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Z powodu trwającej pandemii koronawirusa, 
rosnących cen, wojny na Ukrainie i drastycz-
nego wzrostu cen energii miniony rok był dla 
nas wszystkich, dla naszych rodzin i przyjaciół, 
bardzo ciężki. My nie spowodowaliśmy tego 
kryzysu. Ale każdego dnia pracujemy nad tym, 
aby się z nim uporać. W związku z powtór-
nymi wyborami mieszkanki i mieszkańcy 
Berlina mogą zdecydować, czym mają się 
zająć politycy w aktualnej sytuacji.

Dla nas najważniejsze jest to, że w czasach kry-
zysu nie zostawimy mieszkanek i mieszkańców 
Berlina samym sobie. W ramach Berlińskiego 
Pakietu Odciążeniowego wspieramy dokładnie 
tych, którzy w związku z kryzysem energetycz-
nym są w największej potrzebie. Wprowadzi-
liśmy bilet socjalny o wartości 29 euro oraz 
9 euro. Chcemy zapobiec blokadom dostaw 
prądu i gazu dzięki funduszowi wsparcia w 
trudnych przypadkach. Nikt nie powinien w 
ciężkich czasach siedzieć w chłodzie i ciemno-
ści. Na przedsiębiorstwa mieszkaniowe w kraju 
związkowym nałożyliśmy blokadę podwyżek 
czynszów i zakaz eksmisji. Nikogo nie pozosta-
wimy bez pomocy, dotyczy to także osób, które 
musiały uciekać.

Dla dużych koncernów z branży nieruchomości 
Berlin jest rynkiem pasującym do ich modelu 
biznesowego, ale dla nas jest naszym domem. 
Wdrożymy wyniki referendum „Deutsche Woh-
nen und Co. enteignen”; chcemy także przy-
wrócić w miejskie posiadanie jak najwięcej 
mieszkań i terenów. Dążymy do zwiększenia 
taniego nowego budownictwa realizowanego 
przez przedsiębiorstwa budowlane i spółdziel-
nie z kraju związkowego. Do 2030 roku chcemy 
zlikwidować bezdomność.

Chcemy, aby Berlin pozostał miastem różno-
rodności, wolności i tolerancji – dla wszyst-
kich, niezależnie od ich pochodzenia, religii, 
zawartości portfela, wieku czy orientacji sek-
sualnej. Zajmujemy jednoznaczne stanowisko 
przeciwko nazizmowi, rasizmowi i pogardzie 
dla ludzi. Każdy człowiek w Berlinie powinien 
mieć możliwość wygodnego, bezpiecznego i 
niedrogiego poruszania się po całym mieście: 
należy rozbudować linie autobusowe, kolejowe 
i ścieżki rowerowe, także poza pierścieniem 

S-Bahn! Wstrzymanie rozbudowy autostrady 
A 100. W dłuższej perspektywie chcemy stwo-
rzyć bezpłatną komunikację publiczną.

Dostęp do kultury nie może być kwestią lokali-
zacji czy zasobności portfela. Dlatego wzmac-
niamy wszystkie obszary kultury, od szkół 
muzycznych, lokalnych bibliotek, teatrów dla 
dzieci aż po kulturę klubową. Wprowadziliśmy 
bezpłatny wstęp do muzeów w niedziele i chce-
my wprowadzić bilet dla młodzieży do ośrodków 
kultury. Każde dziecko musi mieć miejsce w 
przedszkolu lub szkole w swojej dzielnicy. Dla-
tego chcemy przeznaczyć więcej pieniędzy na 
nowe budownictwo i renowacje oraz przyspie-
szyć aktualną rozbudowę oferty szkół.

W ostatnich ratach zainwestowaliśmy duże 
kwoty w szpitale i chcemy nadal zwiększać te 
inwestycje. Stawiamy na zwiększenie liczby 
personelu pielęgnacyjnego, dobre warunki 
pracy i wynagrodzeń dla wszystkich. Doko-
naliśmy rekomunalizacji sieci elektrycznej i 
chcemy także przywrócić pod zarząd publiczny 
obszar ogrzewania i zaopatrzenia w gaz. Ochro-
na klimatu i sprawiedliwość społeczna to dla 
nas nierozłączne sprawy.

W nadchodzących wyborach możecie zdecydo-
wać, aby szczególnie teraz berlińscy politycy 
zadbali o to, co najważniejsze. O akceptowalne 
czynsze i bezpieczne dostawy energii pod za-
rządem władz publicznych, o dobre szpitale i 
wiele innych spraw.

Także po wyborach gwarantujemy, że politycy 
nie stracą z oczu tego, co najważniejsze. To 
zadanie Berliner LINKE. Tym chcemy się zająć 
razem z Wami, mieszkankami i mieszkańcami 
Berlina i dlatego prosimy o Wasze głosy.

DIE LINKE. Landesverband Berlin
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin 
Telefon: 030/24 00 92 89, Fax: 030/24 00 92 60 
info@dielinke.berlin · www.dielinke.berlin
Osoba odpowiedzialna w świetle  
prawa prasowego: Sebastian Koch
Wsparcie finansowe: spenden.dielinke.berlin

Nasza deklaracja w związku z kryzysem: czego  
nie ureguluje rynek, uregulujemy my. Wspólnie.


