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Preambel –

DIE LINKE alternatifler, daha iyi bir gelecek için vard

var: demokratik sosyalizme.

Bir kaç yüz 

emperyalizmin,

Patriar

iç

kapasitel sosyal 

- - insan onuruna 

bulunmak istiyoruz. Ücret 
dumpi

ik, adalet, enternasyonalizm ve 
ve 

üzerine kurulu olan kapitalizmin bu hedeflerle u
için mücadele ediyoruz.

ek 



-
n –

-

yerine sür -

-

bir kurtu

-
bir iktisat düzeni

tedbirlerinin, toplums
iyeti], yerel [mülkiyet], kooperatif [mülkiyet] ve 

kamusal ve demokratik kontr

- T , iyi, 

istiyoruz.

- Sürdürülebilir, kaynak tasarrufu yapabilen ve çevreyi koruyan bir ik
yönünde sosyo-ekolojik yeniden düzenleme için. Yenilenebilir enerjiler temelinde regüle 

-
koruma ve sosyal gü için.

-
-

yoksulluktan koruyan bir için. 

-
bir 

-



sistemini istemekteyiz.

- yükünü hafifleten, yüksek gelirlilere daha fazla yük veren ve 
daha güçlü bir 

i - adil 
bir vergi sistemi için. Biz, gelirlerin n

istiyoruz.

-
h

- nin yenilenmesi, Avrupa 
yüksek ve sürekli 

-

demokrasiyi iktisadî güç üzerinden yok etmektedir. Bu nedenle diyoruz ki: sömürü ve 
yalizm toplumunda demokrasi ve özgürlük.

Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nin ve Almanya Federal Cumhuriyeti’nin politik 

görev olan kudretli bir politik ve kültürel güç 
haline geldi.



Almanya’daki devrime ve 

], KPD [Almanya Komünist 
Partisi okrasinin tarihi gibi, DIE LINKE’nin 

hareketinin bölü
Hitler’in 

193
Komünistlerin, sosy

Alman nasyonalsos yane

sosyalist [talepli devletler] kuruldu.

»Adenauer-
i

Sendikalar se

oplumda 

.

i için ve nükleer gücün 

mücadele ettiler.

destekledi ve belirledi. 
e



’dan geri çekmesi ile yeni bir
talep ediyordu.

ki

[SED] kuruldu
in 

y
parti yönetimi 

stalinizmden kesin 
– DIE LINKE’nin öncül partilerinden olan – PDS’in [Demokratik Sosyalizm Partisi] 

neden oldu. Bir tarafta demokratik haklar, bireysel özgürlük, hukuk devleti güvencesi ve 

Kurumu’nu

Zor ve 

bir güç olarak

oldu.

içeri un

yoktu.

-



ediyordu. »Hartz IV« -

[Bu toplum] için birlikte mücadele etmek istiyoruz.

–

san bu 

e] güçlü 

büyüme or

olarak güçleniyordu. Bir 

] 

temellendi dümen suyuna« çekti ve [politika] da buna 
izin verdi.

Neoliberal dönemeç –



n

Neoliber
kapitalist piyasa ekonomisi

güle edilen malî piyasalar, küresel kapitalizmdeki iktisadî aktivitelerin 

neoliberal ye

meler ve Avrupaî sosyal modelinin 
ve Avrupa Yüksek 

r ld .

güvenlik sisteml

rmektedir. 

okunabilmektedir.

ve ço

ormalite hâline 



Neoliberal politika, vaadlerinin hiç birisini

ye

’nin, 

teknolojiler il

Bu Almanya Federal 

sermaye 

tersinden, kamu mül



konusudur. 

izm] orta 

litik olarak bir 

i, bir sosyoekolojik yeniden 

. Malî piyasalar kapitalizmi, 

sosyal birliktelik krizi

kesimle

Demokras

ratik etkide bulunma ve 

] giderek daha çok 

politikaya ] reaksiyonunu göstermektedir. Böylelikle, 
ekonomik güçle demokratik siste

Demokrasi ve toplumsal regülasyon krizi
. [Bu elitler] küresel 



gömülmektedirler.

yönle

Birçok ülkede 

Sosyal ve ekolojik sorun ancak birlikte çözülebilir.

r
n sanayi ülkelerin

– sistem sorusudur.

sermayelerini

emperyalizmi öncelikle ekonomik



hâline getirilmekt

sinden sonra, 

Tehlike büyüktür. Demokratiksizl
ABD’ndeki i

ak’a 
yöneli g

istiyoruz.

özgürlük içinde kendi 

böyle biçimlendirilebilir, sosyal bir de Her insan 

-teknolojik ilerleme 



e
oldu. Onlarla 

etini 
göst

Bugün her insan için
. Biz, büt

-ekolojik 

çizmeyi, 

lumsal yeniden biçimlenme 

Mülkiyet sorunu ve iktisat demokrasisi

S
nomik gücünün 

geriye püskürtülme

devlet ve yerel yönetim [mülkiyeti], to

Kamusa



veya 

rketlerin kâr beklentilerine göre 
yönetilemezler.

temel gereksinimleri ve konut, 

ve 

i

yönelmemelidi – –

a 

sektörün elinde olursa, fahi

vadeli sorunlar bunun sonucudur.

Yasa’ya [Anayasa

iktisatta yerine getirilebilir. Burada güçlü ve aktif sendikalar vazgeçilmezdir. Sadece onlarla 

kooperati

nelmelidirler.

de kontrol 
edilmelidirler. Bunlar sosyal ve ekolojik



güçlendir

tüketici
engellemelidir.

için yüksek sosyal 

iktisat ve toplumun demokratik örgütlenmesi ve yönlendirilmesini içermektedir.

güçlendirmek istiyoruz.

Etkin, demokratik, sosyal ve ekolojik çerçeve

. Bölgesel ve 

Bunlar, diyalog içerisinde

IV SOL REFOR –
YAPILANMA ADIMLARI



kaderini kendilerinin tayin edebilecekleri bir denge 
içerisinde birbirleri 

istiyoruz: insan onuru, k

ve seçimler 

]

zamanda sosyalist hedefimiz için etkide bulunm

1.

biçimlend sosyal devletin 

ekolojik biçimlendiri

serbest ç

a

y

olarak 



azal –

Bunu
a

hedeflemekteyiz. Biz, 

genç

garanti a

da hizmet 

kapat

hedeflemelidir. Bunun için yurtiçi talep, küçük v

Bu talep,

Almanya’daki kamusal ve sosya

edilebilir ve finanse edilmelidir.

-ekolojik 

günümüzün, sadece 



gereklidir.

e

Özel bankalar, 

regülizasyon ile bankalar sektörünün gelecekte yeniden kamusal görevini yerine getirmesi 

çin 

bankalara kendi hisse senetleri 

ü

- -Equity-

ni

yön

rekabete gird

D



a bölgelerinin 

– özellikle genç insanlar için –

revlerin 

geldi
demokrasinin güçlendirilmesi için de önemlidir.

güçlendirmek istiyoruz. Yoksul devlet sadece zenginlere yarar. Finanskapitalizminden, 
ve devletleri

yapanlar -

getirilec r

azaltmak için gereklidir.

yüzde 25’lik götürü vergisi 

istiyoruz –

Demokratik sosyal devlette sosyal güvenlik

ay

keyfiyetini engellemek için, bireysel hukuksal hak üz



zaman tekliflerinin,

Çünk

gereksinim 

edilmesidir.

alan 

iyoruz. Yasal emeklilik 

dezavantaj



gibi, 

DIE LINKE kendisini sosyalist ve feminist 

i savunuyoruz. Bütün politik karar ve 

n

2.

Almanya Federal Cumhuriyeti’nin, demokratik ve sosyal hukuk devleti olarak bir 
yenilenmeye gereksinimi va

nin
demokratik

DIE LINKE için politik ve sosyal, bireysel ve kolektif özgürlük 

istemektedir
i

verilmektedir. DIE LINKE bu nedenle yerel özidarenin güçlendirilesi, güçlü yerel mülkiyet ve 



kamusal mülkiyetin güçlendirilmesini talep ediyoruz.

larak 

edilmesini istemektedir. 

haklara ve kaynaklara ihti

. Seçimler, 

talep ediyoruz.

Bireysel haklar

ve hareketlerin 

Günümüzde,

Göç ülkesi Almanya

gerekse de ikinci derec



a

uyg

–

ar ve 

kkat edilmesini

lezbiyenler, gayler, biseksüeller ve d

-
temel sor

sosyal seleksiyonu güçlendirmekte

herkesi içeren, he

e 

-
– ruz. 



a
–

kadar –

Bunun için, sosyal aç

gerekmekted

er 

eyiz. Bunun 

] ödemesini 

mülkiyettir!

Bilgi ve kültür toplumu

komünikasyon, iktisat ve toplumda ve demokratik süreçler 
ile kararlarda merkezî önem kazan

korunmas

evlerinin, stüd



Demokratik kontrol edilen medya

kle az 

dir. 

telif 

Biz, kamusal

belirleyecektir.

Kiliseler ve dinî cemaatler

DIE LINKE,

Okullarda verilen etik ve din dersi, dinler üzerine bilgi vermeye hizmet etmeli ve inanç 

hukuku çerçevesinde mücadele edilmesi

« tahammül edilmemeli, 

-ekol

örmesinin önceden engellenmesidir. 

Sosyo-



DIE LINKE, Almanya ve Avrupa’daki sosyo-
hedeflerinden birisi ve büt

-ekolojik 
hedeflere yönelmesini istemektedir. için 

Sosyo- efah 

anlamda artan bir önem gelecektir.

Çevre için sürdürülebilir sorumlul

ek verilmesini talep ediyoruz. Almanya ve Avrupa, BMÖ’nün 

getirmelidirler.

Enerji dönemeçi

-

minde tasarruf ve 
. Bu 

sadece teknolojik 
ilir enerjiler ve güç- -

Biz, enerji konsernlerini kamusal mülkiyete almak ve demokratik kontr
istiyoruz. Enerji karteli çözülmeli, ener

vazgeçilmesini istiyoruz. Orta vadede bütün enerji gereksinimi regeneratif kaynaklardan 
tatmin edilmelidir. Bu nedenle, sanayi toplumunun enerji sisteminin, fotovoltaikten rüzgâr 
enerjisine, - kadar, yenilenebilir 

Bölgesel iktisadî devridaim ve trafik dönemeçi

-ekolojik y

-



ve çevre za ati

kooperasyon« ve 

enstrümentalize edilmesini istememektedir.

-NATO-

Kitle i

-

AB’nin, 2009 Lizbon-

Avru

vrupa 

Çevreyi ve kültürü koruyan bir anayasa. 
haklar ile sosyal 



Biz, demokratik bir biç

sosyal güvenli -, 
vergi-

büyümeyi, iyi 

de AB ça kurallara

huk

istemektedir.

ilmelidirler.

yükseltilmelidir. 
desteklenmelidirler [güçlendirilmelidirler

nabilir.

-

yar D
vermeleri gerekiyor –

-Güney-

ülkeler yönel



içi

ve politik mücadeleleri ile e

DIE LINKE’nin stratejik merkezî g

hedeflemekteyiz.

ol birlikler

lik için mücadele etmekteyiz.

orta katmanlara, hem de sosyal ve özgürlükçü yönelimde olan muhitlere seslenmelidir. Biz, 

kültürden ilerici i

birlikte etkide bulunmak istiyoruz.

güç pozisyonu vermektedir.

lerimizi sendikalar, sosyal 

cesaretlendiriyoruz.



–
itaatsizlik,

mücadele

Neoliberal ideoloji ile mücadele

DIE LINKE, neoliberal ideoloji is

ihtilaf

üreçleri ile 

DIE LINKE için parlamenter ve parlamento mler 

t
Politik süreçlerin 

engellemek istiyoruz.

politika modelinden geri d -

püskürtebilir. Hükümete



en [Hükümetlere 

LINKE, sosyal ve kültü

Sol politi

için hareket geçmeye cesaretlendirmek istiyoruz.

Yeni bir politika stili

kadar güçl

i [hesap] vermekle 
yükümlüdürler. 

almaz.

Avrupa Sol

-

güçlendirilmeleri için 
mücadele ediyoruz.

argümentasyon ile – –
toplumsal 

mden ve 



Birlikte daha iyi bir toplum için

demokratik, sosyal ve ekolojik toplum, demokratik sosyalizm için mücadele etmek 

bir demokratik sosyalizm toplumunda demokrasi ve özgürlüktür. Birlikte bu ülkeyi 
ve daha iyi bir toplumu kurabiliriz.


