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Năm vừa qua rất căng thẳng đối với tất cả 
chúng ta, đối với gia đình và bạn bè của chúng 
ta, do đại dịch covid-19 kéo dài, giá cả tăng cao, 
chiến tranh Ukraina và chi phí năng lượng tăng 
vọt, một gánh nặng lớn. Không ai trong chúng 
ta gây ra những khủng hoảng này. Nhưng chúng 
ta làm việc mỗi ngày để vượt qua. Khi cuộc 
bầu cử được tổ chức lại, chính là lúc người dân 
Berlin có thể quyết định các chính trị gia phải 
quan tâm đến điều gì trong tình hình hiện tại.
Đối với chúng tôi, điều quan trọng nhất: chúng 
tôi không bỏ mặc phụ nữ Berlin một mình trong 
thời gian khủng hoảng. Với gói cứu trợ Berlin, 
chúng tôi đặc biệt hỗ trợ những người cần 
nó nhất trong cuộc khủng hoảng năng lượng. 
Chúng tôi đã đề nghị vé 29 euro và vé xã hội 
9 euro và muốn ngăn chặn việc cắt điện và gas 
bằng một quỹ hỗ trợ khó khăn. Không ai phải 
ngồi trong bóng tối và bị giá lạnh trong thời 
điểm khó khăn. Chúng tôi đã áp đặt lệnh cấm 
tăng tiền thuê nhà và cấm ép buộc ra khỏi nhà 
đối với các công ty nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. 
Chúng tôi không để ai bị bỏ lại phía sau, kể cả 
những người đang lánh nạn.
Đối với các tập đoàn bất động sản lớn, Berlin 
là thị trường cho mô hình kinh doanh của họ, 
nhưng đối với chúng tôi, đó là ngôi nhà của 
mình. Chúng tôi sẽ thực hiện trưng cầu dân ý 
»Sung công quỹ Deutsche Wohnen & Co.« và 
chúng tôi muốn các căn hộ và bất động sản 
trở lại quyền sở hữu của thành phố càng nhiều 
càng tốt. Chúng tôi muốn nhiều nhà ở mới rẻ 
tiền hơn do công ty và hợp tác xã nhà ở thuộc 
sở hữu của nhà nước xây dựng. Chúng tôi muốn 
chấm dứt tình trạng vô gia cư vào năm 2030.
Chúng tôi muốn Berlin vẫn là một thành phố đa 
dạng, tự do và khoan dung – cho tất cả, bất kể 
nguồn gốc, tôn giáo, ví tiền, tuổi tác hay khuynh 
hướng tình dục. Chúng tôi thể hiện quan điểm 
rõ ràng chống lại Đức quốc xã, phân biệt chủng 
tộc và vi phạm nhân quyền. Mọi người có thể 
đi lại thoải mái và an toàn trong khắp thành 
phố và hợp túi tiền ở Berlin: Đường xe buýt, xe 
lửa và xe đạp phải được mở rộng, ngay cả bên 
ngoài vành đai S-Bahn! Không mở rộng xa lộ 
A 100. Trong tương lai, chúng tôi muốn đạt đến 
việc đi lại miễn phí xe buýt và tàu hỏa trên các 
tuyến đường gần.

Văn hóa không được phép hạn chế bởi chỗ ở 
hay ví tiền, đó là lý do tại sao chúng tôi tăng 
cường mọi lĩnh vực văn hóa, từ trường âm nhạc, 
thư viện khu phố, nhà hát dành cho trẻ em đến 
văn hóa câu lạc bộ. Chúng tôi đã thực hiện được 
việc vào cửa viện bảo tàng miễn phí ngày chủ 
nhật và muốn có một vé văn hóa dành cho giới 
trẻ. Mọi trẻ em trong thành phố của chúng ta 
phải có một chỗ nhà trẻ hoặc trường học trong 
khu phố của chúng. Đó là lý do tại sao chúng tôi 
muốn có nhiều tiền hơn cho các tòa nhà mới và 
tu bổ và thúc đẩy xây dựng trường học.
Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều vào bệnh viện 
trong những năm gần đây và muốn tiếp tục 
tăng cường đầu tư. Chúng tôi đặt trọng tâm vào 
việc tăng số lượng nhân viên điều dưỡng, điều 
kiện làm việc tốt và tiền lương hợp lý cho tất cả. 
Chúng tôi đã giành lại quyền sở hữu mạng lưới 
điện cho địa phương và chúng tôi muốn đưa hệ 
thống sưởi ấm từ xa và cung cấp khí đốt của 
khu vực trở lại tay công chúng. Đối với chúng 
tôi, bảo vệ khí hậu và công bằng xã hội có mối 
liên hệ chặt chẽ với nhau.
Trong cuộc bầu cử sắp tới, bạn có thể quyết 
định rằng các chính trị gia của Berlin nên quan 
tâm đến các việc thiết yếu ngay bây giờ. Về tiền 
thuê nhà hợp lý, về việc cung cấp năng lượng 
được an toàn trong tay nhà nước, bệnh viện tốt 
và nhiều hơn nữa.
Ngay cả sau bầu cử, chúng tôi là người đảm 
bảo rằng chính trị không lảng quên các việc 
thiết yếu. Đó là nhiệm vụ của Berliner LINKE. 
Vì những việc này, chúng tôi muốn đứng lên 
cùng với bạn và các bạn, với người dân Berlin, 
và chúng tôi mong nhận được phiếu bầu của 
bạn và các bạn.
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Cương quyết vượt khủng hoảng: thị trường không 
điều chỉnh, chúng ta điều chỉnh. Cùng với nhau.


