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Thüringen için
direkt adaylarımız

Tassilo Timm  Platz 1 

Lea Weinmann  Platz 2

Stefan Engel  Platz 3Stefan EngelLea Weinmann Tassilo Timm



Mitingler-Toplantılar:
www.inter-liste.de (sayfasına bakınız)

19. Ekim, Sonneberg, 
10 Uhr, Innenstadt

23. Ekim, Eisenach, 15 Uhr, am Markt

24. Ekim, Ilmenau, 
15 Uhr, Apothekerbrunnen

25. Ekim, Saalfeld, 15 Uhr, Innenstadt

26. Ekim, Erfurt, 14 Uhr, Anger; 
18 Uhr: Jugendkonzert

www.mlpd.de/thueringen  www.inter-liste.de  thueringen@mlpd.de  thueringen@inter-buendnis.de  0176 56738565

Bize “Siz de farklı bir şey yapmıyorsunuz 
ki!” diyorlar. Hayır, yapıyoruz! Çünkü:

  Biz küçük burjuva partisi ya da burjuva partisi 
degiliz. Ayrıca halkı kucaklayan, işçi sınıfını öncü 
alan bir partiyiz. Hükümetin ve burjuva partilerin 
sağcı politikalarına karşıyız.

   Bizim sade ve açık kurallarımız var. Thüringen 
Parlementosunda, bizim kurallarımızın açıklığına 
yaklaşacak hiçbir parti yoktur:

 a)  Eğer adaylarımız sözlerinde durmaz, prensip-
lere uymazsa, seçim inisiyati� eri tarafından 
adaylıkları düşürülür.

 b)  Adaylar özenle, halk için çalışır
 c)  Adaylar Parlementodan kazanacakları her ku-

ruşu Internationalistische Bündnis için harcar 
ve hesap vermekle yükümlüdür.

 d)  Geçinmesi için asgari işçi maaşı dolayında 
maaş almakla yükümlüdür

 e)  Gerek Mali gerekse politik kararlar nedeniyle 
Internationalistische Bündnis‘e hesap vermek-
le yükümlüdür.

 f)  Halkın birliğini ve işçi sınıfının mücadelelerini 
destekler

  Bu ilkelere uyulup uyulmadığının kontrolü Eyalet 
ve kurumlarına bırakılmaz. Internationalistische 
Bündnis yani biz, Bündnis üyeleri bu kontrolü 
yapmakla yükümlüyüz.
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3.  3.  

1.  1.  

çünkü tehdit etmekte olan 
doğa felaketlerine karşı 
Thüringen`de de mücadele 
edilmeli

ekolojik  

toplumsal alternativ, kapi-
talist sömürü ve baskıya 
karşı

Devrimci 

Doğu ve Batının birliği: 
100 % eşit ücret

Sınıf Mücadeleci 

bütün faşist örgütler ve 
onların propagandaları 
yasaklansın

Antifasist

çünkü Marx haklıydı: 
bütün ülkelerin işçileri 
birleşin

İnternasyonal

Lütfen işaretleyin:

O  bilgi almak/davet edilmek/ziyaret 
edilmek

O bağışta bulunmak
O  seçim programlarını/adayların 

broşürlerini dağıtmak istiyorum

İsim  / Telefon /Adres

Lütfen aşağıdaki mail adreslerine ya da posta 
yoluyla şu adrese yollayın: Andreas Ei� er, Im 
Waldgrund 1, 96528 Schalkau

Bize “Siz de farklı bir şey yapmıyorsunuz 
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