
Planul nostru

Program scurt pentru alegerile 
pentru camera deputatilor din Berlin 
in data de 18 septembrie 2016

,

Orașul Berlin este captivant și frumos, este 
patria veche și nouă, o metropolă extraor-
dinară. Dar multe lucruri, pentru care iubim 
la orașul, sunt în pericol. Orasul se schim-
bă foarte repede, si tot mai multi oameni 
devin excluși. Aceste dezvoltări vrem să in-
fluentam cu metodele unei politici sociale.

Orașul trebuie din nou să functioneze, po-
tentialul orașului nu ar trebui riscat. În loc 
de a taia din bugetul structurilor publice și 
sociale cât mai mult, noi vrem să investim; 
în loc de a micșora numărul angajatilor în 
administratie noi vrem s-o creștem; în locul 
privatizării sectorului energetic, a locuinte-
lor, a traficului, cât și a servicilor sociale, 
noi vrem să le dăm înăpoi orașului. Luptăm 
pentru o altă politică și pentru un guvern, 
care actionează pe baza acestor teluri.

Noi vrem ca oamenii să aibă șansa să se 
implice în soarta orașului. Vrem ca ideile 
lor să fie luate în seamă și propunem să in-
tărim posibilitătile unei democratii directe. 

Organizarea unui referendum trebuie să fie 
mai simplă, avem nevoie de referendumuri 
sectorale și de posibilităti noi pentru par-
ticiparea politică a tuturor locuitorilor Ber-
linului. Politica actuală autoritară trebui să 
se termine! Luptăm împotriva coruptiei în 
politică și pentru transparentă. Noi nu be-
neficiăm de donatii de la nicio firmă.

Orașul apartine tuturor, cei care trăiesc, 
iubesc și muncesc acolo. Așa să trebuie 
fie din nou! Acest lucru putem să reușim, 
nu de azi la mâine, dar pas cu pas. Pentru 
asta avem nevoie de presiune politică de 
stânga, la alegerea pentru camera deputa-
tilor din Berlin la 18 septembrie 2016, dar 
și după. Luati parte la alegeri!

În Berlin nu se mai învestește. Printr-un 
program larg de investitii vrem să reno-
văm școlile, să îmbunătim infrastructura 
socială, să reparăm străzile, să dezvoltăm 
transportul public. Numai așa putem 
reuși ca orașul să functioneze din nou și 
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pentru un Berlin
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să creăm posibilităti bunde de muncă. În 
plus, oferim refugiatilor și șomerilor 
șanse la o muncă satisfăcătoară. 

Sărăcia copiilor și a persoanelor în vârstă 
este rușinoasă! Noi vrem să combatem 
sărăcia. Să nu fie nimeni lasat în urma! 
Vrem să cream o retea strânsă cu mul-
te oferte de ajutor. Evacuările fortate din 
locuinte și oprirea curentului electric dău-
nează persoanelor cel mai sărace.  Noi 
vrem să împiedicam așa ceva și să-i ajutăm 
pe cei afectati. Vrem ca Berlin-Pass-ul să 
fie eliberat și emis automat persoanelor 
cu dreptul la el. Vrem să oferim mai multor 
persoane accesul la Berlin-Pass.

Creșterea chiriilor și mutarea oamenilor 
din cartierele vii destruge Berlinul colorat 
și divers. Avem nevoie de locuinte cu chirii 
accesibile pentru toată lumea în fiecare 
cartier. Asociatiile imobiliare de stat tre-
buie să dea un bun exemplu și să ofere 
destule locuinte persoanelor cu venituri 
mai mici. În 5 ani, stocul locuintelor publice 
vrem să-l creștem cu 25% la o sumă totală 
de 400.000 de locuinte.

Vrem să eliminăm lipsa angajatilor în 
serviciul public. Mult prea putini angajati 
în administratia Berlinului au din ce în ce 
mai multe sarcini. Munca lor asigură  fun-
ctionarea orașului, așa că avem nevoie de 
mai multe angajati în primării, școli, birou-
ri. Noi vrem sectoare tare pentru un oraș 
puternic.

Munca bună este posibilă și necesară. 
Vrem să transformăm administratia și insti-
tutiile publice în locuri model de muncă. În 
Berlin, nu trebuie să existe angajati  prost 
plătiti și locuri de muncă dezavantajoși. 
Fiecare om trebuie să fie în stare să aibă 
pe baza muncii lui un trai decent. În plus, 
vrem să creăm locuri de muncă publică în 
slujba societătii.

Educatie bună pentru toti este necesară. 
De aceea în Berlin ne trebuie școli și gră-

dinite bune pentru toti copii, indiferent de 
provenienta și de bugetul părintilor lor. Un 
model bun sunt școlile, în care există toate 
clasele de la clasa întâi până la bacalau-
reat. Lumea cere aceste școli – de aceea 
avem nevoie de mai multe din ele.

Berlinul trebuie să înceapă să construiască 
orașul social și ecologic de mâine. Pent-
ru asta este nevoie de retele energetice 
și de companii energetice puternice și 
în posesia statului. Numai așa se poate 
asigura resursele energetice necesare ale 
locuitorilor în viitor. Interesurile firmelor 
particulare nu au ce caută în Berlin. În locul 
autostrăzilor trebuie învestit în străzi pen-
tru biciclete și transportul în public. Noi 
vrem să oprim creșterea preturilor de 
bilete la autocare și trenuri și pe termen 
lung să chiar reducem aceste preturi. 

Pentru noi contează umanitatea și solida-
ritatea: din această cauză refugiatii nu ar 
trebui să stea în cămine uriașe, ci ca toti 
ceilalti oameni, în locuinte normale. Noi 
luăm integrarea în serios și vrem să extin-
dem ofertele de cursuri de limba germană 
și de locuri de muncă. Berlinul are loc pen-
tru toti – Berlinul este un oraș de succes. 
Noi luptăm împotriva naziștilor, al rasismu-
lui și a urii.

Dacă vreti să aflati mai multe despre pro-
gramul partidului berlinez DIE LINKE, trece-
ti pe la birourile noastre, sunati-ne sau cititi 
pagina noastră de web.

DIE LINKE. Berlin 
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin 
Telefon: 030/240 092 89 
Fax: 030/240 092 60
info@die-linke-berlin.de
www.die-linke-berlin.de
facebook.com/dielinkeberlin 
twitter.com/dielinkeberlin
V.i.S.d.P. Katina Schubert
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