Dayanısmayla krizi asacagız.
Birlikte. Bizimle.
DEĞERLI SEÇMENLER,
Baden-Württemberg’liler 14 Mart 2021‘de yeni bir eyalet parlamentosu seçmek üzere sandığa gidecekler. DIE LINKE (Sol
Parti) sosyal-ekolojik bir politikayı temsilen bu seçime giriyor.
Şimdi ve bugün böyle bir güce hepimizin acil ihtiyacı var.
Çünkü iklim değişikliğini durdurmak için sadece birkaç yılımız
kaldı. Bunun yanı sıra, Corona döneminde sosyal adaletsizlikler daha da arttı. En zenginler son aylarda servetlerini önemli
ölçüde artırırken, sayıca hergeçen gün artan kesimlerden insanlar kısa zamanlı iş (Kurzarbeit) nedeniyle düşen gelirleriyle
geçinmek zorunda kalıyor.
Baden-Württemberg‘de yoksulluk riski altına giren insanların
sayısı giderek artmakta. Tek başına çocuk yetiştiren anne
ve babaların neredeyse yarısı yoksulluk riski altında yaşıyor.
Kretschmann, Strobl ve diğerleri, iyi iş, ücretsiz çocuk yuvası,
ucuz konut ve eksiksiz sağlık hizmetleri sağlamak dururken,
Baden-Württemberg’de yaşayan insanların çoğunluğunun
yaşam kalitesi pahasına eyalet varlıklarının satışını hızlandırdılar.
Parasal kaynaklar yeterli, ancak bu kaynaklar eşit dağıtılmıyor.
Halkın şu anki krizde biraz olsun nefes alabilmelerini sağlamak
için süper zenginlere uygulanabilecek özel bir vergiyi yürürlüğe koymak gerekiyor. Baden-Württemberg ekolojik ve sosyal
olarak daha adil hale gelmelidir. İnsanlar kârdan önce gelir ve
bu ancak bizimle mümkün!
EYALET HÜKÜMETININ BAŞARISIZLIĞI:
Bizim gibi zengin bir eyalette adil asgari ücret ne olmalı? Eyaletimiz bu soruya cevap olarak federal çapta uygulanan 9,35
avroluk asgari ücreti esas alırken, DIE LINKE‘nin de dahil olduğu Berlin eyalet hükümeti asgari ücreti 12,50 Avro’ya çıkardı
bile. Baden Württemberg‘de hizmet ve mal alımlarında sosyal
ve ekolojik kriterler şu an birincil öneme sahip değil. Eyaletimiz
çoğunlukla kısa süreli sözleşmelerle işe alımlar yapıyor.
Kiralar hızla artmaya devam ediyor: Eyalet hükümeti uygun
fiyatlı konut üretmekte başarısız kaldı. Kiraların çılgınca yükselişine yasal engeller getirmek yerine, kamuya ait on binlerce
konut özelleştirildi; sosyal konut inşaatı çok az teşvik edildi
ve uygun fiyatlı konut inşası için yerel belediyelere ve kamu
yararına çalışan konut girişimlerine doğrudan parasal destek
yetersiz kaldı.
İklim değişikliği ve ulaşımın dönüştürülmesi konuları üzerinde
durulmadı: Eyalet hükümeti, fabrika kapatılmaları ve işyeri kayıpları gibi çalışanlar için ağır sonuçlar doğuracak içten yanmalı
motor teknolojisine yapışıp kaldı ve bunun sonucu olarak otomotiv ile otomobil yedek-parça endüstrisinin yeniden yapılanması fırsatını kaçırdı. Eyalet hükümeti, ulaşımın dönüştürülmesini başlatarak, kararlı bir şekilde otobüs ve tren gibi toplu
taşıma araçlarına yönelmek yerine, otomobil şirketlerinin baş
lobicisi haline geldi.

Sağlıksız sağlık sistemi: Corona‘ya rağmen, Yeşil’lerin Sosyal
Güvenlik Bakanı Lucha klinikleri kapatma planında ısrar etmekte. Örneğin Güney Baden‘deki Sankt Georgen ve Furtwangen klinikleri veya Hohenlohe bölgesindeki Künzelsau kliniği
gibi pek çok küçük klinik, çoktan kapatıldı. Eyalet hükümeti,
bakım hizmetlerinin yerelde geliştirilmesi yerine belli merkezlerde toplanması ve özel hastane şirketlerinin desteklenmesine ağırlık veriyor.
Yetersiz eğitim: Baden-Württemberg‘de kreşler yeterli kapasiteye sahip değiller. Okullarda pek çok ders öğretmensizlikten
yapılamıyor. Başka hiçbir federal eyalette bu kadar öğretmen
yaz tatillerinde iş bulma kurumuna havale edilmek üzere geçici olarak işe alınmıyor. Dijitalleşme konusunda yolda kaldılar.
Bunun yerine Microsoft gibi internet devleriyle anlaşmalar
yapıp, okulların kapılarını ticari çıkar güden büyük firmalara
açtılar.
Cinsiyet eşitliğinde sonuncu: Kadınların yaşam koşulları devlet
siyasetine yansımıyor. Eyalet parlamentosundaki kadınların
oranı sadece %26,6 seviyesinde. Kadına yönelik şiddet Corona
salgını döneminde arttı. Buna karşı ciddi bir şekilde mücadele
edilmiyor. Baden-Württemberg‘deki kadın sığınma evlerinde
karşılanamayan 2.000‘den fazla talep var. Kadınlar yüksek bir
yoksulluk riski altında yaşıyorlar. Baden-Württemberg‘de erkeklerden ortalama %25 daha az kazanıyorlar. Bu, Almanya‘daki
cinsiyetler arası görülen en yüksek ücret farkılığıdır.
Özgürlüklerde ve doğrudan demokraside kısıtlamalar: YeşilSiyah koalisyon tarafından getirilen polis yasaları ve bunun
sonucunda polisin kademeli olarak militerleştirilmesi özgürlüklerimizi hergeçen gün daha da çok tehlikeye atıyor. 2015‘ten
bu yana yapılan iki yasal değişikliğin ardından Baden-Württemberg şu anda ülke çapında en sert polis yasalarından birine sahip. Geçen yıl ücretsiz kreşler için getirilen referandum
önerisini reddettiğinde, Yeşil-Siyah koalisyon böylece doğrudan demokratik katılımı da elinin tersiyle itmiş oldu.
Baden-Württemberg‘de yaşayan insanlar bizce bundan daha
fazlasını hak ediyor. Sosyal adalet için, ekolojik ve huzurlu
bir yaşam için, eyaletin taze bir nefese, yeni fikirlere ve daha
fazla tutkuya ihtiyacı var. Die Linke, işte bu yüzden, ilerici bir
politikanın hayata geçirilmesi için, 2021‘deki eyalet seçimlerine
katılıyor.
EN ÖNEMLI PROJELERIMIZ:
İyi çalışma koşullarını hayata geçirmek: Baden-Württemberg‘i
iyi çalışma koşullarında örnek bir ülke yapmak istiyoruz. Düşük
maaşları, süreli iş sözleşmelerini, ödünç işçi sözleşmelerini ve
işe bağlı geçici işçi alımlarını kaldırmak istiyoruz. Şirketlerin
toplu iş sözleşmelerine bağlı olarak çalışmalarını yaygınlaştırmak istiyoruz. Sosyal ve ekolojik kriterlere ek olarak, toplu
iş sözleşmesine bağlılık koşulu kamu ihalelerinde belirleyici

olmalıdır. Devlet ihaleleri kapsamındaki işlerde asgari ücret 13
avro olmalıdır. Kadınların yoğun olarak çalıştığı sosyal alanlardaki meslekler desteklenmelidir, çünkü başka hiçbir eyalette kadınlar erkeklerden bu kadar daha az ücretlendirilmiyor.
Kadınlar için eşit ise eşit ücret istiyoruz.
Uygun fiyatlı konut üretimi: Konut bir insan hakkıdır. DIE
LINKE, içinde bulunduğumuz kira artış çılgınlığında kiracılara
nefes aldırmak için, altı yıllığına kiraların dondurulmasını ve
sosyal konut üretiminde büyük bir artışı hayata geçirecektir.
Konut hakkı piyasaya ve rekabete bırakılamayacak kadar
önemli olduğu için, Vonovia gibi emlak sirketleri kamulaştırılmalı ve emlak spekülasyonu yasalarla sınırlandırılmalıdır.
İklim değişikliğine karşı: İklim krizi, çağımızın başa çıkmamız
gereken en büyük sorunlarından biridir. Otomotiv endüstrisinin önemli bir merkezi olan ülkemiz, ekonominin sosyal ve
ekolojik yeniden yapılanmasında öncü olmalıdır. Partimiz DIE
LINKE, Baden-Württemberg eyaletinin 2035 yılına kadar iklime
zararsız hale gelmesi için çalışmakta. Buna yönelik, devletin
ve belediyelerin tüm yasalarının ve uygulamalarının tutarlı bir
şekilde iklimsel önlemlere tabi kılınmasını ve gerçek bir ulaşım
reformunu başlatmak istiyoruz. Toplu taşıma hizmetlerini
genişletmek temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. Biletsiz ve
tabii ki engelsiz.
Daha iyi ve yaygın sağlık hizmeti: DIE LINKE, tüm insanlar için
iyi bir sağlık hizmeti için mücadele vermekte. Bunun sağlanması için, sağlık personeli sayısında yasal bir alt sınır getirilmesini ve bu alandaki ücretlerin arttırılmasını hedefliyoruz. Sağlık
sisteminin finansmanı baştan sona dönüştürülmelidir: Derdimiz, olabilecek en büyük kazancı elde etmek değil, hastalar
için olabilecek en iyi bakımı sağlamaktır. Belediye hastaneleri
koruma altına alınmalı ve özelleştirilmiş olan klinikler yeniden
kamulaştırılmalıdır.

Eşitlik, kadınlara öncelik! Eyalet meclisinde %50 kadın oranı
talep ediyoruz. Baden-Württemberg‘in bir eşitlik yasasına
ihtiyacı var. Tüm siyasi kararlarda kadınların yaşam kosulları
dikkate alınmalıdır. Kadınlar erkeklere göre daha fazla ücretsiz
bakım ve çocuk eğitim işi yapıyor. Bu onlar için bir dezavantaj
olmamalıdır. Bu nedenle, kreşlerin ve bakımevlerinin sayısını
artırmak ve kadınların daha yoğun çalıştığı bakım hizmetleri,
kreşler veya perakende satış gibi işlerde, ücretleri arttırmak temel hedeflerimiz arasındadır. Baden-Württemberg, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye Yönelik İstanbul Sözleşmesi‘ni tam
anlamıyla uygulamalıdır. Kadınlara yönelik yardım ve danışmanlık hizmetleri zorunlu bir belediye görevi haline gelmeli ve
eyalet bu hizmetlerin finansmanını garanti altına almalıdır.
Daha fazla özgürlük, daha güçlü demokrasi: Yeşil-Siyah koalisyonu tarafından çıkarılan polis yasaları geri çekilmeli, emniyet
güçleri içindeki ırkçılıkla kararlılıkla mücadele edilmelidir. Polisin görevi kötüye kullanması durumlarını soruşturmak üzere
bağımsız şikayet ve soruşturma organları kurmak istiyoruz.
Doğrudan demokrasiyi geliştirmek hedefimizdir.
Dünyaya açık bir Baden-Württemberg için: Baden-Württemberg insanlar için güvenli bir sığınak haline gelmelidir. AB’de
yoğunlaşmış bölgelerden gelecek mülteciler için, eyalet
çapında bir mülteci kabul programı talep ediyoruz. Her türlü
ırkçılığa ve dışlamaya kararlılıkla karşı çıkıyoruz. Hep birlikte,
cinsiyeti, gelir durumu, cinsel yönelimi, göçmenlik geçmişi
veya engellilik durumuna bakılmaksızın tüm insanlara eşit
fırsatlar sunan bir Baden-Württemberg için buradayız.
LÜTFEN ADAYIMIZI OYLARINIZLA DESTEKLEYİN!
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BÜROLARIMIZA VE SEÇİM MASALARIMIZA BAŞVURABİLİRSİNİZ.

Herkes için iyi eğitim: DIE LINKE kamu okullarının ve tam
gün bakımın geliştirlmesini hedeflemektedir. Bütün çocukları
içeren daha uzun süreli ve beraberce yürütülen eğitimden
yanayız. Bunun için tüm çocukları kucaklayan kamu okullarını
güçlendireceğiz. Yüksek okulların finansmanını iyileştireceğiz.
Kreşten üniversiteye kadar eğitim ücretsiz olmalıdır!
Çocuk yoksulluğuna karşı eylem planı: Baden-Württemberg‘de
her beş çocuktan biri yoksul veya yoksulluk riski altındadır.
Göç geçmişi olan ailelerde bu oran neredeyse her üç çocuktan biridir. Ücretsiz kreş, okullarda ücretsiz öğle yemeği ve her
öğrenci için bir tablet istiyoruz. Ayrıca belediyeler elektrik ve
internet kullanımı dahil olmak üzere tüm konaklama harcamalarını karşılamalıdır. Bizim yönetimimizde, evden çıkarma,
elektrik ve gazın kapatılması gibi sorunlar yaşanmayacak.
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