Küçükler için daha
çok – fakirlikle savaş
Tüm insanların onuruyla ve fakirlikten
uzak yaşadığı bir ülke istiyoruz. Hessen’de hiçbir çocuk zaruret içinde
yaşamayı hak etmemiştir. Her çocuk,
çocuk temel güvencesi hakkına sahiptir.
Anaokulları ücretsiz olacak ve anaokullarında ve okullarda ücretsiz
öğle yemeği doğal bir şey olacaktır.

Silah ihracatı ve
savunma üretimine
karşı – barış için
daha fazla çalışma
Hessen artık silah üreticisi olmamalıdır.
Silah işletmelerini barışçıl üretime
dönüştüreceğiz. Hessen Yüksekokullarındaki barış araştırmalarını genişleteceğiz.
Silah ihracatı durdurulmalıdır. Federal
ordunun yurtdışı görevlerine son vereceğiz. Okullardaki ordu reklamlarını yasaklayacağız.

Bir demokraside kararı çoğunluk verir.
Ancak hükümet şu anda çoğunluğun
menfaatine göre hareket etmemektedir.
Bunu değiştirmek istiyoruz: Sosyal adaleti destekliyoruz ve sağa kaymaya karşıyız. Hiçbir insanın fakirlik içinde yaşamak
zorunda olmadığı barışçıl bir Hessen için
mücadele edeceğiz.
28 Ekim’de SOL PARTİ’yi seçin.

Sosyal,
ekolojik,
barışçıl
ve renkli bir
Hessen için.

Aktif olarak
katılıyorum!
Daha fazla bilgi istiyorum.
Lütfen konusunda daha fazla bilgi gönderin.
SOL PARTİ’ye üye olmak istiyorum.

Soy isim, isim

Az sayıda kişinin karının değil, insanların
ilk sırada geldiği bir toplum istiyoruz.
Hayatın planlanabilir olmasını ve hiç
kimsenin yaşlılıkta fakirlikten korkmak
zorunda olmamasını istiyoruz. Savaştan
nema sağlanamayan bir dünya istiyoruz.
Bunun için ülkemizde -parlamentomuzda, günlük hayatta ve insanların kafasında birçok şey değişmek zorundadır.
Bunu birlikte başarabiliriz.

Sokak, Ev numarası
Posta kodu, Yer
Telefon
E-Mail
Tarih, imza

Lütfen şu adrese gönderiniz:
SOL PARTİ (DIE LINKE), Hristiyan
Demokrat Birliği ve Yeşillerin eyalet hükümetine karşı en önemli sosyal ve
ekolojik muhalefettir. Bir politika değişikliği için soldan baskı yapıyoruz.
Hessen’de gittikçe artan sayıda kişinin
sahip olduğu şeyler gittikçe azalıyor.
Buna karşılık az sayıda kişi daha fazla
şeye sahip oluyor. Bu değişmek zorundadır. Bu sebeple çoğunluk için daha
çok şey talep ediyoruz! Siz de mi böyle
düşünüyorsunuz? Öyleyse 28 Ekimde
SOL PARTİ’yi seçmelisiniz.

DIE LINKE. Hessen
Allerheiligentor 2- 4
60311 Frankfurt am Main
Bilgiler DIE LINKE partisi ve bölümleri tarafından
Federal Veri Koruma Yasası (BDSG) hükümlerine
uygun kaydedilir, işlenir ve sadece siyasi çalışma
hakkında bilgi amaçlı ve seçim reklamı için bu
muvafakat iptal edilinceye kadar kullanılır
Basın hukuku anlamında sorumlu kişi:
Jörg Cezanne

İnternet: www.die-linke-hessen.de
Facebook: fb.com/DieLinkeHessen
E-posta: kontakt@die-linke-hessen.de

Çoğunluk
için daha
çok.
Çünkü çok fazla kişi
çok aza sahip.
Seçim programımız.
Kısa metin formunda.

Daha fazla maaş ve güvenli iş
Çalışılan işin ücretiyle iyi ve güvenli bir şekilde yaşanabilmelidir. Çalışma ilişkilerinin nesnel
bir sebep olmaksızın süreli hale getirilmesini yasaklamak istiyoruz. İşçi kiralama, mini işler
ve istisna sözleşmelerinin kötüye kullanılması yerine iyi maaşlı iyi işler yaratacağız. Asgari
ücretin saatini 12 Avroya yükselteceğiz. Kamu sektöründeki açık pozisyonları dolduracağız
ve yeni pozisyonlar yaratacağız.

Aşırı sağa karşı daha fazla dayanışma
ve insanlık!
Hessen’de kışkırtma ve ırkçılığa yer yoktur.
Hangi renk, din ve kökenden olursa olsun
tüm insanların iyi bir beraberliği için çalışacağız. Temel iltica hakkı üzerindeki her
kısıtlamayı reddederiz. Hessen’den yapılan
sınır dışı etme işlemlerini protesto etmeye devam edeceğiz ve herkes için kalma
hakkını destekleyeceğiz. Hessen’deki tüm
insanlar için sosyal güvenliği iyileştirmek
istiyoruz.
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Yaşanabilir
kasabalar ve köyler
için - taşraya daha
çok yatırım
Özellikle taşrada daha fazla hekime
ve ebeye ihtiyacımız var. Hastanelerde
ve bakım kurumlarında iyi bir bakım için
yeni pozisyonlar oluşturacağız. Okullar
ve anaokulları yanında kültür ve boş
zaman hizmetlerini de muhafaza edeceğiz. Otobüs ve tren seferleri
daha sık olmalı ve geniş bant internet
her eve ulaşmalıdır.

İklimi kapitalizmden
korumak – daha fazla
otobüs ve tren

Daha fazla ödenebilir konut yaratmak
Şehirlerimiz sadece zenginler için mevcut değildir. Yılda en az 10.000 yeni sosyal konut ve
2.000 öğrenci konutu yapacağız. Sosyal konutlar gelecekte varlığını sürdürecektir. Konut
spekülasyonunu yasaklayacağız. Hiç kimse maaşının üçte birinden fazlasını konut için
ödemek zorunda olmamalıdır.

Daha çok adalet –
milyonerler nihayet
daha fazla
vergilendirilmelidir
Bir milyon Avroyu aşan servetler için
tekrar servet vergisi koyacağız. Ortalama ve ortalamanın altındaki maaşlar için
gelir vergisini düşürüp en yüksek gelir
düzeyi vergi oranını yükselteceğiz. Ülkemizde adaletin hâkim olması için çok
zenginler artık daha çok vergi ödemelidir. Vergi kaçakçılığıyla mücadele edeceğiz ve vergi kaçakçılarını daha fazla
vergi kontrol memuruyla takip edeceğiz.
Belediyeleri mali açıdan güçlendireceğiz.
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Rüzgâr ve güneş enerjisini artırmayı sürdüreceğiz ve böylece iklimi kurtaracağız.
Elektrik üretimi için kömür yakmaya son
verilmelidir. Kaya gazı
üretimi yasaklanmalıdır. Kamu taşımacılığını özellikle kırsal kesimde genişletip çekici
hale getirmek istiyoruz. Otobüs ve tren
daha ucuz ve hatta
ücretsiz olacaktır.
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Daha küçük sınıflar için daha fazla öğretmen –
en başından itibaren adil eğitim
Her çocuk en iyi eğitimi ve desteği almalıdır. Bunun için daha fazla öğretmen yanında okul psikologlarına ve sosyal hizmet uzmanlarına ihtiyacımız var. Okul binaları
yenilenmek zorundadır. SOL PARTİ, 10. sınıfa kadar birlikte öğrenme şeklinde bir
eğitim istemektedir. Tam günlük okulların artışı hızlanmak zorundadır. Eğitim bizimle
herkes için ücretsiz olacaktır. Anaokulu ücretlerini kaldıracağız ve hala bakım için
ücret ödemek zorunda olan aileleri rahatlatacağız. Hessen eyaletinde daha fazla
eğitim yeri oluşturup meslek okullarını genişleteceğiz. Yüksekokullarda eğitim
ücretsiz olarak kalmak zorundadır.

