Zenginlik paylaşılsın – herkes için adil bir ülke!
Burada yaşayan herkes için daha iyi ve adil bir ülke yaratabiliriz. Almanya’da şimdiye kadar
olandan çok daha fazla servet birikimi var, önemli olan bu servetin adil ve makul
dağıtılmasının sağlanmasıdır.
Ancak Almanya'da onlarca yıldır sosyal eşitsizlik, güvensizlik ve adaletsizlik giderek artıyor.
Çalışanların gelirleri kar ve yüksek gelirin çok gerisinde kalmış durumda. Milyonlarca insan
işsizlikten ve çalışmalarına rağmen yoksulluktan etkileniyor. Yalnız yaşayan insanlar,
engelliler, göçmenler ve diğer başka gruplar giderek daha fazla sistem dışına itiliyor.
Federal hükümet, eyalet hükümetleri ve yerel yönetimler çok az yatırım yapmış ve var olan
bir çok personeli de tasfiye etmiş durumdalar. Kamu alanında ve sosyal alanda yardımlar
kısıtlanmış, emeklilik maaşları hızla düşüşe geçmiş, bir çok şehirde kirası ödenebilir ev
bulmak gittikçe zorlaşmıştır. Bir çok insan kötü duruma düşeceğinden endişe duymaktadır.
Bütün bunlar politik sığınmacıların, savaştan kaçanların toplum tarafından dayanışmacı
kabullenilmelerini ve kaynaşmalarını zorlaştırmaktadır.
Paralel olarak büyük servete, yüksek gelire ve yüksek karlara uygulanan vergiler
düşürülmüştür.Sermaye piyasası zincirlerinden kurtarılmıştır. Birçok büyük tekel vergi
ödemkten kaçınmaktadır. Zenginlik ve iktidar daha az elde yoğunlaşmaktadır. Politikada
egemenlerin çıkarları öne çıkmış durumdadır. Sosyal ve politik bölünmelerin ve problemlerin
sebepleri burada yatmaktadır. Bu ülkedeki olumsuzlukların nedeni yoksullar, işsizler ya da
korunmaya muhtaç olanlar değildir.
Yeni ve adil bir politikaya ihtiyacımız var:
•
•
•
•
•

Çalışanlar, küçük serbest meslek sahipleri, işsizler, emekliler, çocuklu aileler ve
korunmaya muhtaç olanlar için daha fazla hak ve sosyal güvence.
Alt yapı, okul, yüksek okul, sağlık hizmeti ve bakım, kültür, gençlere spor, sosyal ve iş
hayatına entegrasyonları için daha çok kamu yatırımı, daha fazla personel.
Çevreyi koruyan ve geri dönüşümlü ve ödenebilir enerjinin temini.
Yeterince ödenebilir sosyal konutların sunulması ve bunların acilen inşası.
Özellikle fazla mali yük altındaki şehirlerin ve belediyelerin ihtiyaçlarını karşılamak
içinbütçe ayarlaması.

Yukarıda belirtilen talepleri daha fazla verdi adaletiyle finanse edebiliriz. Halkın büyük bir
çoğunluğu bu vergi arttırımlarıyla yük altında kalmayacak, bilakis karlı çıkacaktır.

Şöyle ki:
•
•
•

Zengin ve sermayesi güçlü tekeller toplumsal ihtiyaçların finansmanı için daha fazla
vergi ödemelidirler. Çok yüksek gelirler yüksek oranda vergilendirilmelidir;
Sermayenin kazancına imtiyaz gösterilmemelidir.
Vergi ihlallerine karşı mücadale edilmelidir ve Avrupa Birliği'nde ve dünya genelinde
vergi kaçakçılarının sığınakları ortadan kaldırılmalıdır.
Servet vergisi ve miras vergisinde yapılacak bir reformla, milyonerler ve milyarderler
de uygun bir şekilde kamu giderlerini karşılamaya dahil edilmeli ve buradaki sosyal
eşitsizlik ortadan kaldırılmalıdır.

