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solidaritéS, Kryetari 
i Qytetit të Gjenevës, 
për më shumë se 10 
vjet në qeverinë e 
qytetit përgjegjës për 
ndërtim dhe plani-
fikim, deputet për 10 
vjet, udhëheqës sindi-
kati për 20 vjet, SIT / 
SSP, punëtor social

Gjenevë, Partia e Pu-
nës, deputete, stiliste, 
anëtar AVIVO, anëtare 
e Lëvizjes Popullore të 
Familjeve, presidente 
e sindikatit Equité

Gjenevë, DAL, deputet, 
presidente e shoqatës 
sportive SATUS, 
anëtar i ATE, UNIA, 
SPG, AVIVO, Pro Velo, 
CITRAP, Klubi Alpin 
zvicerane

Meyrin, solidaritéS, 
Anëtare në Grand 
Conseil, Punëtore 
Sociale, Koordinim 
Avenir Social Gjenevë, 
Komiteti i Obser-
vatorit të Ndihmës 
dhe Integrimit Social 
(OASI), UNIA

Gjenevë, Partia e 
Punës, këshilltare 
komunal, pensioniste 
e bibliotekës të lo-
jarëve, anëtare WWF, 
Amnesty International, 
MPF, Komiteti Qendror 
i Partisë së Punës 
Zvicerane

Gjenevë,  
Partia e Punës, 
këshilltare komunal, 
arkitekte softuerik, 
studente HES, trans-
feministe, anëtare në 
Lestime dhe TGNS, 
anëtare e komitetit 
drejtues të Partisë së 
Punës dhe komiteti 
qendror i Partisë së 
Punës Zvicerane

Corsier, Kryetar i Partisë 
së Punës, student i 
doktoraturës në filozo-
finë mesjetare, anëtar 
në CUAE, komiteti drej-
tues i Partisë Punëtore 
Zvicerane. «Për një 
botë ku do të jemi të 
barabartë shoqërisht, 
njerëzisht të ndryshëm 
dhe plotësisht të lirë. » 
(Rosa Luxemburg)

Vernier, solidaritéS, 
ish instalues termik, 
student në shkencat 
politike. Punëtorët e 
krijojnë pasurinë, ata 
duhet të përfitojnë 
prej saj.

Gjenevë, DAL, punëtor 
në Qytetin e Gjenevës, 
historian, anëtar SIT, 
UNIA, Shoqata për një 
turizëm SolidaritéS, 
Klubi Alpin Zviceran

Gjenevë, solidaritéS, 
student i doktoraturës 
në shëndetësinë 
globale dhe digjitale, 
VP Shoqata Zvicerane 
Drépano, anëtare e 
SGMI, Humanity+, 
SPM. Për një sigurimin 
cili rimburson trajti-
min dentar, për të rre-
gulluar digjitalizimin e 
shoqërisë.

Confignon, solidaritéS, 
e martuar, tre fëmijë, 
punëtore sociale. Për 
formimin e të rinjve 
të padiplomuar, paga 
të barabarta dhe 
qasje në kujdesin 
shëndetësor, për të 
drejtën për një pagë 
të përjetshme për të 
jetuar me dinjitet.

Gjenevë, solidaritéS, 
punëtor politik, 
nënkryetar ASLOCA, 
anëtar në UNIA, 
ish-sekretar i sin-
dikatës së SSP, ish 
udhëheqës social-kul-
turor, anëtar Pro 
Natura

Gjenevë,  
Partia e Punës, Sekre-
tar politik, formuar 
në menaxherimë të 
tregtisë me pakicë, 
pergjesësë i zyrës 
Sociale të Partisë së 
Punës

Gjenevë, SolidaritéS, 
këshilltare komunal, 
deputete zëvendë-
suese, feministe, 
aktore, anëtare në 
SIT, bashkëpunë-
tore SCHG. Për një 
shërbim publik cilësor 
dhe kundër të gjitha 
formave të diskrimi-
nimit.

Gjenevë, DAL, kon-
tabilist, anëtare Pro 
Natura dhe Pro Velo

Gjenevë, solidaritéS, 
diplomuar nga një 
Master në Shkencat 
Sociale. Anëtar i 
Shoqatës së Arteve, 
në Kolektivitetin Nou-
velles Générations 
Chili dhe Dhoma e 
ekonomisë sociale 
dhe SolidaritéSit 
(APRESGE)

Gjenevë, DAL, infer-
miere mësimdhënëse, 
anëtare e Bashkimit 
Profesional të Punë-
torëve (SIT), ASLOCA

Gjenevë, solidaritéS, 
juriste specializuare 
të drejtave të njeriut, 
anëtare në Solidarité 
Tattes

Gjenevë, solidaritéS, 
këshilltar komunal, 
artizan prodhues të 
helikëve të anijevë, 
anëtar i GSsA, në 
Kolektivitetin Urgence 
Palestine dhe shoqata 
e artistëve dhe arti-
zanëve të zonës in-
dustriale Charmilles

Cartigny, solidaritéS, 
SSP, FAMCO, më-
suese, mbeshtëtës 
së shkollës dhe 
shërbimëve publik, 
feministe, duke luf-
tuar për mjedisin dhe 
kauzën e kafshëve, 
me strehën Darwyn 
kundër maltretimëve 
të kuajëvë.

Confignon, Partia 
e Punës, këshilltar 
komunal, ish-deputet, 
i pensionuar nga 
Posta, anëtar i Voix de 
Gauche, anëtar i një 
shoqate të ndihmës 
së ndërsjelltë zvice-
rane-kamerunezë

Carouge, solidaritéS, 
biologjist, aktivist i 
së Drejtës për Qytet 
dhe Banim, anëtar i 
Pro Natura, Shoqata 
Botanike e Gjenevës, 
Zogjtë Tonë

Chêne-Bourg,  
solidaritéS, Profesor 
HETS, Anëtar i Ko-
mitetit CPEG (Fondi 
Pensional i Shtetit të 
Gjenevës)

Vernier,  
Partia e Punës, artiste 
piktore, sekretare i 
kantonit të Partisë së 
Punës, presidente e 
Shoqatës Solidarité 
Femmes Africaines de 
Genève (ASFAG) dhe 
CIDAD.
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Kurrë punonjësit e Kantonit të Gjenevës nuk kanë krijuar kaq shumë 
pasuri falë punës së tyre (47.3 miliardë për vitin 2016). Megjithatë, 
pagat stagnojnë ose madje bien, shërbimet publike janë gjithmonë 
më pak të arritshme ose më pak të furnizuara dhe përfitimet për po-
pullatën po zvogëlohen. Por ku kanë shkuar të gjitha këto para ?

NJË NDARJE GJITHNJË MË  
E PABARABARTË
Ndërsa pasuria e prodhuar vazhdon të rritet, 
ndarja e saj gjithnjë është më e pabarabartë. 
8 vetë në botë posedojnë më shumë se 50% 
të banorëve të planetit. Në Gjenevë, pasuria 
e multimilionarëve rritet me gati 8 miliardë 
në vit, ndërsa 35% e njerëzve nuk fitojnë 
mjaftueshëm për të paguar taksat. Shumica 
e krahut të djathtë duan të pjestojnë për dy 
taksat e bizneseve të mëdha (RIE III / PF17) 
dhe shumëfishojnë shkurtimet në shërbimet 
publike në dëm të popullsisë dhe nevojave 
të saj. Ultra të pasurit përfitojnë nga mburoja 
tatimore dhe dividentët nuk tatohen si çdo e 
ardhur tjetër.

SHPËRNDARJE MË TË MIRË  
TË PASURISË
Tatimi mbi pasuritë dhe fitimet e mëdha du-
het të ribalancojë këtë situatë duke marrë 
një pjesë nga disa këto pasuri për të finan-
cuar spitalet, shkollat, çerdhet dhe përfiti-
met e nevojshme për një jetë dinjitoze për 
të gjithë. Kjo është lufta për më shumë So-
lidaritéS dhe më shumë drejtësi sociale që 
Ensemble à Gauche mbanë dhe do të vaz-
hdoj të mbajë. Mbrojtja e rritjes së pagave, 
shërbimet publike dhe shërbimet ndaj po-
pullit janë në qendër të shqetësimeve tona. 
Për këtë, një pjesë më e madhe e pasurisë 
së krijuar duhet të përdoret për të financuar 
kushtet e mirëqenies për të gjithë.

Meqenëse kostoja e jetesës rritet ndjeshëm, pagat stagnojnë ose bien. 
Kushtet e punës po bëhen më të vështira : presion mbi produktivitetin, 
punë të përkohshme, punë në thirrje të punës, «uberizimi» etj. Në një 
nga rajonet më të pasura të botës, punëtorët janë akoma më të shfrytë-
zuar, ndërsa të tjerët nuk mund të gjejnë punë.

LUFTIMI KUNDËR PAPUNËSISË
Derisa më shumë se 16,000 njerëz kërko-
jnë punë në Gjenevë, Këshilli i Shtetit nuk 
merr masa serioze për të luftuar papunë-
sinë. Ai vazhdimisht përpiqet t’i bëjë ata të 
ndjehen fajtorë, megjithatë kjo situatë nuk 
është aspak faji i punëkërkuesve, por rrje-
dh nga lakmia e kompanive dhe pasiviteti i 
autoriteteve. Sanksionet dhe presioni ndaj 
punëkërkuesve nuk janë zgjidhje. Vetëm një 
plan proaktiv i krijimit të vendeve të punës 
mund ta zgjidhë problemin në mënyrë të qën-
drueshme.

KUSHTË TË PADENJË
Rritja e produktivitetit, menaxhimi «për rezul-
tat», format atipike të punës, vjetorizimi dhe 
rritja e kohës së punës shkaktojnë rraskapit-
je dhe shpeshherë vuajtje në punë. 

Shumica e popullit e sheh fuqinë e saj 
blerëse të ngecë apo të bjerë. Pasoja : një 
rritje dramatike e punëtorëve të varfër. Le të 
shkojmë tek rrënja e problemit : le të ndajmë 
kohën dhe pasurinë e krijuar !

PUNA

TATIMET
T’I SHPËRNDAJMË 
PASURITË

 ✔ Rritja e pagave duke përfshirë 
zgjerimin e marrëveshjeve dhe 
kontratave kolektive

 ✔ Krijimi i një pagë minimale të 
kantonit të Frs. 4200.- në muaj 
për të luftuar pagat e ulëta

 ✔ Plani emergjent i shtetit për të 
krijuar 1’500 vende pune sociale 
dhe ekologjike

PROPOZIMET TONA

MBROJTJA E 
PUNËTORËVE

16 030  
PUNËKËRKUESË

11 500  
PUNËTORE TË  

VARFËR

2500 
MULTIMILIONERË  

(MË SHUMË SE 30 MILIONË)

49 929 
TË PUNËSUAR NË 
RREZIK VARFËRIE

FRAKTIMI SOCIAL NË GJENEVË

 ✔ Rimbursimi i 3.2 miliardë që 
duhet të n’a kthej BCGE-ja

 ✔ Heqja e mburojës tatimore nga 
e cila përfitojnë vetëm multimi-
lionerët

 ✔ Tatimi i dividentëve të aksio-
narëve të mëdhenj, në të gjitha 
fitimet e tyre si të ardhura të 
tjera (pagat, pensionet, etj)

 ✔ JO në pjestimin për dy të ta-
timeve mbi të ardhurat e korpo-
ratave (RIE3 / PF17)

PROPOZIMET TONA



KARIJN SALM DARBOE

OLIVIER BAUD

ELISABETH ESAKI

JEAN BATOU

ARIANE BAILAT

PIERRE VANEKAUDE MARTENOT

DAVID ANDENMATTEN

LIVIA ZBINDEN

PIA LANGFORD

HENRIETTE STEBLER

DENISE MAILLEFER

PATRICE CLÉMENT

AUDREY SCHMID

PASCAL ROSSEL

MICHEL VINCENT

CORINNE EDJEOU (BUNTSCHU)

CHARLOTTE MEIERHOFER

STEFANIE PREZIOSO

FRANCISCO GUEVARA

PIERRE BAYENET

DELPHINE RUMPCZYK

CÉCILIA ZAUGG

MARJO BLANCHET

Gjenevë, solidaritéS, 
Hulumtuese në Sh-
kencat Sociale, Sekre-
tare e Përgjithshëm e 
Njësisë Qendrore të 
Shëndetit të Zvicrës 
Romande, StopEx-
clusion, SolidaritéS 
Tattes, OASI

Gjenevë, solidaritéS, 
deputet, kreu i grupit 
EàG, këshilltar na-
cional 2003-2007, 
sindikalist UNIA & 
SPG, anëtar MPF, ATE, 
ContrAtom, Pro Velo, 
AVIVO, ASLOCA ... 
Mekanik dhe mësues, 
ish sekretar në Soli-
daritéS.

Gjenevë,  
Partia e Punës, artist 
kujdestar FDFA. Për 
më shumë vende 
alternative, për 
shpronësimin e bane-
save të zbrazëta, për 
banim emergjent dhe 
krijimin e objekteve 
për personat me aftë-
si të kufizuara.

Gjenevë,  
solidaritéS, profe-
sore universitare, 
historiane, anëtare 
e këshillit themeltar 
të Teatrit St-Gervais. 
Në qendër të luftës 
feministe : barazia 
substanciale dhe 
emancipimi social.

Gjenevë, Partia e 
Punës, asistente 
socio-arsimor i GIAP, 
anëtare në SIT dhe La 
Source

Gjenevë, solidaritéS, 
deputet, mësues 
i specializuar, 
ish-Kryetar i Këshillit 
komunal (2014-15), i 
kartelit Ndër sindikial 
(2012-13), dhe SPG 
(2002-10), Kryetar i 
Komisionit të Shtabit 
të OMP, SSP, Attac, 
GSsA, CUP, Pro Velo, 
AVIVO

Gjenevë, Partia e 
Punës, juriste, ish-di-
plomate e karrierës 
së OKB/GE, kryetare 
e OIDED. Për të ndër-
tuar një Gjenevë më 
të solidarizuar, duke 
ruajtur një cilësi më 
të mirë të jetës për 
popullsinë e saj.

Gjenevë, solidaritéS, 
deputet, profesor 
universitar, historian. 
Autor i disa projekte 
ligjore në mbrojtje të 
shërbimeve publike, 
për përfitime për 
popullatën, për pen-
sionet dhe drejtësinë 
tatimore

Gjenevë, solidaritéS, 
sekretare e sindikatës 
SSP, aktive në kuadër 
të Rrjetit të Pagave 
për të emancipuar 
punën e kapur nga 
kapitalizmi, militon 
gjithashtu për të 
zhvilluar shërbimet 
publike si një alter-
nativë e tregtisë e 
jetës sonë

Gjenevë, solidaritéS, 
teknikican i analizës 
biomedikale pensio-
nuar nga HUG, për-
faqësues i sindikatës 
SSP. Për të drejtën 
e stafit të HUG dhe 
kundër privatizimit 
të sektorëve të shën-
detësisë.

Gjenevë, solidaritéS, 
studente në admi-
nistratën publike, 
praktikant në Depar-
tamentin e Kohezionit 
Social dhe Solidari-
tésit, ish-praktikant 
OASI, anëtar i Klubit 
Ndërkombëtar të Bas-
ketbollit në Gjenevë

Gjenevë, DAL, anëtare 
e Fondacionit për 
pritjen dhe strehimin 
e të moshuarve 
(FAPHA), Komiteti 
Tilleuls, UNIA, SIT, Pro 
Velo, Pro Natura, SPA, 
Shoqata për turizëm 
të solidarizuar

Carouge, solidaritéS, 
mësuese në pension, 
ish këshilltare komu-
nale, anëtare AVIVO. 
Për krijimin e zonave 
reale të këmbësorëve 
në lagje dhe zhvillimin 
i trafikut së lehtë.

Carouge,  
Partia e Punës, 
argjendiere e pensio-
nuar, ish-këshilltare 
komunal

Gjenevë, solidaritéS, 
sekretare e sindika-
tës UNIA, aktiviste 
feministe, anëtare 
e Kolegjit të Punës, 
Fundacioni HBM 
Emile Dupont, anëtare 
e komisionit 9 nëntor 
1932. Për një hyrje 
të një pagë minimale 
prej 4,200 frang/
muaj.

Gjenevë,  
Partia e Punës, Anë-
tar i Dinjiteti për të 
Gjithë, Rrethi i Mail-it

Gjenevë, solidaritéS, 
arkitekt-mësues në 
pension, sindikalist, 
ish-president i Kartelit 
Intersidikal të shërbi-
mit civil dhe sektorit 
të subvencionuar, pre-
sidenti nderi i AGEEP 
(CFP & HES)

Vernier,  
Partia e Punës, ar-
tiste, punëtore Handi-
cap Foyer

Gjenevë, DAL, ish 
deputete komunale, 
ish-presidente e 
Agenda21, anëtare në 
Fondacionin René & 
Kate, UNIA, AVIVO

Onex, Partia e Punës, 
kuzhinier, president i 
Bol du Vieux-Billard

Bardonnex,  
solidaritéS, avokat i 
përfshirë në mbrojtjen 
penale, në luftën kun-
dër dhunës të shtetit 
dhe për mbrojtjen e 
të drejtave themelore.

Chêne-Bourg,  
solidaritéS, asistent 
ekzekutiv në HUG. 
Të ofrojmë shërbime 
publike me mjetet për 
të nderuar misionet e 
tyre dhe për primet e 
përballueshme nëpër-
mjet një fondi të sigu-
rimeve shoqërore.

Gjenevë, DAL, me-
naxhere, anëtare e 
komitetit SIT, anëtare 
e komisionit të stafit 
të Qytetit të Gjenevës, 
Klubi Alpine Zvice-
rane, Shoqata për 
turizëm të solidarizuar

Carouge, solidaritéS, 
Inspektore IPE-CGAS 
(Inspektimi i Përbash-
kët i Kompanive), 
Delegate UNIA, Krye-
suse e Shoqatës së 
Banorëve të Praille 
dhe Tours de Carouge, 
Anëtare e Rjetit Trans-
gjinor Zvicëran

68 KANDIDATËT NË GRAND CONSEIL NGA LISTA 1 - ENSEMBLE À GAUCHE



Për 20 vjet, çmimet e sigurimeve shëndetësore janë rritur (+ 159%). Ky 
shpërthim i çmimeve ende peshon mbi ekonomitë familjare. Për shumë 
prej tyre, fundi i muajit është i vështirë dhe qasja në kujdes nuk është e 
garantuar. Sot, më shumë se një në pesë njerëz heqin dorë nga sigurimi 
për arsye fi nanciare, duke vënë në rrezik shëndetin e tyre ! Ensemble à 
Gauche dëshiron të bëjë shëndetin një prioritet politik dhe është e anga-
zhuar për të garantuar qasjen e të gjithëve në një sigurim cilësor, pavarë-
sisht nga kapaciteti i tyre fi nanciar.

SPITALET TË MBISHKARKUAR
Ndërsa çmimet të sigurimëve shpërthejne, 
HUG-ja është e mbingarkuara për shkak të 
mungesës së stafi t dhe mjetëve. 

Stafi  i spitalit është nën presion dhe duhet 
të bëjë më shumë punë me më pak mjete. 
Kjo rezulton me pritje të gjata në emerg-
jencë, ndjekje më pak të personalizuar dhe 
kujdes cilësor më të dobët.

PRIVATIZIMI NË ZVARRITJE
E djathta dhe kryesia e HUG-es i privatizo-
jnë shërbimet që mund të gjenerojnë fi time. 
Mjekësia me dy shpejtësi po imponohet në 
dëm të shumicës dërrmuese të popullsisë. 
Banorët po përballen me një përkeqësim 
shqetësues të shërbimeve shëndetësore. 

Kjo është e papranueshme !

Gjeneva ka mungesë të madhe të banimit që plotëson nevojat e popull-
sisë. Ndërtimi i apartamenteve luksoze dhe pronave për dysheme (EPP) 
i lejon zhvilluesit të bëjnë perfi time të mëdha, ndërkohë që këto shtëpi 
mbeten të paarritshme për shumicën prej nesh. Qiramarrësit po përje-
tojnë rritje të qirave, po përpiqen të gjejnë banime të përballueshëme 
dhe po vuajnë nga qiraja gjithnjë e më e pafavorshme. Për Ensemble à 
Gauche, banimi nuk është një mall, por një e drejtë themelore. Është urg-
jente të vendoset një politikë e vërtetë të banimit.

MË SHUMË BANIME 
TË PËRBALLUESHME
Me 0.5% të banesave të lira, Gjenevë është 
kantoni i Zvicrës që ka më pak apartamente 
në dispozicion. Kjo mungesë dobëson qi-
ramarrësit. Megjithatë, për 10 vjet, 50% e 
ndërtimeve të reja janë vetëm apartamente 
për shitje dhe vila të shtrenjta, vetëm një pa-
kicë e vogël mund të përballojë. Ne duhet të 
ndërtojmë banime të nevojshëm publike ci-
lat mundojnë shumë.

QIRA MË TË ULËTA
Ndërtimi i apartamentevë më kosto të për-
ballueshme do të ulë qiranë. Por është gji-
thashtu është e nevojshme që të detyrohen 
pronarët të respektojnë ligjin dhe të apliko-
jnë automatikisht reduktimet e qirasë, ve-
çanërisht gjatë rënies së përqindjës të hipo-
tekës. 

Banimi është një e drejtë, prandaj duhet ta 
luftojmë pasurimin e pronarëve të aparta-
mentevë në shpin të qiramarrësve.

SHËNDETËSI

PËR NJË QASJE TË 
GARANTUAR NË 
SHËNDETËSI

 ✔ Rritja e subvencionimit dhe 
punësimit në HUG

 ✔ Krijimi i sigurimit publik cili rim-
burson trajtimet dentare

 ✔ Mbulimi i çmimeve të sigu-
rimeve shëndetësore në 10% të 
të ardhurave të familjes

 ✔ Zbritja automatike e qirasë në 
bazë të përqindjës së hipotekës

 ✔ 80 % e ndërtimeve të reja duhet 
të merren me qira

 ✔ 50 % e ndërtimeve të reja 
duhet të jenë banime të përbal-
lueshëm

PROPOZIMET TONA

PROPOZIMET TONA
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EDUARDO GALLAND

JEAN-DAVID CHRISTINAT

FRANÇOIS MAMIN

FITORE DURAKU

CORINNE KHAOUCHIWERNER MARTI

ANDRÉE JELK-PEILA

YNÉS GERARDO

AMELIA DE MELO MARCELINO

EDON DURAKU

JOCELYNE HALLER3  
KANDIDATËT 

TANË PËR 
CONSEIL 
D’ÉTAT

STÉPHANIE BOLAY

GLORIA CASTRO

GAZI SAHIN

MOHAMED BOUZID

ELISABETH FERREIRA

SALIKA WENGER

LUIS BLANCO

ALFREDO CAMELO

SANAE BOUJEMAA

XAVIER CARLO

JEAN BURGERMEISTER

Gjenevë, Partia e 
Punës, sophrologist, 
anëtar në GSsA

Gjenevë, DAL, anëtare 
e Bordit të Drejtorëve 
të IMAD, anëtare 
PROCAP, AVIVO, l’Autre 
regard

Gjenevë, solidaritéS, 
gjeografe, muzikante. 
Për pagë të barabartë 
F/M, për ndarjen e 
kohës së punës, për 
shpërblime të lidhura 
me të ardhurat, për 
mbrojtjen dhe res-
pektimin e të drejtave 
të kafshëve dhe 
planetin.

Gjenevë, solidaritéS, 
Mekanik Precision i 
pensionuar, ish Sekre-
tar i Unionit UNIA, CE-
TIM, ARMH (Shoqata 
për Rimëkëmbjen e 
Historisë në Spanjë) 
dhe Anëtar i Shoqatës 
Italiana Partigiani 
d’Italia (ANPI)

Gjenevë, Partia e 
Punës, ish punëtor në 
GIS, anëtare AVIVO

Gjenevë, Partia e Pu-
nës, poet dhe koncier-
gjë. Mbështesëset i 
të gjitha pretendimet 
e ASPASIE lidhur me 
punën e seksit, për 
respektin të varfuravë, 
për shpronësimin i 
banesave të zbrasta.

Gjenevë,  
Partia e Punës, pen-
sion invalidor, anëtar i 
Komisionit të Peshki-
mit, Rrethi i Mail-it

Plan-les-Ouates,  
solidaritéS,  
punëtore tregtare

Lancy, solidaritéS, 
Ish-Presidente e 
Kartelit Intersindikal 
(2006-2012), SSP, 
Ish deputete komunal 
në Qytetin e Lancy-t 
(1999-2007), Shoqa-
ta VIVA të Aktivitetet 
Ndërgjeneracional 
dhe Drejta e Dife-
rencave

Gjenevë, solidaritéS, 
konsulente e pavarur, 
altermondialiste, ak-
tiviste për të drejtat e 
punëtorëve, grave dhe 
punëtorëve migrantë

Gjenevë, solidaritéS, 
bibliotekare, ish 
bashkëkryesuese 
e SSP (Bashkimi i 
Shërbimeve Publike), 
delegate CPEG (Fondi 
Pensional i Shtetit të 
Gjenevës), aktiviste 
SSP

Plan-les-Ouates,  
solidaritéS, student 
në historinë ekono-
mike, kompjuterist, 
mësus i karates dhe 
aktivist i Lëvizjes 
Vetëvendosje

« Të angazhuar 
gjatë në luftën 
kundër varfërisë 
dhe pasigurisë, 
unë bëj fushatë 
për drejtësi so-
ciale dhe për një 
rishpërndarje më 
të drejtë të pa-
surisë ».

« Unë kam luftuar 
gjithmonë për kla-
sat popullore dhe 
për më shumë dre-
jtësi dhe nuk do të 
ndryshoja, unë do 
të vazhdoj të luftoj 
kundër hedhjes 
së pagave dhe për 
punëtorët ! »

« Kriza mjedisore, var-
fëria e popullsisë ose 
mungesa e banimëve 
nuk janë fatalitet, por 
pasojat e vendimeve 
politike. Unë e kun-
dërshtoj logjikën e fiti-
mit individual në dëm 
të numrit më të madh. 
T’i ndajmë pasuritë ! »

Gjenevë, solidaritéS, 
infermiere, anëtare 
SIT, PVA, ish-sekretare 
e CUAE (Konferenca 
Universitare e Shoqa-
tave të Studentëve)

Gjenevë, solidaritéS, 
animator në Café 
Gavroche, deputet 
komunal, aktivist 
internacionalist dhe 
anti-racist

Gjenevë, solidaritéS, 
shofer taksi i pavarur, 
anëtar i kollektivi-
tetit të taksisevë të 
Gjenevës

Chêne-Bourg,  
solidaritéS, juriste e 
angazhuar, feministe, 
aktiviste në mbrojtjen 
e njerëzve në mërgim, 
punëtorve dhe qira-
marrësve

Gjenevë, solidaritéS, 
Psikolog-Terapist FSP, 
bashkë-themelues i 
Pluriels (konsultim 
etno-psikologjik) 
dhe President i VISA 
Gjenevë

Gjenevë, solidaritéS, 
ish-nëpunëse civile 
ndërkombëtare. Për 
krijimin e 1’500 ven-
deve të punës për të 
luftuar kundër papu-
nësisë dhe për futjen 
e të drejtës së votës 
dhe përshtatshmërisë 
së të huajve në nivelin 
kantonal.

Chêne-Bourg, DAL, 
kuader të shërimëve 
në HUG, gjyqtar i 
gjykatës së punës, 
anëtar i Bordit të 
EMS La Maison de 
Vessy, SIT
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FEMINIZËM SHËRBIMET 
PUBLIK

EDUKIM

EKONOMIA 

SIGURIA 
SOCIALE 

MIGRACIONI 

MOBILITET

EKOLOGJI

LGBTI+

KULTURA

DEMOKRACIA

 ✔ Arritja e pagës së barabartë për 
burrat dhe gratë duke forcuar 
kontrollet dhe sanksionet kundër 
punëdhënësve që shkelin ligjin.

 ✔ Çerdhe të lira dhe hapësirë 
jashtëshkollore, të garantuara për 
fëmijë, për të harmonizuar më 
mirë jetën familjare dhe profesio-
nale

 ✔ Plani i veprimit me shoqatat në 
terren kundër dhunës së grave

 ✔ Rritja e buxheteve për të plotësuar 
nevojat e të moshuarëve, përpopul-
latën e varfëruar dhe rritjen e kohës 
së edukimit

 ✔ Rritja e stafit të shërbimit publik për 
të përmbushur nevojat tona

 ✔ Refuzimi i çdo formë privatizimi : 
HUG, SIG, TPG ...

 ✔ Zhvillimi i programeve të riintegrimit 
që me të vërtetë promovojnë kthimin 
në punë dhe luftën kundër «futjes në 
biznes»

 ✔ Sigurimi për riorientimin profesional 
nga ligji kantonal i papunësisë

 ✔ Rritja e shërbimeve shtesë duke mos 
marrë në konsideratë qiratë

 ✔ Fundi i burgosjes së personave për 
shkak të një situate të parregullt në 
territor

 ✔ Ndërprerja e menjëhershme e refe-
rimeve të diktuara nga marrëveshjet 
e Dublinit

 ✔ Braktisja e ndërtimit të qendrave të 
paraburgimit për migrantët

 ✔ Garantimi i një strehimi dinjitoz për 
të gjithë

 ✔ Zhvillimi i TPG-ve, ndërtesave dhe tro-
tuareve për personat me lëvizshmëri të 
reduktuar

 ✔ Mbështetje më e mirë e Shtetit për 
shpenzimet e udhëtimit për pacientët 
dhe personat me aftësi të kufizuara

 ✔ Fasadat e trotuareve dhe ndërthurjet ci-
lat lejojnë që njerëzit me vështirësi shiki-
mi të lëvizin në mënyrë të vazhdueshme

 ✔ Refuzimi i marrëveshjeve të tregtisë së 
lirë që nxisin dumping social, të pagave 
dhe të mjedisit (TISA, TAFTA, etj)

 ✔ Mbështetje financiare publike për blerjen 
e kompanive nga punonjësit gjatë zhven-
dosjes

 ✔ Prioritet për bizneset vendore për çdo 
urdhër publik

 ✔ Investimet publike në fushat që krijojnë 
vende pune të dobishme shoqërisht dhe 
ekologjikisht

 ✔ Rritja e numrit të vendeve të më-
simdhënies dhe rritja e pagave të 
nxënësve në zanat

 ✔ Zvogëlimi i madhësisë në klasa dhe 
rritja e numrave të mësimdhënies

 ✔ Rritja e numrit dhe shumën e bursave

 ✔ Plani i Investimeve Publike në TPG : 
rritja e frekuencës, zgjerimi i rrjetit, 
zgjerimi i fuqisë punëtore dhe 
mirëmbajtja i tarifave të përbal-
lueshme

 ✔ Për kontrollin e semaforave duke i 
dhënë prioritet TPG dhe transportit 
të lehtë

 ✔ Krijimi i pistave të vazhdueshme 
dhe të sigurta të çiklizmit

 ✔ Krijimi i zonave për këmbësorë

 ✔ Plani i izolimit të ndërtesave pa 
rritje e qirasë

 ✔ Mbështetje publike për energjinë 
e rinovueshme dhe kursimin e 
energjisë

 ✔ Mbështetje për bujqësinë lokale : 
drejt sovranitetit të ushqimit

 ✔ Ndalimi i glyphosate dhe mbrojtja 
e moratoriumit kundër OMGJ

 ✔ Krijimi i një qendre dëgjimi LGBTI-
phobies (homofobia, transfobia, etj)

 ✔ Identiteti gjinor : mundësia e defi-
nimit të vetes si «grua», «njeri» apo 
«tjetër» në dokumentet zyrtare

 ✔ Ndalimi i diskriminimit për shkak të 
identitetit gjinor në Kushtetutë

 ✔ Plani strategjik për kulturën e koor-
dinuar nga komunat, kantoni dhe 
qarqet artistike

 ✔ Për një politikë të vërtetë publike 
të kulturës, në kundërshtim me 
përpjekjet për privatizimin e insti-
tucioneve të mëdha

 ✔ Sigurimi i hapësirës për shpreh-
je artistike për kolektivitetet e 
vetëmenaxhaura

 ✔ E drejta për të votuar dhe për të 
zgjedhur për të huajt në nivelin 
kantonal

 ✔ Shtypja e kuorumit antidemokratik 
prej 7%

 ✔ Heqja e ligjit për demonstrata që 
penalizon një mënyrë elementare 
demokratike të shprehjes

 ✔ Qasje e lirë dhe e drejtë në drejtësi 
për të gjithë

AFTËSI TË 
KUFIZUARA



GRAND CONSEIL
LISTA 1
CONSEIL D’ÉTAT
JOCELYNE HALLER
SALIKA WENGER
JEAN BURGERMEISTER

NËNSHKRUAJËNI INICIATIVËN

GRAND CONSEIL
Duke zgjedhur Grand Conseil, ju mund të bëni dy gjëra  : 

1.    KRYESISHT, TË VENDOSNI PËR KARRIKAT E PARLAMENTIT QË DO TË  
      KËTE LISTA QË MBRON MË SË MIRË IDETË E JUAJA  
Për të forcuar Ensemble à Gauche, përdorni � etvotimin n°1 të shtypura me emrin 
Ensemble à Gauche apo një � etvotim të zbrastë (i quajtur «of� ciel», pa emër në listë) 
Duke shkrujtur «Lista n°1 - EàG» në titull. Ju mbaroni ashtu duke i dhënë 100 vota 
Ensemble à Gauche, që është vendimtare për shpërndarjen e ulëseve.

2.    PROMOVONI KANDIDATËT TUAJ TË PREFERUAR
Për këtë qëllim, ju mund të shtoni lirshëm (ose fshini) kandidatët për të favorizuar një 
ose tjetrën sipas kritereve tuaja. Por mos harroni pikën kryesore më lart, domethënë 
praninë e emrit dhe lista EàG dhe numrin 1 më sipër, për � etvotimin tuaj «peshon» 
100% të votave cilat keni të drejtë... 

Kshilla jonë : Votoni kompakt ! Vendosni listën n°1 Ensemble 
à Gauche në zarfi n tuaj të votimit, pa shtuar ose fshirë asnjë 
kandidat !

CONSEIL D’ÉTAT
Për Conseil d’État, thjesht shënoni emrat e tre kandidatëve tanë : 
Jocelyne Haller · Salika Wenger · Jean Burgermeister 

Ensemble à Gauche mbron interesat e popullit ! Në shumë raste 
në vitet e fundit, ne kemi fi tuar nga ana juaj. Disa shembuj : 

FITIMET TONA NË VOTIM
 ✔ Refuzimi i rritjes së moshës së pensionit dhe pensioneve 

më të ulëta (PV 2020)
 ✔ Refuzimi i dhuratave për aksionerët e kompanive të mëdha që 

kanë zbrazur fondet publike (RIE III)
 ✔ Zbritjet e tarifeve së TPG-es
 ✔ Refuzimi i shkurtimeve anti-sociale dhe anti-kulturore në 

qytetin e Gjenevës
 ✔ Forcimi i të drejtave popullore duke zvogëluar numrin e 

nënshkrimit të iniciativave dhe referendumeve...

FITORET TONA NË GRAND CONSEIL
 ✔ Shpëtimi i subvencioneve të sigurimeve shëndetësore prej 30 

frangash, të cilat e djathta kërkonte t’i shly
 ✔ Votim në mbështetje të grevistavë të EMS, ABB dhe të ATS
 ✔ Refuzimi i dhënieve të jashtme dhe nënpagat në EMS
 ✔ Ndërtimi i 8000 njësive të banimit me qira të ulët në PAV
 ✔ Mirëmbajtja e shërbimeve TPG mbas zbritjen e tarifave
 ✔ Construction de 8000 logements à loyers modérés au PAV
 ✔ Maintien des prestations des TPG suite à la baisse des tarifs

SI TË 
VOTONI ?LISTA 1

BCGE DUHET TË KTHEJ 
3.2 MILIARD KREDI HAZUAR 
NGA SHTETI !

PËR MBULIMET TË ÇMIMEVE 
SË SHËNDETËSISË PËR 10% TË 
TË ARDHURAVE TË FAMILJES

PËR NJË SIGURIM 
CILI RIMBURSON 
TRAJTIMIN DENTAR

Ensemble à Gauche ka nisur një initiativë për 
të kthehet kredija nga Bankës Kantonale së 
Gjenevës (BCGE) të kostos së ndihmës së saj 
nga shteti, 3.2 miliardë. Në vitin 2000, shteti 
dhe komunat e Gjenevës e shpëtuan BCGE nga 
një falimentim i lidhur sidomos me kreditë e 
dyshimta në pasuri të paluajtshme. Spekula-
torët përfi tuan prej saj, ndërsa shteti i trashë-
goi humbjet. Banka Kantonale Vaudoise ose 
UBS kanë shlyer kreditë e shpëtimit të tyre, 
tani është kthesa e BCGE ! Të ardhurat do të 
përdoren për të fi nancuar shërbimet publike 
dhe përfi timet për popullatën.

 Të nënshkruhet dhe nënshkruheni  :
    www.eag-ge.ch

CKjo iniciativë parashikon se primet e për-
gjithshme të sigurimeve shëndetësore të një 
familjeje nuk kalojnë 10% të të ardhurave të saj 
(RDU). Kjo do të ndihmonte ata që po përpiqen 
të përballen me rritjen e vazhdueshme të primeve 
dhe që ndonjëherë shpenzojnë deri në një të 
tretën e të ardhurave të tyre. Kjo iniciativë do të 
rezultojë në shkurtime të menjëhershme të primit 
për shumicën e popullsisë. Për shembull, një fa-
milje prej dy të rriturish dhe dy fëmijëve të vegjël 
që fi tonin 75,000 franga në vit do të shihnin se 
primet e tyre mujore janë përgjysmuar ! Një hap 
i parë drejt primeve më të drejta dhe një masë e 
nevojshme për lehtësimin e ekonomisë familjare !

 Shkoni në votime për të thënë 
      PO për këtë iniciativë !!

Kostoja e trajtimit dentar është e tepruar dhe 91% 
e pacientëve paguajnë për të. Si rezultat, gati një 
në pesë njerëz heqin dorë nga dentisti. Shëndeti 
oral ka një ndikim të drejtpërdrejtë në të gjithë 
trupin, duhet të jetë i arritshëm për të gjithë. Është 
absurde që të paguhen shuma të tilla përveç 
primeve të sigurimit shëndetësor ! 
Forcat e Ensemble à Gauche kanë paraqitur inicia-
tiva për rimbursimin e trajtimit dentar në Gjenevë, 
Vaud dhe Neuchâtel. Duke bërë punë SolidaritéSi, 
sigurimet publike kantonale do të siguronin qasje 
në trajtimin dentar për të gjithë.

 Shkoni në votime për të thënë 
     PO për këtë iniciativë !

GJENI PROGRAMIN TANË, SHKARKIMIN 
E PLOTË DHE MË SHUMË NË  :

WWW.EAG-GE.CH

INICIATIVAT KANTONALE TË ENSEMBLE À GAUCHE

MBËSHTETËNI FUSHATËN TONË
Për të bërë një dhurim me SMS, dërgoni EAG pasuar nga 
shuma që dëshironi të jepni në 488 (ndërmjet CHF 1.- 
dhe 99.-). p.sh. për të dhuruar 20.-, dërgoni EAG20

ENSEMBLE À GAUCHE · CP 2070 · 1211 GENÈVE 2
INFO@EAG-GE.CH · WWW.EAG-GE.CH

CCP 14–140320–3

ZGJEDHJET KANTONALE 
15 PRILL 2018

BILANCI 
JONË

Unë votoj


