğitimini
tamamlayanların aynı işyerinde işe alınmalarını istiyoruz!
Eşit işe eşit ücret:
Geçici ve kiralama sözleşmeleri
yerine iyi iş
Tüm Avrupa Birliğinde iş anlaşmalarının
yarısından azı süresiz ve toplu sözleşmelere
uygun yapılmıştır. İstikrarsız iş anlaşmaları
sosyal sigortalı anlaşmalara dönüştürülmelidir. Haftalık yasal çalışma süresi 40 saate
indirilmelidir. Biz tüm AB çapında geçerli,
bağlayıcı bir asgari ücret gerçekleştirmek
istiyoruz – bu ücret her ülkede o ülkenin
ortalama ücretinin en az yüzde 60’ı tutarında
olmalıdır.
Yoksulluktan koruma ve emekli
maaşlarını güvenceye alma
SOL PARTİ hiçbir koşula bağlı olmayan bir
asgari gelir güvencesi ve yerel gelirin yüzde

60’ı tutarında bir asgari emekli maaşı ücreti
için mücadele etmektedir. AB’ de yaşayan
her insan için ücretsiz bir ısınma, su ve
enerji, telefon ve internet kontenjanı
güvencesi olmalıdır. Emekli maaşları
sistemlerinin özelleştirilmesini reddediyoruz.
Emeklilik ücretleri daha fazla indirilmemeli,
emeklilik yaşı yükseltilmemelidir!
Avrupa isteyen
Avrupa’yı zenginlerin
elinden almalıdır
Avrupa Birliğinde yalnızca milyoner olan
kişilerin servetlerinin toplamı tüm AB
ülkelerinin borçlarının toplamından fazladır.
SOL PARTİ tüm AB ülkelerinde bir kerelik bir
milyoner vergisi alınması için mücadele
etmektedir. Vergi dampinginin ve yıkıcı
yatırım bölgeleri rekabetinin önlenmesi
amacıyla kurumlar vergilerinde AB çapında
bir asgari vergi uygulanmalıdır. Vergi kaçırma
ve vergiden arınmış alanlarla Avrupa çapında
mücadele edilmelidir.
Kumarbaz bankalara vergilerimizden
paralar verilmemelidir
Borçlu ülkelere verilmiş olan yardım
kredilerinin hemen hemen tümü bankalara
geri akmış durumdadır. Bankalar bugüne
kadar yaptıklarını sürdürebilmektedir.
SOL PARTİ AB çapında finans sektörünü
denetim altına almak ve spekülasyon
işlemlerini yasaklamak istemektedir. Büyük
özel bankaları kamulaştırmak ve kamu
denetimine almak istiyoruz. Yeni kredi
verilecek ise, bu sosyal kıstaslara bağlanmalıdır: Ülkenin süper zenginleri giderlere
ortak edilmelidir, bankalar daha sıkı
denetlenmeli ve askeri giderler kısıtlan
malıdır. Ücretlerde, emekli maaşlarında ve
sosyal ödentilerde kesinti yapılmamalıdır.
Krediler doğrudan Avrupa Merkez Bankası
tarafından verilip diğer bankaların faiz geliri
sağlaması önlenmelidir.
Kamu hizmetleri
özelleştirilmemelidir. ABD ile serbest
ticaret anlaşmasına hayır!
Biz özelleştirmeleri durdurmak ve kamu
hizmetlerini güçlendirmek istiyoruz. AB
ile ABD arasında öngörülen serbest ticaret
anlaşmasını (TTIP) reddediyoruz. Bu anlaşmanın görüşmeleri kamuoyunun ve parla-

mentoların bilgisi dışında sürdürülmektedir.
Bu gıda maddelerimizi ve de sosyal güven
liğimizi tehdit etmektedir.
Silah ihracatını yasaklamak istiyoruz
Her silah bir savaş alanı bulur. AB ülkeleri
ABD’nin yanı sıra dünyanın en büyük silah
ihracatçısıdır. SOL PARTİ silah ihracatını AB
çapında yasaklamak ve bu endüstrinin
değişime uğrayıp, işyerlerinin korunmasına
yönelik programlar uygulamak istemektedir.
İnsancıl bir mülteciler politikası için
En az 20 000 insan geçtiğimiz yıllarda
AB’nin dış sınırlarında yaşamını yitirdi.
SOL PARTİ insan haklarına saygı duyan ve
ülkeleri sorumluluk altına alan bir mülteciler
politikasının mücadelesini vermektedir.
Biz FRONTEX ve EUROSUR gibi AB sınırlarını
kapayan sistemlerin kaldırılmasını istiyoruz.
Hiç bir insan yasa dışı değildir!
Biz demokrasiyi güçlendirmek
ve işletmecilerin lobisini sınırlamak
istiyoruz
Biz tüm AB vatandaşlarının aynı günde AB
anlaşmaları hakkında oy kullanabilecekleri
halk oylamaları istiyoruz. Biz büyük işletmelerin lobilerinin AB kararlarını etkileme
faaliyetleri ile mücadele ediyoruz.
SOL PARTİ arkalarında işletmelerin lobileri
olmayanların sesini duyurmak istiyor. Avrupa
Solu ile birlikte sosyal adalet için güçlü bir
kuvvet oluşturuyoruz. Sizden desteğinizi ve
25 Mayıs 2014 günü Avrupa seçimlerinde
bize oy vermenizi rica ediyoruz.
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