10 madde:

Avrupa’ya sosyal
adaleti böyle getirecegiz

Değerli seçmenler,
26 Mayıs'ta yeni bir Avrupa Parlamentosu
seçilecek. Avrupa'nın ne yönde gelişeceği
her şeyden önce SOL PARTİ'nin gücünün ne
olacağına bağlı. Sizin oyunuza bağlı! SOL PARTİ
sosyal adaleti ve barışı savunuyor. Bugüne
kadar Avrupa Birliği hep büyük şirketlerin
çıkarlarını kolladı. Bu şirketler en az vergi
ödeyecekleri ve en kötü maaşlara sahip ülkeleri
tercih ediyor. Bizi gitgide batağa sürükleyen bu
yarışa son vermek istiyoruz!
Avrupa'nın her köşesinde insanların emekleriyle
iyi geçinebilmesini, yaşlandıkları zaman da
yoksulluğa mahkûm olmamalarını istiyoruz.
Gençlerin gelecek korkusu yaşamamasını
istiyoruz. İklimi kurtarmak istiyoruz: Temiz
enerji kaynaklarını teşvik ediyor, Avrupa
Birliği'nin bütün şehirlerinde kamu taşıma
araçlarının ücretsiz olmasını istiyoruz. Biz
geleceğin Avrupa'sını, insanların Avrupa'sını
böyle görüyoruz.
Bunun için birçok şeyin değişmesi lâzım:
SOL PARTİ, ortak yaşama herkesin, yani
büyük şirketlerin ve süper zenginlerin de adil
şekilde katkıda bulunmasını sağlamak ve
vergi cennetlerini kurutmak için mücadele
ediyor. Avrupa Birliği'nde herkesin iyi bir sağlık
sisteminden yararlanmasını ve ucuz konut
bulmasını sağlamak için SOL PARTİ'nin planları
hazır. Silahlanma yerine eğitimi teşvik edeceğiz.
İnsanlarla değil, onları göçe zorlayan sorunlarla
mücadele edeceğiz.
Şirketler Avrupa Birliği'nde çıkarlarını korumak
için bütün gücünü kullanıyor: Brüksel'de
binlerce lobici Avrupa Parlamentosu'na
baskı yapıyor. SOL PARTİ ise insanların,

bizimle beraber sosyal adaleti tesis etmiş bir
Avrupa ve daha güzel bir gelecek mücadelesi
verenlerin lobicisi. Gelin, hep beraber her şeyi
değiştirelim. Oyunuzu SOL PARTİ'ye verin.
Asgari ücretler artsın
Bütün AB ülkelerinde asgari ücretlerin artması
gerekiyor. Biz yoksulluğa yol açan ücretler
ödenmesini yasaklayacağız. Almanya'da,
saat ücretinin en az 12 Euro olmasını talep
ediyoruz. AB'de eşit işe eşit ücret kuralının
kabul ettirilmesi lâzım. Kamudan iş alan
şirketlerin asgari ücretleri kabul etmesi ve toplu
sözleşmelerle belirlenen maaşları ödemesi
şart. SOL PARTİ, sendikaların ve emekçilerin
güçlü olmasını, ücretlerin artmasını ve herkese
insanca yaşayacak kadar zaman kalmasını talep
ediyor.
Silah ihracatına son
AB silahlanmaya daha fazla ve hayat
standartlarının iyileştirilmesine daha az para
ayırmayı planlıyor. Biz bu planlara 'hayır'
diyoruz! Silahlanma ve varolanlara eklenecek
bir Avrupa ordusu barış getirmez. SOL PARTİ
silahsızlanmayı ve barışçı bir dış politikayı
savunuyor. AB dünyanın en büyük silah
ihracatçısı. Bu silahlar savaşları körüklüyor
ve göçe neden oluyor. Biz silah ihracatını
yasaklayacak ve göçe neden olan koşullara
karşı mücadele edeceğiz.
Şirketler bedel ödeyecek
Avrupa'da bir yandan zenginlik patlaması
yaşanıyor. Diğer yandan da yoksulluk artıyor.
Şirketler her yıl milyarlarca Euro kâr elde ettiği
halde, hemen hemen hiç vergi ödemiyor. Biz
Avrupa Birliği'nde şirketler ve zenginler için
bir asgari vergi uygulaması başlatacağız. Vergi

cennetlerini kurutacağız. Vergi kaçıran banka
ve şirketlere uygulanan cezaları arttıracağız.
Google ve Amazon gibi dijital şirketlere ise tek
sözümüz var: Bedel ödeyeceksiniz!
Ucuz konut sağlanmalı
Avrupa'nın birçok şehrinde kiralar patlıyor. Ucuz
konut hiç kalmadı gibi. SOL PARTİ kamuya ait
sosyal ve kamu yararına konut inşa edilmesini
teşvik edecek. Her AB ülkesi, vatandaşlarının
ne kadar konuta ihtiyacı varsa, o kadar konut
sunmalıdır. Kira artışlarını gemleyecek etkili bir
sistem kurulmasını talep ediyoruz. Vonovia ve
Deutsche Wohnen türünden konut şirketlerini
kamulaştıracağız.
Temiz enerji kaynakları teşvik edilmeli
Saat 12'ye beş var. Hâlâ iklimi kurtarabiliriz.
Fakat ancak Avrupa Birliği çapında temiz enerji
temin etmeye yönelik kurallar koyarsak...
Avrupa Birliği'nin en pis termik santrallerini
derhal kapatacağız – diğerleri de en geç 2030
yılında kapanacak. Nükleer enerji ve fracking
yöntemini reddediyoruz. SOL PARTİ ücretsiz
kamu taşımacılığını teşvik edecek. Avrupa'da iyi
ve ucuz tren sistemleri inşa edeceğiz. Bölgesel,
çevre dostu ve nakliye mesafelerinin kısa
olduğu bir tarım sektörü istiyoruz.
Zenginlikler adil dağıtılmalı
Sağlık ve konut sektörlerinin borsada işi olmaz!
SOL PARTİ mali piyasalardan kaynak alarak,
bunları kamu hizmetlerinin iyileştirilmesinde
kullanacak. İyi bir istihdam sağlayan, çevre
dostu olan bölgesel ve üretici bir ekonomiyi
teşvik edeceğiz. Şirketlerin vergi kaçırmasına
yardım eden bankaların lisanslarını iptal
edeceğiz. Riskli borsa spekülasyonlarını
yasaklayacağız. Çok kısa süre içinde yapılan
mali işlemleri vergilendirerek, spekülasyonu
frenleyeceğiz.
Nefret değil dayanışma
Biz nefret ve ırkçılığa karşı, insan haklarından
yanayız. Aşırı sağ bir günah keçisi arıyor ama bu
hiçbir sorunu çözmüyor. SOL PARTİ ise herkese
uygun çözümler sunuyor. Biz, sığınmacılara
kapısını açan yerel yönetimlere AB'nin ek
finansman sağlamasını planlıyoruz. Daha fazla
ucuz konut, herkese iyi bir eğitim ve uygun bir

iş. Daha fazla adalet, daha fazla dayanışma.
Dayanışma herkesin hakkıdır.
Ücretler artsın, yoksulluk azalsın
Bütün AB ülkeleri, Avrupa çapında asgari emekli
maaşları ve sigortalarla insanları yoksulluktan
korumalıdır. Asgari sigorta, her ülkedeki gelir
seviyesine göre ayarlanmalıdır. Biz, Almanya'da
hiçbir kesintiye tabi olmayacak şekilde 1.050
Euro talep ediyoruz. Avrupa'da iyi çalışma
koşulları yaratacak ve gençler arasında işsizliğe
son verecek bir program sunacağız. Bu da
Avrupa'da olabilecek en iyi işsizlik sigortasıdır!
İnsanları kurtaralım
Biz insanları denizlerde boğulmaya terk
etmeyeceğiz! Deniz hukuku yeniden geçerlilik
kazanmalıdır: Denizde yardıma muhtaç
olanlara yardım etmek mecburi bir görevdir.
Biz göç yollarının güvenli olmasını istiyoruz.
İnsan hakları korunmalıdır. Sığınmacılara
kapısını açan yerel yönetimlere eğitim alanında
kullanmak ve herkese daha ucuz konut sunmak
üzere daha fazla maddi yardım yapılmalıdır.
Altyapıya yeterli finansman sağlanmalıdır.
Avrupa'nın her köşesinde ırkçılığın
karşısındayız.
26 Mayıs 2019'da oyunuzu bize verin
Önemli kararların alınacağı bir demokrasi için:
İşverenler ve zenginlerin çıkarlarını savunmak
için 25 bin lobici Avrupa Parlamentosu'na
hergün baskı yapıyor. Fakat SOL PARTİ'yi satın
alamazlar. Biz, güçlü meclisler ve ortak bir
Anayasa talep ediyoruz. Milyonlarca insanla
omuz omuza iyi çalışma koşulları, iklim ve
uğrunda mücadele etmeye değecek bir Avrupa
için kavga veriyoruz. Oyunuzla bizi destekleyin.

stekle.
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