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У Німеччині розпочалася дискусія про майбутню орієнтацію та оснащення Бундесверу.
Об'єднана профспілка працівників сфери послуг ver.di організовує велику кількість співробітників
In Deutschland ist die Debatte über die zukünftige Ausrichtung und Ausrüstung der Bundeswehr erБундесверу, ми виступаємо за Бундесвер, який може виконувати свою місію як оборонна армія
öffnet. ver.di
organisiert
sehr viele Beschäftigte
der Bundeswehr,
wir treten
für eineі вBundeswehr
Бундесвер,
який,
як роботодавець,
повністю дотримується
колективних
договорів
якому всі ein,
die ihrem Auftrag
als Verteidigungsarmee
werden kann.
Das istна
eine
die sich als
працівники,
включаючи
солдатів, оснащеніgerecht
для виконання
покладених
нихBundeswehr,
завдань.
Arbeitgeber umfassend an Tarifverträge hält und bei der alle Beschäftigten, einschließlich der Soldat*innen so ausgestattet sind, dass sie ihre Aufgaben erfüllen können.
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zwei Prozent am Bruttoinlandsprodukt, wie es das NATO-Ziel vorsieht, lehnen wir daher ab. Unsere
Perspektive ist ein Europa mit einer erweiterten gemeinsamen Sicherheit aller Mitglieds- und Nachbarländer, die auch soziale und ökologische Nachhaltigkeit einschließt.
Федеральний уряд планує створити спеціальний фонд у рамках внесення змін до основного закону.
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durch finanzielle Maßnahmen der Bundesregierung abzufedern. Wir werben für eine umfassende Deдля міжнародного співробітництва в галузі розвитку цивільного захисту і захисту населення від
finition von Sicherheit. Diese umfasst die Versorgungssicherheit durch den Ausbau erneuerbarer Enerнадзвичайних ситуацій.
gien ebenso wie den Gesundheitsschutz, auszubauende öffentliche Infrastrukturen einschließlich der
IT-Sicherheit sowie mehr Mittel für die internationale Entwicklungszusammenarbeit und den Zivil- und
Katastrophenschutz.

Усі ці давно відомі та частково нові виклики та завдання вирішуються за допомогою
збільшення отримання чистого кредиту та наявні податкові надходження не можуть
забезпечуватися самостійно.Тому ми, як профспілка, виступаємо за посилення оподаткування
високих доходів, а також великих активів і спадщини. Ми також закликаємо ввести збір
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schaften ein. Wir fordern zudem eine Lastenausgleichsabgabe für besonders vermögende Privatpersonen und größere und mittlere Unternehmen. Reiche und Superreiche müssen gerade in dieser Zeit einen angemesseneren
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weiterhin für eine allgemeine und weltweite kontrollierte Abrüstung, für die Verwirklichung und Erhaltung des Friedens und der Freiheit im Geiste der Völkerverständigung ein. Deutschland muss als
wesentlicher Akteur an einer gemeinsamen europäischen Friedens- und Sicherheitsarchitektur arbeiten. Auch wir Gewerkschaften leisten durch unsere transnationale Arbeit einen Beitrag dazu.

