
األساسيات:



بُحكم األزمة: ما ال ينظمه
السوق، ننظمه نحن مًعا 

كان العام الماضي مثقًل بالنسبة إلينا جميعًا، 
ولعائلتنا وأصدقائنا؛ نظرًا الستمرار جائحة كورونا 

وتزايد األسعار والحرب ضد أوكرانيا وتكاليف 
الطاقة اآلخذة في التزايد. صحيح أن هذه 

األزمات ليست لنا يدٌ فيها، بيد أننا نعمل كل يوم 
من أجل التغلب عليها. بوسع مواطني برلين 
اآلن أن يقرروا ما يجب أن تهتم به السياسة 

في الوضع الراهن عند إعادة االنتخابات.

بالنسبة إلينا األساسيات: لن ندع مواطني 
برلين وحدهم في أوقات األزمات. وسوف نقدم 

الدعم من خلل حزمة برلين لتخفيف األعباء 
التي تستهدف أولئك الذين يحتاجون إليها 

بشدة في ظل أزمة الطاقة. لقد أصدرنا تذكرة 
فئة 29 يورو وتذكرة اجتماعية فئة 9 يورو، 

وهدفنا من صندوق ضيق الحال هو منع انقطاع 
التيار الكهربائي والغاز. ال ينبغي ألحد أن يجلس 

في البرودة والظلم في األوقات العصيبة. لقد 
فرضنا على شركات اإلسكان التابعة للوالية 

منع كل من زيادات اإليجار وعمليات اإلخلء. لن 
نغفل أحدًا، وال حتى أولئك الفارين. 

بالنسبة إلى شركات العقارات الكبيرة، فإن 
برلين تمثل لهم سوقًا لنموذج عملهم، ولكن 

بالنسبة إلينا، هي بيتنا. سوف ننفذ قرار 
 Deutsche Wohnenالشعب „مصادرة شركة

und Co.“، ونريد أن نعيد مجددًا أكبر عدد ممكن 
إلى أملك المدينة. ونرغب في أن تُجرِي 

شركات اإلسكان التابعة للوالية والتعاونيات 
المزيد من عمليات البناء الجديدة غير المكلفة. 

ونريد القضاء على التشرد بحلول عام 2030.

نريد أن تظل برلين مدينة التنوع والحرية 
والتسامح، مدينة للجميع بصرف النظر عن 

المنشأ، أو الدين، أو المقدرة المالية، أو العمر، 
أو التوجه الجنسي. لقد اتخذنا موقفًا واضحًا ضد 

النازية، والعنصرية، واحتقار البشر. ينبغي لكل 
إنسان أن يكون بوسعه التحرك في برلين 

بأكملها شاعرًا بالراحة واألمان والقدرة على 
اإلنفاق؛ لذلك يجب تطوير الحافلت والقطارات 
وطرق الدراجات، وكذلك خارج خط ترام برلين 
المستدير )S-Bahn-Ring(! ال لتوسيع طريق 

 A100. ومن وجهة نظرنا، نريد وسائل نقل
عامّ مجانية.

ال يجب أن تكون الثقافة مسألة مكان سكن أو 
محفظة نقود. لذلك فإننا ندعم جميع قطاعات 
الثقافة من مدارس موسيقى، ومكتبات عامة، 

ومسارح أطفال، واألندية الثقافية. لقد جعلنا 
دخول المتحف مجانًا أيام اآلحاد، ونريد أن نُصدِر 

تذكرة ثقافية للشباب. كل طفل في مدينتنا 
يجب أن يحصل على حضانة أو مدرسة في 

حيِّه؛ لذلك نريد جمع المزيد من المال من أجل 
عمليات البناء الجديدة والترميمات واإلسراع من 

عمليات البناء الحالية للمدارس.

في السنوات األخيرة، كثفنا االستثمار في 
المستشفيات ونريد استمرار زيادة 

االستثمارات. ونركز على العاملين في مجال 
الرعاية وظروف العمل الجيدة واألجور للجميع. 

وكذلك أعدنا شبكة الكهرباء إلى ملكية البلدية، 
ونريد أيضًا إعادة التدفئة المركزية وإمدادات الغاز 

إلى القطاع العامّ. وبالنسبة إلينا، فإن حماية 
المناخ والعدالة االجتماعية مرتبطان معًا وال 

ينفصلن.

في االنتخابات المقبلة، يمكنكم أن تقرروا أن 
تعتني سياسة برلين باألساسيات؛ باإليجارات 
القابلة للسداد، وتأمين إمدادات الطاقة التابعة 

للقطاع العامّ، وبالمستشفيات الجيدة، وغير 
ذلك.

عقب االنتخابات، نضمن لكم أيضًا أال تغض 
السياسة نظرها عن األساسيات، هذا هو دور 
حزب اليسار في برلين. ومن أجل ذلك، نريد أن 

نتكاتف معًا معكم، مع مواطني برلين؛ لذلك 
نطالب بأصواتكم.
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