َ
من يملك
المدينة؟
ً
المدينة ِملك لنا جميعا!
ماذا لو كانت مصالح الناس في بريمن وبريمرهافن
هي الحاكمة – بغض النظر عن الدخل ،والوظيفة،
والوضع االجتماعي؟ مصالح الجميع؟
لن تكون الشقق واألراضي في أيدي مستثمرين من
القطاع الخاص ،وستكون اإليجارات في متناول
الجميع إذا لم يكن يتم تحقيق ربح من خالل ذلك.

َمن يكسب ماله من التمريض أو التعليم أو العمل
االجتماعي سيكون قادرً ا على العيش بشكل جيد .يتم
ضمان ذلك من خالل العمل بأجر جماعي وحد أدنى
لألجور يكفي أيضًا للمعاش التقاعدي .سيتم إلغاء
العمل المؤقت )ً – (Leiharbeit
أول وقبل كل شيء
في الشركات العامة.

العمل الجيد واألمل في تحقيق الرخاء للجميع – هل
يمكن أن يظل هذا موجو ًدا في المستقبل؟ نعم ،لكن
لن يكون هذا موجو ًدا إذا استسلمنا لحسابات األرباح
القصيرة األجل للشركات والبنوك ،ولكن يمكن
تحقيق ذلك فقط إذا استثمرنا في التعليم والبحث
العلمي وإقامة دولة تتمتع بالكفاءة والقدرة ،وإذا
ضمنا للجميع أن يتمكنوا من االنتقال إلى وظائف
جديدة حتى في وقت الحق من الحياةً ،
بدل من فقدان
وظائفهم وخسارة خبراتهم.
َمن يسافر بالحافلة أو القطار لن يحتاج إلى تذكرة بعد
اآلن – فوسائل النقل المحلية المجانية تحمي البيئة
والمناخ وتنقل الجميع.

نحن نفعل كل ما في وسعنا من أجل ذلك.

هل عدد المدارس ودور الحضانة كا ٍ
ف في جميع أحياء
المدينة؟ عليكم بناء مجتمع عام جديد .ولكي يجد جميع
الشباب مكا ًنا للتدريب المهني ،هناك ضريبة تدريب
مهني تضامنيةَ :من يوفر تدريبًا مهن ًّيا يُد َعم ،و َمن ال
يوفر تدريبًا مهن ًّيا يدفع؛ وذلك ألن التماسك االجتماعي
ال يكون موجو ًدا إال عندما يتم التفكير في الجميع.

يمكن العثور على برنامجنا ومرشحينا هنا
www.dielinke-bremen.de

الهجرة ،االنفتاح على العالم ،التنوع :كان هذا طبيع ًّيا
على الدوام في المدن ذات الموانئ .هذا األمر
ممكن فقط من خالل االحترام والتضامن .ال مكان
للعنصرية والحط من الشأن بشكل متبادل في بريمن
وبريمرهافن.
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