Δήλωση αρχών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES)

Η δήλωση αρχών του κόμματός μας εγκρίθηκε από το συμβούλιο του PES στις
24 Νοεμβρίου 2011 και συγκεντρώνει τις θεμελιώδεις αρχές που καθοδηγούν τη δράση μας.
Η ιστορία του σοσιαλισμού και της κοινωνικής δημοκρατίας είναι μακρά και ένδοξη.
Το κράτος πρόνοιας, η καθολική πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη,
καθώς και ο αγώνας για τα θεμελιώδη δικαιώματα, έχουν βελτιώσει τη ζωή αμέτρητων ανθρώπων
και δημιούργησαν πιο ισότιμες, δίκαιες και ασφαλείς κοινωνίες. Στον 21ο αιώνα το κίνημά μας
εξακολουθεί να διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους.
Η ελευθερία, η ισότητα, η αλληλεγγύη και η δικαιοσύνη αποτελούν τις θεμελιώδεις αξίες μας. Αυτές
οι οικουμενικές αξίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την
πλήρη έκφρασή τους είναι η δημοκρατία. Από κοινού, οι αξίες μας διαμορφώνουν την ηθική μας
πυξίδα για την ανάπτυξη προοδευτικών κοινωνιών στον σύγχρονο κόσμο. Πρόκειται για κοινωνίες
στις οποίες οι πολίτες δεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους, αλλά συνεργάζονται προς όφελος όλων.
Πρόκειται για ακμάζουσες, αξιόπιστες κοινωνίες, οι οποίες λαμβάνουν μέριμνα για το περιβάλλον,
όχι μόνο σήμερα, αλλά και ως επένδυση για το μέλλον. Πρόκειται για κοινωνίες στις οποίες κάθε
άτομο είναι σε θέση να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη χειραφέτησή του.
Οι αξίες μας βρίσκονται επί του παρόντος αντιμέτωπες με προκλήσεις. Πρόσωπα, χρήματα,
αγαθά, πληροφορίες και ιδέες ταξιδεύουν ακατάπαυστα. Ωστόσο, η πραγματικότητα της πλήρως
απελευθερωμένης παγκοσμιοποίησης δημιουργεί έναν πιο κατακερματισμένο τρόπο ζωής. Οι
δυνάμεις της αγοράς, καθοδηγούμενες από την οικονομία και την απληστία, αντλούν τεράστια
εξουσία από την άσκηση δημοκρατικού ελέγχου. Οι δυνάμεις αυτές εξυπηρετούν τα συμφέροντα
λίγων προνομιούχων. Οι συντηρητικοί και οι νεοφιλελεύθεροι έχουν οξύνει τις οικονομικές,
γεωγραφικές και κοινωνικές ανισότητες, προάγοντας ένα σύστημα βραχυπρόθεσμης στόχευσης,
εύκολου κέρδους και ελαστικών κανόνων το οποίο οδήγησε στη χειρότερη κρίση της σύγχρονης
ιστορίας. Εμείς απορρίπτουμε την πολιτική απαισιοδοξίας που ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει καμία
λύση. Απορρίπτουμε τη ρητορική του μίσους που καθιστά τους ανθρώπους, και ολόκληρες
κοινότητες, εξιλαστήρια θύματα για τα δεινά των κοινωνιών μας. Αντιθέτως, εργαζόμαστε με στόχο
την οικοδόμηση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς και ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Χρειαζόμαστε
ένα νέο προοδευτικό θεματολόγιο παγκόσμιας κλίμακας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι θα
μπορούν να αποκομίζουν τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης. Πρόκειται για ζήτημα πολιτικής
επιλογής και ευθύνης.
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Οι αρχές δράσης μας

1. Η δημοκρατία πρέπει να κυριαρχεί σε όλους τους τομείς της ζωής ώστε οι πολίτες να είναι σε
θέση να λαμβάνουν αποφάσεις. Η δημοκρατία πρέπει να είναι πλουραλιστική, διαφανής, να
αντιπροσωπεύει πραγματικά την πολυμορφία της κοινωνίας και να παρέχει σε όλους τη δυνατότητα
συμμετοχής, με ανοιχτή δημόσια σφαίρα, ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και ελεύθερη πρόσβαση στο
διαδίκτυο. Η ελευθερία του λόγου είναι θεμελιώδους σημασίας για μια δημοκρατική κοινωνία.
2. Οι ισχυρές δημόσιες αρχές σε όλες τις βαθμίδες της δημοκρατικής αλυσίδας, από το τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο έως το ευρωπαϊκό επίπεδο διακυβέρνησης, είναι καίριας σημασίας.
Από κοινού, προστατεύουν και εγγυώνται το δημόσιο συμφέρον και προάγουν τη δικαιοσύνη και την
αλληλεγγύη στην κοινωνία. Η χρηστή διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου, η λογοδοσία και η διαφάνεια
αποτελούν τους πυλώνες των ισχυρών δημόσιων αρχών.
3. Θέλουμε να διαμορφώσουμε το μέλλον κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι πολίτες να ανακτήσουν τον
έλεγχο της ζωής τους. Πραγματική ελευθερία σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι ενεργοί πολίτες, και όχι
παθητικοί καταναλωτές, που έχουν την εξουσία να οικοδομήσουν κοινωνίες οι οποίες διαθέτουν έναν
πλούτο που βαίνει πέραν της υλικής ευμάρειας, ούτως ώστε η καταξίωση κάθε ατόμου ξεχωριστά να
αποτελεί επίσης μέρος μιας συλλογικής προσπάθειας.

4. Η αξιοπρεπής εργασία αποτελεί τον θεμέλιο λίθο που επιτρέπει στους πολίτες να είναι οι
αρχιτέκτονες του μέλλοντός τους. Προσδίδοντας εκ νέου στην εργασία την πραγματική σημασία, την
πραγματική αξία και την πραγματική συνέχειά της στη ζωή, διασφαλίζουμε τις αναγκαίες
προϋποθέσεις για τη χειραφέτηση των πολιτών και την ανάπτυξη αισθήματος υπερηφάνειας.

5. Μια κοινωνία που βασίζεται στις αξίες μας συνεπάγεται τη διαμόρφωση μιας νέας οικονομίας που
τις ενσαρκώνει. Ανάπτυξη με γνώμονα τις αξίες σημαίνει ότι η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, η
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η ευημερία είναι θεμελιώδους σημασίας για τη δημιουργία πλούτου. Αυτή
η νέα οικονομία πρέπει να προάγει την κοινωνική πρόοδο που αυξάνει το βιοτικό επίπεδο, παρέχει
ασφάλεια στα νοικοκυριά και δημιουργεί θέσεις εργασίας. Ο δημόσιος τομέας διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο σε αυτή τη νέα οικονομία.

6. Η πολιτική μας είναι προσανατολισμένη προς τη διατήρηση των πόρων του πλανήτη και την
αποτροπή, συνεπώς, της εξάντλησής τους. Βιωσιμότητα του περιβάλλοντος σημαίνει ότι
διαφυλάσσουμε τη φύση, τόσο για τη σημερινή όσο και για τις μελλοντικές γενιές, όχι μόνο στις
ευρωπαϊκές πόλεις και χώρες, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη.

7. Το ανανεωμένο μας όραμα για την αλληλεγγύη αποτελεί κοινή επένδυση στο κοινό μας μέλλον.
Αυτό σημαίνει διαρκή δικαιοσύνη και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Σημαίνει ότι διαφυλάσσουμε
τον πλανήτη, προστατεύουμε τους ηλικιωμένους και επενδύουμε στους νέους. Η πρόσβαση σε
καθολική και δωρεάν
εκπαίδευση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την εξασφάλιση των μέσων χειραφέτησης των παιδιών
και των εγγονιών μας.
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8. Μια ισχυρή και δίκαιη κοινωνία εδραιώνει την αξιοπιστία και εμπνέει εμπιστοσύνη. Για να
διασφαλίσουμε αυτή την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη, πρέπει να λάβουμε μέριμνα ώστε ο πλούτος
που δημιουργείται να κατανέμεται με δίκαιο τρόπο. Αυτή η συλλογική ευθύνη δίνει υλική υπόσταση
στην πεποίθησή μας ότι είμαστε
ισχυρότεροι όταν συνεργαζόμαστε. Αντικατοπτρίζει επίσης την αποφασιστικότητά μας να
παράσχουμε σε όλους τους ανθρώπους τη δυνατότητα να ζουν μια αξιοπρεπή ζωή, απαλλαγμένοι
από τη φτώχεια. Όλα τα μέλη της κοινωνίας μας έχουν δικαίωμα στην προστασία από κοινωνικούς
κινδύνους στη ζωή.

9. Προάγουμε την ανάπτυξη του αισθήματος του ανήκειν βασιζόμενοι στη βέβαιη ένταξη όλων και όχι
στον τρομακτικό αποκλεισμό ορισμένων. Μια ανοιχτή και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία εκτιμά το
άτομο και ασπάζεται την πολυμορφία. Αυτό σημαίνει το ίδιο επίπεδο αξιοπρέπειας, ελευθερίας και
ισότιμης πρόσβασης σε δικαιώματα, εκπαίδευση, πολιτισμό και δημόσιες υπηρεσίες για όλους,
ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων,
αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου ή ηλικίας. Στην κοινωνία αυτή, η
θρησκεία διαχωρίζεται από το κράτος.

10. Αξιοποιώντας τα επιτεύγματα του φεμινιστικού κινήματος, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για την
ισότητα των φύλων. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες και οι άνδρες μοιράζονται σε ισότιμη βάση την
εργασία, την εξουσία, τον χρόνο και τις αρμοδιότητες, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

11. Το κοινό αίσθημα υπερηφάνειας μας για την κοινωνία εγγυάται την κοινή μας ασφάλεια. Μια
ελεύθερη, ειρηνική και δίκαιη κοινωνία είναι μια κοινωνία στην οποία οι πολίτες μπορούν να ζουν τη
ζωή τους με ασφάλεια.

12. Διεθνής αλληλεγγύη σημαίνει ότι η πολιτική πρακτική μας παραμένει πάντα εξωστρεφής. Η
αλληλεγγύη μας βαίνει πέραν των εθνικών συνόρων. Η εξασφάλιση ευημερίας, σταθερότητας και,
πάνω από όλα, ειρήνης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα προϋποθέτει αποτελεσματικό συντονισμό στον
διεθνή τομέα, με βάση τη δημοκρατία, τον αμοιβαίο σεβασμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Για την πρακτική εφαρμογή των αρχών μας σε έναν κόσμο οικονομικών, κοινωνικών και
πολιτισμικών διασυνδέσεων, απαιτείται νέα προοδευτική πολιτική, η οποία συνδέει το τοπικό,
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για την ανάκτηση του δημοκρατικού ελέγχου. Η
υιοθέτηση ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής, η οποία ενσωματώνει
όλες τις βαθμίδες διακυβέρνησης, αποτελεί την εγγύηση για την ασφαλέστερη ζωή κάθε ατόμου
στην πολυπολική εποχή της παγκοσμιοποίησης. Η εδραίωση μιας προοδευτικής, δημοκρατικής
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αλληλεγγύη μεταξύ των λαών και των χωρών της Ευρώπης, ενισχύει τη
δημοκρατική κυριαρχία, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Η προσήλωσή μας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση βαίνει πέραν του ανταγωνισμού μεταξύ των
χωρών και αντανακλά την αποφασιστικότητά μας να αντιταχθούμε στην υποβάθμιση των
κοινωνικών μας δικαιωμάτων. Περιλαμβάνει τη δέσμευσή μας για την οικοδόμηση μιας
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης κοινής πολιτικής, κοινωνικής και
οικονομικής πραγματικότητας, και όχι μόνο της πρόσκαιρης συνεργασίας μεταξύ των
κυβερνήσεων. Δεν μπορεί να υπάρξει διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων χωρίς την άσκηση
δημοκρατικού ελέγχου, οικονομική Ένωση χωρίς κοινωνική Ένωση και κοινωνική Ένωση χωρίς
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κοινό προϋπολογισμό για τη στήριξη των επενδύσεων και τη μείωση των ανισοτήτων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα με την πολιτική και οικονομική Ευρωπαϊκή Ένωση, η εδραίωση
μιας ολοκληρωμένης Κοινωνικής Ευρώπης είναι καίριας σημασίας για τη βελτίωση των συνθηκών
ζωής των πολιτών, σε όλες τις χώρες αδιακρίτως. Έχουμε ιστορικό καθήκον να εργαστούμε με
στόχο την προοδευτική εναρμόνιση εντός μιας πολιτικής Ένωσης, την οποία θα αξιοποιήσουμε ως
μέσο για τη δικαιοσύνη και τη χειραφέτηση.
Η Ευρώπη χρειάζεται μια πολιτική φωνή που θα είναι πραγματικά προοδευτική. Απαιτείται η
ανάληψη ενοποιημένης δράσης από το σοσιαλιστικό, σοσιαλδημοκρατικό, εργατικό και
δημοκρατικό προοδευτικό κίνημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς
και σε συνεργασία με τους εταίρους μας από την κοινωνία των πολιτών και τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις. Το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα ενσαρκώνει αυτές τις αρχές δράσης. Από κοινού,
θα συνεχίσουμε να δίνουμε την πολιτική μάχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εδραίωση
προοδευτικών κοινωνιών τον 21ο αιώνα.
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