
di 14ê Adara 2021an de mirovên li Baden-Wuerttembergê 
parlamentoya xwe ya herêmê hildibijêrin. DIE LINKE wekî 
hêzeke sosyal-ekolojîk beşdarî hilbijartinê dibe. Pêdiviyeke 
teqez bi hêzeke bi vî rengî heye: Divê em di nav çend salên 
pêşiya xwe de guherîna avhewayê bisekinînin. Di heman 
demê de newekheviyên civakî jî di dema koronayê de bêhtir 
xirab û dijwar bûn. Li aliyekî di mehên borî de her car bêhtir 
mirov bi zehmetî bi Heqê Karê Demkurt debara xwe dikin, 
li aliyê din jî mirovên herî dewlemend hêj bêhtir dewlemend 
dibin, bi taybet di mehên borî de.

Rîska xizaniyê li Baden-Wuerttembergê bilind dibe. Kêm zêde 
nîvî ji kesên, ku tena serê xwe zarok mezin dikin, xizan in. 
Li şûna, ku giraniya xwe bidin ser karê baş, hêlînên zarokan 
ên bê heq, xaniyên erzan û xizmeta hêja ya tenduristiyê, 
Kretschmann, Strobl û koma wan firotina welêt bi pêş xistine 
– ji ber vê yekê kalîteya jiyana piraniya mirovên li Baden-Wu-
erttembergê kêm dibe.

Pere têra her kesî heye lê belê ne wekhev hatiye parvekirin. 
Dem, ew dem e, ku kesên super-dewlemend xerca taybet 
bidin, da ku krîza niha ji bo mirovan bi awayekî sosyal û ne 
çetin derbas bibe. Divê Baden-Wuerttemberg bêhtir ekolojîk 
û di warê civakê de bêhtir adil be. Divê mirov ji qezencê pêştir 
be. Ev pêkan e, bi me re!

TÊKÇÛNA HIKÛMETA HERÊMÊ: 

Kêmtirîn-heqdestê adilane li welatê dewlemend? Rêveberiya 
welêt hêj jî kêmtirîn-heqdestê federalê yê gelemperî dipejirî-
ne, ku tenê 9,35 Euro ye, lê belê Hikûmeta Herêma Berlinê, 
ku DIE LINKE tê de cî digire, kêmtirîn-heqdestê li welêt bilind 
kiriye û kiriye 12,50 Euro. Krîterên civakî û ekolojîk di belavki-
rina îhaleyên li BWê de roleke ne girîng dilîzin, wekî din welêt 
piraniya xebatkaran bi demkî digire kar.

Heqê kirêyan gelek zêde dibin: Bi Hikûmeta Herêmê nabe, ku 
xaniyên ne buha ji bo mirovan pêk bîne. Li şûna ku ecêbiya 
kirêyan bi qanûnan bisekinîne, di demên borî de bi deh he-
zaran xaniyên girêdayî dewletê firotiye, pir kêm piştgirî daye 
avakirina xaniyên sosyal û alîkariyên rasterast ên pereyan 
nade şaredarî û saziyên xêrxwaz, ku xaniyên erzan ava bikin.

Guherîna avhewayê û guherîna hatûçûyê li der dimînin: Hikû-
meta herêmê dev ji guhertina endustriya otomobîl û parçeyan 
berdaye û di mijara hilberîna motora şewata navxweyî de ji 
ya xwe nayê xwarê – bi encamên xirab ji bo xebatkaran, ku 
xetere li ser wan heye, ku şaxên karên wan werin girtin û karê 
wan ji destê wan here. Li şûna ku hatûçûyê biguherîne û gi-
raniyê bide ser otobus û trênan, hikûmeta herêmê xwe kiriye 
serok-lobîkarê komşîrketên otomobîlan.

Xizmeta xirab a tenduristiyê: Her çiqas korona hebe jî Lucha, 
Wezîrê Civakê yê ji Partiya Keskan, dev ji planên xwe yên 

girtina klînîkan bernade. Hete niha gelek klînîk ji xwe hatine 
girtin, bo nîmûne nexweşxaneyên li Başûrê Badenê li Sankt 
Georgen û Furtwangen an jî li Künzelsau ya li Hohenlohe-
kreis. Li şûna ku xizmeta nêzîkî jiyangehan pêşkêşî mirovan 
bike, hikûmeta herêmê giraniya xwe dide ser navendîkirina 
nexweşxaneyan û şîrketên nexweşxaneyan ên şexsî û mezin.

Perwerdehiya bi kêmasî: Li Baden-Wuerttembergê hêlînên za-
rokan têrê nakin. Li dibistanan pirî caran ders betal dibin. Li tu 
herêmeke din hewçend mamoste bi peymana demkî nakevin 
kar û di dema betlaneya havînê de neçar ji Jobcenterê alîkarî 
nagirin. Di mijara dîjîtalîzekirinê de di xew de mane. Ji bêvla 
vê, rêveberiya herêmê bi giregirên înternetê yên wekî Micro-
softê re xebatan dimeşîne û deriyên dibistanan ji berjewen-
diyên wan yên aborî re vedike.

Di wekheviya zayendan de li herî paş: Rewşên jiyana jinan* di 
siyaseta herêmê de ciyê xwe nagirin. Rêjeya jinan di parla-
mentoya herêmê de tenê bi qasî 26,6% e. Şîdeta li dijî jinan* 
niha di pandemiya koronayê de bêhtir dibe. Lê belê li dijî vê 
yekê têkoşîneke ciddî nayê meşandin. Ji bo bêhtirî 2000 
jinan li Baden-Wuerttembergê cî li malên jinan tune ne. Rîska 
xizanbûna jinan* gelek bilind e: Jin li Baden-Wuerttembergê li 
gorî zilaman kêm zêde ji 25% kêmtir qezenc dikin. Ev yek li te-
vahiya Almanyayê bilindtir Ferqa Dahatûya li gorî zayendan e.

Kêmkirina mafên azadiyê û demokrasiya rasterast: Qanûnên 
Polîsan yên ji aliyê partiyên Kesk-Reş ve hatine derxistin û 
di encamê de mîlîtarîzekirina polîsan ya gav bi gav mafên 
me yên azadiyê dixin nav xetereyê. Piştî her du guherînên 
qanûnan, Baden-Wuerttemberg ji 2015an ve, li gorî tevahiya 
herêman, xwedî dijwartirîn qanûnên polîsan e. Di heman 
demê de gava partiyên Kesk-Reş li djî lidarxistina referandû-
ma ji bo hêlînên zarokan yên bê pere rabûn, wan demokrasiya 
rasterast ya bi beşdariya gel betal kir.

Mirovên li Baden-Wuerttembergê bêhtir qezenc kirine. Ji 
welatê me re guherîneke nû, ramanên nû, bêhtir dilgermî divê, 
da ku xebat bi awayekî sosyal-adilane, ekolojîk û aştiyane 
bimeşin. DIE LINKE beşdarî hilbijartina parlamentoya herêmê 
ya 2021an dibe, ku bi awayekî dilgerm ji bo siyaseteke çêtir 
têkoşîn bide.

PROJEYÊN ME YÊN HERÎ GIRÎNG EV IN: 

Xebateke baş pêk bînin: Em dixwazin di mijara xebata baş de 
Baden-Wuerttembergê bikin welatê mînak. Em dixwazin dawî 
li meaşê kêm, xebata bi demsînor, karê demkî û hevpeymanên 
qebale bînin. Em dixwazin lihevkirina girseyî ya li ser meaşan 
ya şîrketan çêtir bikin, ango li kêleka krîterên civakî û ekolojîk 
divê lihevkirina girseyî ya li ser meaşan di belavkirina îhaleyên 
dewletê de sedema biryardanê bin. Gava dewlet îhaleyan be-
lav bike, divê herî kêm kêmtirîn-heqdestê bi qasî 13 Euroyan 
were dayîn. Divê pîşeyên civakî bêhtir qedir bigirin, ji ber ku li 

Bi awayekî hevgirtî krîzê derbas bikin.
Bi hev re. Bi me re.
DENGDÊRÊN HÊJA,



tu herêma federal jin ji zilaman hewçend kêmtir heqdest nagi-
rin. Em dixwazin ji bo heman xebatê, heman meaş were dayîn.

Xaniyên erzan pêk bînin: Jiyîna di xênî de mafekî mirovan e. 
Ji bo ku kirêdar ji pirbilindbûna kirêyan ji bo demekê bifilitin, 
DIE LINKE dê bilindbûna kirêyan a ji bo şeş salan bisekinîne 
û avakirina xaniyên sosyal berfireh bike. Ji ber ku jiyîna di 
xênî de hewçend bi wate ye, ku mirov nikare vê yekê ji bazar 
û reqabetê re bihêle, divê dewlet dest deyne ser gireşîrketên 
emlaqan ên wekî Vonovia & her wekî din û bi riya qanûnan bi 
awayekî serûbinî pêşî li spekulasyonan were girtin.

Guherîna avhewayê bisekinînin: Krîza avhewayê yek ji mezin-
tirîn zehmetiya dema me ye niha ye. Wekî ciyekî girîng a en-
dustriya otomobîlê, divê herêma me di jinûveavakirina civakî 
û ekolojîk a aboriyê de bibe pêşeng. DIE LINKE hewl dide, ku 
herêma me hete 2035an di mijara avhewayê de notir be. Ji 
bo vê armancê, em dixwazin hemû qanûn û tedbîrên herêm û 
şaredariyan parastina avhewayê ya domdar mecbûr bikin û di 
mijara hatûçûyê de veguherîneke rastîn bidin destpêkirin. Em 
dixwazin otobus û trênan berfireh bikin - bê bilêt û bê guman 
bê astengî.

Xizmeta tenduristiyê berfireh bikin - her wisa li deştê jî: 
DIE LINKE ji bo xizmeteke baş a tenduristiya ji bo her kesî 
têdikoşe. Ji bo vê yekê, em dixwazin sînorê jêr a hejmara 
xebatkaran bibe û bêhtir meaş ji bo tevahiya hemşîreyan 
were dayîn. Divê fînansekirina pergala tenduristiyê bi awayekî 
bingehîn were gorandin: Armanc ne qezanca herî zêde ye, lê 
belê armanc xizmeta herî baş a ji bo mirovên nexweş e. Divê 
nexweşxaneyên navçeyan di dest de bimînin û klînîkên hatine 
firotin dîsa bikevin destê şaredariyan.

Perwerdehiya baş ji bo her kesî: DIE LINKE dixwaze di-
bistanên giştî berfireh bike û lênêrîna zarokan a rojane pêş 
bixe. Em piştgiriyê didin fêrbûna bi hev re, ku hemû başdar 
dibin. Ji bo vê yekê, em dixwazin dibistanên giştî yên dorfireh 
xurt bikin. Em dixwazin fînansekirina bingehîn a zanîngehan 
berfireh bikin. Divê perwerdehî bê pere be - ji hêlîna zarokan 
hete zanîngehê!

Plana çalakiyê ya li dijî xizaniya zarokan: Li Baden-Wuert-
temberg, ji pênc zarokan, yek xizan e yan jî di bin xeteraya 
xizanbûnê de ye. Di malbatên xwedan paşzemîna koçbe-
riyê de, rewş hêj xirabtir e, ku ji sê zarokan yek wisa ye. Em 
hêlînên zarokan ên bê pere, firavîna nîvro ya li dibistanan bê 
pere û ji tevahiya xwedekarên dibistanan re tablet dixwazin. 
Her wisa divê şaredarî tevahiya mesrefên xênî hilgirin ser xwe, 
heqê kareba û înternetê jî tê de. Di dema me de bûyerên wekî 
jimalderxistina bi darê zorê û qutkirina kareba û gazê dê pêk 
newin.

Wekhevî – Jin ber bi pêş ve! Em di parlamentoyê de rêjeya ji 
50% ya jinan dixwazin. Ji Baden-Wuerttembergê re qanûna 
wekheviyê divê. Divê rewşên jiyana jinan* di tevahiya biryaran 
de li ber çavan werin girtin. Di xebata lênêrîn û mezinkirina 
zarokan de barê giran bêhtir li ser pişta jinan* e. Nabe ku ev ji 
bo wan bibe dezavantaj. Ji ber vê yekê, em dixwazin hêlînên 
zarokan û saziyên lênêrînê berfireh bibin û ji bo van xebatan 
bêhtir meaş were dayîn, ku piraniya xebatkaran jin in, wekî li 
lênêrîna biçûk û mezinan, hêlînên zarokan, karên firotinê. Divê 
Baden-Wuerttemberg ji bo têkoşîna li hemberî şîdeta li dijî 
jinan Hevpeymana-Stenbolê bi giştî bi cî bîne. Divê xizmetên 
alîkarî û şêwirmendiya ji bo jinan* bibe peywireke mecbûrî ya 
şaredariyan û rêveberiya herêmê vê yekê fînanse bike.

Mafên azadiyê û demokrasiyê xurt bikin: Divê qanûnên 
polîsan ên ji aliyê partiyên Kesk-Reş ve hatine derxistin paş 
ve werin kişandin. Divê li dijî nijadperestiya di nav polîsan de 
bi biryardarî têkoşîn were dayîn. Em dixwazin navendên ser-
bixwe yên gazind û lêpirsînên ji ber kiryarên şaş yên polîsan 
ava bikin. Em dixwazin demokrasiya rasterast berfireh bikin.

Ji bo Baden-Wuerttembergeke ji dinyayê re vekirî: Divê 
Baden-Wuerttemberg bibe stargeheke ewle. Em programe-
ke herêmî ya ji bo qebûlkirina penaberên ji deverên Yekitiya 
Ewropayê dixwazin, ku lê ji hedê xwe bêhtir penaber hene. 
Em bi biryardarî li dijî tevahiya cûreyên nijadperestî û jixwe-
dûrxistinê derdikevin. Em bi hev re ji bo Baden-Wuerttem-
bergekê têdikoşin, ku heman derfetê dide tevahiya mirovan 
– bêyî ku zayend, dahatû, meyldariya zayendî, paşzemîna 
koçberiyê yan jî astengiyek li ber çavan werin girtin.

JI KEREMA XWE RE BI DENGÊN XWE PIŞTGIRIYÊ BIDIN 
NAMZETÊN ME!

LI NAVEND Û JI STANDÊN ME AGAHIYAN BIGIRIN.
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