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Geçtiğimiz yıl devam eden korona salgını, 
artan fiyatlar, Ukrayna’ya karşı yapılan savaş 
ve hızla yükselen enerji maliyetleri nedeniyle 
hepimiz, ailemiz ve arkadaşlarımız için çok 
zorlu geçti. Bu krizlere hiçbirimiz sebep 
olmadık. Ancak bunları aşmak için her gün 
çalışıyoruz. Şimdi seçim tekrarlandığında 
Berlinli kadınlar artık mevcut durumda si-
yasetin nelere dikkat etmesi gerektiğine 
karar verebilir.

Bizim için önemli olan: Kriz zamanlarında Ber-
linli kadınları yalnız bırakmıyoruz. Berlin des-
tek paketi ile enerji krizinde özellikle de en çok 
ihtiyacı olanlara destek oluyoruz. 29 avroluk 
bir bilet ve 9 avroluk bir sosyal bilet çıkardık ve 
bir mağduriyet fonu ile elektrik ve gaz kesinti-
lerini önlemek istiyoruz. Zor zamanlarda kimse 
soğukta ve karanlıkta kalmasın. Devlete ait 
konut şirketlerinde kira artışları ve tahliyeler 
için engelleme getirdik. Kaçaklar dahil olmak 
üzere hiç kimseyi geride bırakmıyoruz.

Berlin, büyük emlak gruplarının iş modeli için 
bir pazar, ancak bizim için evimiz. »Deutsche 
Wohnen und Co. enteignen« referandumunu 
hayata geçireceğiz ve mümkün olduğu kadar 
çok daire ve mülkü yeniden belediye mülkiye-
tine geri getirmek istiyoruz. Devlete ait konut 
şirketleri ve kooperatifler tarafından daha 
ucuz yeni inşaat istiyoruz. 2030 yılına kadar 
evsizliği bitirmek istiyoruz.

Kökeni, dini, gelir düzeyi, yaşı veya cinsel 
yönelimi ne olursa olsun Berlin’in herkes için 
çeşitlilik, özgürlük ve hoşgörü şehri olarak kal-
masını istiyoruz. Nazilere, ırkçılığa ve insanlık 
dışı davranışlara karşı net bir tavır sergiliyoruz. 
Berlin’de herkes rahat, güvenli ve ekonomik 
bir şekilde dolaşabilmelidir: Otobüs, tren ve 
bisiklet yolları tramvay çevresi haricinde de 
genişletilmelidir! A100’ün başka inşaatı olma-
yacak. Bir bütün olarak bakıldığında ücretsiz 
yerel ulaşım istiyoruz.

Kültür, nerede yaşadığınızla veya gelir düze-
yinizle ilgili olmamalı, bu nedenle müzik okul-
larından mahalle kütüphanelerine, çocuk ti-
yatrolarından kulüp kültürüne kadar kültürün 
tüm alanlarını güçlendiriyoruz. Müzeler için 
ücretsiz pazar gününü sunduk ve bir gençlik 
kültürü bileti istiyoruz. Şehrimizdeki her ço-
cuk için mahallesinde bir kreş veya okul yeri 
olmalıdır. Bu nedenle yeni inşaat ve tadilatlar 
için daha fazla para istiyoruz ve devam eden 
okul inşaatı hamlesini hızlandırmak istiyoruz.

Son yıllarda hastanelere büyük yatırımlar yap-
tık ve yatırımlarımızı artırmaya devam etmek 
istiyoruz. Herkes için sağlık alanında daha 
fazla personel, iyi çalışma koşulları ve maaş 
temeline dayanıyoruz. Elektrik şebekesini ye-
niden belediyeye bağladık ve bölgesel ısıtma 
ve gaz arzının tekrar kamunun eline geçmesini 
istiyoruz. Bizim için iklim koruması ve sosyal 
adalet ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır.

Önümüzdeki seçimlerde Berlin’deki politika-
cıların tam da şimdi bu en temel konularla 
ilgilenmesi gerektiğine karar verebilirsiniz. 
Uygun fiyatlı kiralar, güvenli kamu enerji arzı, 
iyi hastaneler ve çok daha fazlasıyla.

Politikacıların seçimden sonra dahi temel 
konuları gözden kaçırmayacağı konusunda 
garanti veriyoruz. Berliner LINKEN görevi 
budur. Bunun için sizinle ve sizlerle, Berlinli 
kadınlarla birlikte hareket etmek istiyoruz, 
sizin ve sizlerin oyunuzu istiyoruz.
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Kriz nedeniyle belirlendi: Piyasanın  
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