
Vores valggrundlag 
i kort form
Der er forbundsdagsvalg d. 24. september,  
og dette valg vil være af afgørende betydning 
for hele landet. – Nogle påstår ganske vist  
at løbet allerde er kørt. Men tværtimod: Intet 
er afgjort.

Hvordan politikken kommer til at fortsætte 
efter valget, afhænger nemlig i høj grad  
af hvor stærk DIE LINKE bliver – og derfor 
afhænger det også af din valgstemme!

Social retfærdighed, social sikkerhed, 
nedrustning og fred er vores centrale mærke-
sager, og du kan stole på at vi vil kæmpe for 
dem.

Mange mennesker ønsker forandring, social 
retfærdighed og en sikker fremtid.

Vi siger: Tingene kan ikke bare blive ved med 
at være som de er. Lad os i fællesskab sørge 
for forandring. DIE LINKE vil gøre landet mere 
socialt og mere retfærdigt.

Vores planer er konkrete, retfærdige, og vi kan 
skaffe de nødvendige penge til dem. Vi ønsker 
et land hvor lønnen garanterer et sikkert liv og 
hvor alle kan lave sikre planer for fremtiden.

Vi ønsker et land hvor ingen behøver være 
bange for at leve i fattigdom. Og derfor er vi 
heller ikke bange for at beskatte millionærer 
og milliardærer en del mere. Vi ønsker et land 
hvor rigdommen kommer alle til gode.

Hvis DIE LINKE får mange stemmer d. 24. sep - 
tember, er det et stærkt signal for en udvikling  
i den rigtige retning. Du kan afgive din stemme 
for mere retfærdighed d. 24. september – for 
en ny social politik og imod et „vi fortsætter 
bare”: Stem på DIE LINKE, tak.

1. God løn og sikre jobs. – DIE LINKE tager 
parti for lønmodtagerne når det gælder sikre 
jobs med højere lønninger, som vil gøre livet 
mere sikkert. Mindstelønnen skal sættes op 
til 12 euro i timen. Kun på denne måde bliver 
lønmodtagerne senere sikret en pension som 
udelukker fattigdom. Vi vil styrke fagforenin-
gerne og sætte fokus på retfærdige overens-
komster.

2. Erhvervsarbejde er til for at sikre et 
selvbestemt liv, men det må ikke domi-
nere det private liv. Vi vil stoppe vikarjobs 

og outsourcet lavtlønsarbejde. I stedet for 
dårligt lønnede jobs og ufrivilligt deltidsar-
bejde vil vi skaffe sikre jobs, ubegrænset og 
med gode overenskomster. – Vi går ind for 
ligeløn for kvinder uden undtagelser. Specielt 
arbejdet i de sociale fag fortjener en langt 
bedre løn. – Vi ønsker mere tid til familie, 
rekreation og fritidsliv.

3. Pensioner uden fattigdom. – Pensioner 
skal garantere de ældre en sikker levestandard. 
Derfor ønsker vi at forhøje pensionsniveaut på 
53 procent. Vi vil opprioritere perioder med 
lavere løn, således at f.eks. en salgsassistent 
kan få 270 euro mere i pension. – Og vi vil ind-
føre en mindstepension på 1.050 euro og gøre 
op med pensionsforskellen i det østlige og det 
vestlige Tyskland.

4. En social bistandsordning. – Den nuvæ-
rende bistandsordning („Hartz IV“) betyder ofte 
social fattigdom for modtagerne. Vi vil erstatte 
den med et minimumsbeløb på 1.050 euro om 
måneden. Den nye mindstesikring vil være fri 
for sanktioner og vil indeholde alle de ydelser 
som hidtil skulle søges enkeltvis. Arbejds-
løshedsdagpengene („SGB I“) skal betales 
længere. – Vores reform går ud på at ingen skal 
have mindre end 1.050 euro om måneden.  
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Og vi vil indføre sociale takster for elektricitet, 
den lokale trafik samt togrejser. – Børnepen-
gesatsen vil stige til 328 euro, og vi vil indføre 
en grundsikring for alle børn.

5. Retfærdig skat. – Vi vil genindføre 
formueskatten for formuer over en million 
euro, for at financiere de nødvendige sociale 
udgifter, bl.a. til skoler og børnehaver, socialt 
boligbyggeri, bedre internet, sygehuse og den 
kollektive trafik. – Hvis alle bidrager med det, 
de kan, er det en hjælp til alle. – 

6. Vi vil lempe skatterne for lønmodta-
gerne med gennemsnitlig eller lav 
indkomst. Personfradraget sættes op til 
12.600 euro om året. Alle med en månedlig 
bruttoløn under 7.100 euro vil komme til at 
betale en lavere lønskat. Til gengæld vil højere 
indkomster beskattes stærkere.

7. Én sygesikring for alle. – Vi vil gøre op 
med lange ventetider og manglende læger  
i dit lokalsamfund. Grundidéen er én syge-
sikring for alle. Den kan financieres hvis bare 
alle bidrager til den. Alle indbetaler og bliver 
behandlet ens – det kalder vi for et solidarisk 
sundhedsforsorg.. De obligatoriske sund-
hedsafgifter vil falde under 12 procent af din 
løn – og fremover vil også briller og tand-
proteser være inclusive. – Vi genindfører en 
lige indbetaling fra både arbejdsgivernes og 
lønmodtagernes side. – Vi vil skaffe 100.000 
nye arbejdspladser i plejebranchen. Og vi 
kæmper for ar redde alle hospitaler som er 
truet af lukning.

8. Flere boliger til rimelige priser. – Endnu 
stiger huslejepriserne fortsat til vejrs. Dette 
tvinger en del mennesker til at forlade deres 
by eller bydel. Vi vil stoppe denne tvangs-
udvandring. Vi sætter et loft for lejeniveaut, 
specielt i efterspurgte boligområder, og delvis 
kan lejen så blive billigere. Vi vil sætte gang i 
det sociale boligbyggeri – mindst 250.000 nye 
boliger om året. – Og vi vil forbyde boligspeku-
lationen.

9. Et EU som er værd at leve i. – Vi ønsker 
en nystart for EU. Menneskene skal have 
første prioritet – ikke banker og koncerner!  
Vi har brug for en aktionsplan mod den høje 
arbejdsløshed som rammer allermest unge 
mennesker i de sydlige EU-lande. Og vi har 
brug for en social og økologisk økonomi:  
I stedet for „frihandelsaftaler“ som TTIP og 
TISA satser vi på fair handel og en effektiv 

klimapolitik. – Vi ønsker et EU som er 
demokratisk, socialt og værd at leve i for alle 
mennesker.

10. Fred er vores mærkesag. – DIE LINKE 
har altid og konsekvent været mod krig og 
oprustning. Derfor vil vi hente soldaterne 
hjem. – Den siddende regering har planer om 
at fordoble militærbudgettet. Men vi vil hellere 
bruge pengene til at renovere skoler og til at 
bygge flere og gratis børnehaver. – Våbeneks-
port sætter gang i endnu flere krige og driver 
endnu flere mennesker på flugt. Vi går derfor 
ind for et forbud mod at eksportere våben.

Vi kan ikke acceptere at børn lever i fattigdom, 
mens antallet af millionærer fortsat er sti-
gende. Vi kan ikke acceptere at pensioner ikke 
slår til. Vi kan heller ikke acceptere at mange 
jobs er dårligt lønnede og usikre og at folk er 
bange for fremtiden. Og vi vil ikke acceptere  
at der er tale om manglende penge, mens 
udgifterne for krig og militær skal fordobles!

Hvem kan...? – Vi kan: Du og DIE LINKE! 
Mange mennesker har fået nok af den nuvæ-
rende politik. Men de andre partier vil netop 
fortsætte på samme måde. De gør sig allesam-
men klar til et regeringssamarbejde med kans-
ler Merkel. – DIE LINKE derimod går ind for en 
ny social, retfærdig og fredsorienteret politik: 
Vi vil sætte en ny kurs for et socialt land.

Lad os i fællesskab skabe positiv forandring – 
for social retfærdighed, mere demokrati,  
et solidarisk Europa og en fredsorienteret 
udenrigspolitik – og stem på DIE LINKE  
d. 24. september, tak! 

DIE LINKE er det eneste tyske parti hvis 
valgkamp ikke bliver doneret af hverken større 
koncerner eller banker. Men vi ville glæde os 
over dit personlige bidrag til vores kampagne: 
IBAN DE38 1009 0000 5000 6000 00 
BIC BEVODEBB 
Mærk: Wahlkampfspende 
eller onlin på www.die-linke.de/spenden

Kontakt: DIE LINKE 
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin 
Tlf: +49 30/24 00 99 99  
Fax: +49 30/24 00 95 41 
wahlquartier@die-linke.de 
www.die-linke.de
Ansvarlig for indholdet: Matthias Höhn


