
14 marca 2021 roku mieszkańcy i mieszkanki kraju związkowe-
go Badenii-Wirtembergii wybiera nowy parlament. DIE LINKE 
kandyduje do wyborów jako opcja społeczno-ekologiczna. Taka 
siła jest pilnie potrzebna, poniewaz zostało nam tylko kilka lat, 
aby zapobiec katastrofie klimatycznej.  W tym samym czasie, 
podczas pandemii koronawirusa, niesprawiedliwości społeczne 
pogłębiły się. Coraz więcej osób musi utrzymać się ze skróc-
onych pensji, podczas gdy najbogatsi w ostatnich miesiącach 
znacznie zwiększyli swoją fortunę.

Ryzyko ubóstwa w Badenii-Wirtembergii rośnie. Dotyczy to pra-
wie połowy wszystkich  rodziców samodzielnie wychowujących 
dzieci. Zamiast dobrych miejsc pracy, bezpłatnej dziennej 
opieki, tanich mieszkań i doskonałej opieki zdrowotnej, firmy 
Kretschmann, Strobl & Co. posuwają coraz dalej prywatyzacje 
własności państwowej - ze szkodą dla jakości życia większości 
mieszkańców i mieszkanek Badenii-Wirtembergii (BW).

Pieniędzy jest wystarczająco dużo, są po prostu nierówno 
podzielone. Najwyższy czas na specjalny podatek dla najbo-
gatszych, aby złagodzić obecny kryzys społeczny. Badenia-Wir-
tembergia musi stać się bardziej ekologiczna i sprawiedliwa 
społecznie. Ludzie przed zyskami. Z nami jest to możliwe!

NIEPOWODZENIE RZĄDU STANOWEGO:

Uczciwa płaca minimalna w bogatych landach? Badenia-Wir-
tembergia opiera się na federalnej płacy minimalnej w wysok-
ości zaledwie 9,35 euro, podczas gdy rząd landu Berlin, który 
współtworzy DIE LINKE, podwyższył płacę minimalną do 12,50 
euro. 

Również kryteria społeczne i ekologiczne odgrywają jedynie 
podrzędną rolę przy realizacji zamówień Badenii-Wirtembergii, a 
land zatrudnia  zazwyczaj na umowy na czas określony.

Czynsze gwałtownie rosną: rządowi nie udaje się zwiększyć 
ilości  przystępnych cenowo mieszkań. Zamiast prawnego zaha-
mowania czynszowego szaleństwa, w przeszłości sprywatyzo-
wano dziesiątki tysięcy mieszkań będących własnością państwa 
i zbyt mało wsparto budowę mieszkań socjalnych. Brakuje też 
bezpośrednich dotacji dla gmin i publicznych sponsorów zori-
entowanych na pomoc społeczną i na budowę tanich mieszkań.

Brak działań na rzecz  klimatu i lepszego transportu: Rząd prze-
gapił restrukturyzację przemysłu samochodowego i dostawcze-
go oraz uparcie nie rezygnuje z użytku silników spalinowych - 
co ma fatalne skutki dla pracowników i pracownic, którym grozi 
zamknięcie zakładów i utrata miejsc pracy. Zamiast inicjować 
tranzycje systemu transportowego i konsekwentnie polegać na 
transporcie opartym na dobrze rozbudowanej linii autobusów i 
pociągów, rząd landu BW stał się praktycznie głównym lobbystą 
firm samochodowych.

Chory system zdrowia: Pomimo Korony, Minister Spraw 

Społecznychm Partii  Zielonych, Lucha, trzyma się swoich 
planów zamknięcia kliniki. Wiele małych klinik zostało już zam-
kniętych, na przykład szpitale Sankt Georgen i Furtwangen w 
Południowej Badenii lub Künzelsau w dzielnicy Hohenlohe. Za-
miast zapewniać opiekę blisko domu i na wsi, rząd landu  stawia 
na centralizację i prywatyzację szpitali.

Słabe wykształcenie: W Badenii-Wirtembergii brakuje miejsc 
dziennej opieki. W szkołach wiele lekcji jest odwoływanych. W 
żadnym innym kraju związkowym nie ma tak wielu nauczycieli 
zatrudnionych tymczasowo i wysyłanych do urzędu pracy w 
czasie wakacji letnich. Cyfryzacja szkół została przespana. 
Zamiast tego rząd landu BW zawiera umowy z internetowymi 
gigantami takimi jak Microsoft i otwiera bramy szkół interesom 
rynku.

Tyły w kwestii równości płci: warunki życia kobiet* nie są brane 
pod uwagę w polityce landu. Odsetek kobiet w parlamencie 
Badenii-Wirtembergii wynosi zaledwie 26,6%. Przemoc wobec 
kobiet* w związku z pandemią nasila się, ale nie jest poważnie 
zwalczana. W Badenii-Wirtembergii brakuje ponad 2000 domów 
pomocy dla kobiet*. Kobiety* są szczególnie narażone na 
ubóstwo: w Badenii-Wirtembergii zarabiają średnio o 25% mniej 
niż mężczyźni. Jest to największa różnica w wynagrodzeniu ze 
względu na płeć w całych Niemczech.

Ograniczenie swobód obywatelskich i demokracji bezpośred-
niej: Ustawy o policji uchwalone w ramach zielono-czarnej koa-
licji i wynikająca z nich stopniowa militaryzacja policji zagrażają 
naszym wolnościom obywatelskim. Po dwóch zmianach praw-
nych od 2015 r. Badenia-Wirtembergia posiada obecnie jedno z 
najsurowszych praw policyjnych w Niemczech. W tym samym 
czasie koalicja zielonych i czarnych odrzuciła możliwość demo-
kratycznego współdecydowania mieszkańców i mieszkanek gdy 
w zeszłym roku odrzucił petycję o bezpłatną opiekę dzienną.

Mieszkańcy i mieszkanki Badenii-Wirtembergii zasługują na 
więcej. Państwo potrzebuje oddechu świeżego powietrza, 
nowych pomysłów i więcej serca i duszy, aby było lepiej: spra-
wiedliwe społecznie, ekologiczne i pokojowo. DIE LINKE bierze 
udział w wyborach do landtagu w 2021 r. i prowadzi energiczną 
kampanię na rzecz lepszej polityki.

TO NASZE NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY: 

Umożliwić dobrą pracę:  Chcemy, aby Badenia-Wirtembergia 
stała się wzorcowym państwem związkowym pod względem 
dobrych warunków pracy. Chcemy położyć kres niskim zarob-
kom, umowom na czas określony, pracy tymczasowej i umowom 
śmieciowym. Chcemy zwiększyć zakres układów zbiorowych w 
przedsiębiorstwach, ponieważ oprócz kryteriów społecznych 
i ekologicznych, kwestia układów zbiorowych musi być decy-
dującym czynnikiem przy udzielaniu zleceń publicznych. W 
przypadku udzielania zleceń przez państwo musi być wypła-

Solidarne wyjscie z kryzysu.
Wspólnie z nami.
DRODZY WYBORCY I WYBORCZYNIE,



cane minimalne wynagrodzenie w wysokości 13 euro. Zarobki 
w zawodach socjalnych muszą być podwyższane, ponieważ w 
żadnym innym kraju związkowym kobiety nie zarabiają aż tyle 
mniej niż mężczyźni. Chcemy równej płacy za równą pracę. 

Tworzenie tanich mieszkań:  Mieszkanie jest prawem człowieka. 
Aby dać lokatorom i lokatorkom odetchnąć od czynszowego 
szaleństwa, DIE LINKE wprowadzi sześcioletnie  zamrożenie 
czynszu i zainwestuje w masową rozbudowę mieszkań socjal-
nych. Ponieważ budownictwo mieszkaniowe jest zbyt ważne, 
by pozostawić je rynkowi i konkurencji, firmy takie jak Vonovia 
& Co. powinny zostać wywłaszczone, a spekulacje gruntami 
powinny być ograniczane przez prawo.

Zatrzymanie zmian klimatycznych: Kryzys klimatyczny jest 
jednym z największych wyzwań naszych czasów. Jako waż-
na lokalizacja dla przemysłu motoryzacyjnego, land BW musi 
być pionierem w społecznej i ekologicznej restrukturyzacji 
gospodarki. DIE LINKE dąży do tego, aby kraj związkowy stał 
się do roku 2035 neutralny dla klimatu. W tym celu chcemy 
podporządkować wszystkie uchwały i środki landu i gmin do 
konsekwentnej ochrony klimatu i zapoczątkowania  prawdziwej 
zmiany w transporcie. Chcemy rozwijać sieć linii autobusów i 
kolei - darmowy i oczywiście bez barier.

Rozszerzenie opieki zdrowotnej - również na wsi: DIE LINKE 
angażuje się w dobrą opiekę zdrowotną dla wszystkich. W tym 
celu chcemy wprowadzić ustawowy minimalny poziom zatrud-
nienia i większe wynagrodzenie dla personelu pielęgniarskiego. 
Finansowanie systemu opieki zdrowotnej musi zostać odwró-
cone do góry nogami: Nie chodzi tu o największy możliwy zysk, 
ale o najlepszą możliwą opiekę nad chorymi. Szpitale miejskie 
muszą być utrzymane, a sprywatyzowane szpitale muszą wrócić 
w ręce publiczne. 

Dobra edukacja dla wszystkich: DIE LINKE chce promować 
rozwój integracyjnych szkół społecznych (tzw. Gemeinschafts-
schule) i opieki całodziennej. Opowiadamy się za dłuższą 
wspólną nauką, która angażuje równo wszystkie dzieci. W tym 
celu chcemy wzmocnić integracyjne szkoły społeczne. Chcemy 
wzrostu  podstawowego finansowania uczelni. Edukacja musi 
być bezpłatna - od przedszkola po uniwersytet! Plan działania 
przeciwko ubóstwu dzieci: w Badenii-Wirtembergii co piąte 
dziecko jest biedne lub zagrożone ubóstwem. W rodzinach 
ze środowisk migracyjnych jest to prawie co trzecie dziecko. 
Zależy nam na darmowych żłobkach, darmowych obiadach w 
szkołach i tablecie dla każdego ucznia. Gminy powinny również 
pokrywać pełne koszty zakwaterowania, w tym energii elektry-
cznej i korzystania z internetu. U nas nie będzie przymusowych 
przesiedleń, blokad na prąd i gaz.

Równe prawa - kobiety* naprzód! Żądamy parytetu w wysokości 
50% dla kobiet* w parlamencie. Badenia-Wirtembergia potrze-
buje prawa parytetu. Wszystkie decyzje polityczne muszą uwz-
ględniać sytuację kobiet*. Kobiety* wykonują więcej bezpłatnej 
pracy opiekuńczej i wychowawczej. Nie może to wpływać na 
ich zycia niekorzystnie. Zależy nam zatem na rozbudowie 
placówek opiekuńczych oraz wyższych zarobków w zawodach, 
w których kobiety najczęściej pracują, np. w opiece, w żłobkach 
czy w handlu detalicznym. Badenia-Wirtembergia musi w pełni 
wdrożyć Konwencję Stambulską w sprawie zwalczania prze-
mocy wobec kobiet*. Pomoc i doradztwo dla kobiet * muszą 
być obowiązkowym obszarem działań gminy, a państwo musi 
zapewnić finansowanie.

Wzmocnienie praw do wolności i demokracji: Ustawy policyjne 
uchwalone za czasów rządu zielono-czarnego muszą zostać 
wycofane. Rasizm w policji trzeba zdecydowanie zwalczać. 
Chcemy powołać niezależne organy ds. skarg i dochodzeń w 
sprawie wykroczeń policji. Chcemy rozwijać demokrację bez-
pośrednią.

Tak dla kosmopolitycznej Badenii-Wirtembergii: Badenia-Wir-
tembergia powinna stać się bezpieczną przystanią. Wzywamy 
do wprowadzenia krajowego programu przyjmowania ucho-
dźców z hotspotów UE. Zdecydowanie przeciwstawiamy się 
wszelkim formom rasizmu i wykluczenia. Razem opowiadamy 
się za Badenią-Wirtembergią, która oferuje każdemu takie same 
możliwości - niezależnie od płci, dochodów, orientacji seksual-
nej, pochodzenia czy niepełnosprawności.

WESPRZYJCIE NASZEGO KANDYDATA LUB KANDYDATKĘ 
SWOIM GŁOSEM!

WIĘCEJ INFORMACJI  NA NASZEJ STRONIE INTERNETO-
WEJ I W NASZYCH BIURACH INFORMACYJNYCH.
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