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»Socialni demokrati 
hočemo Evropo, ki bo 
varen in dober dom za 
vse  svoje državljanke 
in državljane. Hočemo 
drugačno Evropo, ki bo 
pravična, napredna in 
solidarna. Hočemo Evropo, 
kjer bodo na prvem 
mestu ljudje in okolje, 
Evropo brez populizma 
in homofobije, hočemo 
Evropo, vredno temeljev, 
na katerih je nastala.«



Naša (r)evolucija
uvod v spremembe

Ljudje smo ustvarili svet, kjer je mogoče 
vse. Znanost in tehnologija nam 
omogočata, da živimo dlje, kakovostneje, 
zdravo in srečno. Imamo znanja in 
tehnologije, da po desetletjih industrijskega 
izkoriščanja narave zavarujemo naš planet, 
življenjske vrste in raznolikosti. Ljudje smo 
izjemni ustvarjalci.

V največjem obdobju obilja, se soočamo 
z lakoto. V času velike rasti ne vemo, 
kako in od česa bodo živeli naši otroci. 
Medtem, ko naš svet razvija hipersonično 
letalo, zaradi energetske revščine umirajo 
starejši. Ko roboti ter umetna inteligenca 
izrinjajo človeka, se zastavlja vprašanje o 
dolgoročni stabilnosti sistemov socialne 
varnosti. Informacije in znanje so dostopne 
vedno večjemu številu ljudi, a se večina 
bogastva v Evropi in v svetu koncentrira v 
rokah manjšine. Medtem ko se vse več ljudi 
odloča za bio, eko in lokalno, se pred nami 
ruši naravno okoljsko ravnovesje planeta.

Ljudje smo ustvarili svet velikih razlik. Do 
takšnega sveta so nas pripeljale dosedanje 
odločitve.

Zdaj je čas, da to spremenimo. (R)
evolucija, ki bo solidarnost postavila v 
jedro skupnosti, je naša zgodovinska 
naloga. Evropa potrebuje spremembo. 
Z odločno akcijo moramo odgovoriti na 
povezano ekonomsko, socialno, okoljsko in 
politično nestabilnost. Organizirati moramo 
družbo, da odgovorimo na jasne izzive 
časa. Ponovno moramo dvigniti standard 
socialnih pravic vseh, da vsem v Evropi 
zagotovimo varstvo otrok, kakovostno 
in brezplačno izobraževanje, prijazno 
družinsko okolje, varno in izpolnjujoče delo 
ter dostojno starost. 

Zdaj je čas, da v Evropi ustvarimo višjo 
kakovost življenja. Da dvignemo standard 
človekovih pravic na novo raven. Da 
preprečimo pogubne posledice toplotnega 
segrevanja in popravimo okoljsko škodo. 
Potrebujemo odgovornost. Do sočloveka, 
do skupnosti, do planeta, do prihodnosti.

Od tega, kako bo socialna demokracija 
odgovorila na dileme tega prelomnega 
časa, je odvisen tok 21. stoletja. Očitno 
je, da moramo spremeniti prevladujoč 
ekonomski model, ki ustvarja toliko 
neenakosti in škode. Ta model je jedro 
problema. Hočemo radikalno spremembo.

To spremembo lahko doseže le Evropska 
unija, ker je edinstven projekt sodelovanja 
in povezovanja držav v človeški zgodovini. 
Kontinent, ki so ga vedno zaznamovale 
vojne, je spremenila v prostor napredka, 
sodelovanja in miru. Zato ima edina v 
svetu sposobnost, da ga vodi v drugačno 
prihodnost. 

Hočemo Evropo. A nova Evropa mora biti 
drugačna, socialna, trajnostna, zelena, 
pravična.

Ne  želimo le s spremembe politične 
večine, ampak nove institucionalne okvire 
za več demokracije, politike, ki ne bodo 
več temeljile zgolj na logiki ekonomske in 
politične zveze. Ustvariti želimo solidarno 
unijo državljank in državljanov.

Brez strahu in dvomov. Zelo bo težko. 
Še težje. A vendar zmoremo in moramo. 
Pravičnost, solidarnost, poštenost 
in blaginjo dolgujemo sedanjosti in 
prihodnosti. (R)evolucija je naša moralna 
dolžnost.







Zelena Evropa
Evropska unija je izjemna zgodba, ki pa mora postati 
drugačna, bolj odločna, bolj učinkovita. Prevzeti 
moramo namreč odgovornost ne le za Evropo, ampak 
tudi za prihodnji razvoj sveta. Zato moramo ustvariti 
pogoje za preboj v boju proti globalnemu segrevanju 
ter za vse ljudi ohraniti in omogočiti zdravo življenjsko 
okolje, varno hrano in predvsem več družbene 
odgovornosti.

Trajnostni razvoj, ki mora postati osnovni princip vseh 
politik na kontinentu, tako razumemo kot koncept 
delovanja družbe, ki omogoča družbeno in okoljsko 
samoobnavljanje. To zahteva takšen družbeni 
razvoj, ki uravnava različne potrebe in interese, da 
se zagotavlja družbena in naravna skladnost. Za 
nas je to temeljni princip, ki terja upoštevanje ne le 
okoljske dimenzije, pač pa tudi razmerja v družbi in v 
mednarodnih odnosih.

Socialni demokrati bomo dosledno uveljavili 
načelo »živi in pusti živeti«, ki uresničuje koncept 
posameznikove svobode in solidarnosti. Podnebne 
spremembe, omejenost naravnih virov in neenak 
dostop do ključnih življenjskih in ekonomskih dobrin 
zahtevajo, da trajnostni razvoj vgradimo v način 
delovanja na vseh področjih v družbi, da omogočimo 
prihodnjim generacijam vsaj enake pogoje in 
možnosti, kot jih imamo sami.

Zelena razvojna politika naše širše skupnosti je 
mnogo več kot le odgovor na podnebne spremembe 
in izziv prilagajanja na posledice globalnega 
segrevanja. Zelena razvojna politika predstavlja novo 
politično in življenjsko paradigmo, ki sega vse od 
principov delitvene ekonomije kot principa urejanja 
mobilnosti, preko zaščite virov pred prekomerno 
komercialno (zlo)rabo, do cilja razogljičenja 
pridobivanja energije in prepovedi uporabe okoljsko 
spornih industrijskih praks.

Zastavili bomo višje podnebne cilje v skladu s 

Pariškim sporazumom in najnovejšimi znanstvenimi 
dognanji o podnebnih spremembah. Zaščita okolja 
zahteva prenovo evropske industrije, tako da bo ta 
postala vodilna na področju obnovljivih virov energije 
in najkasneje do leta 2050 tudi podnebno nevtralna. 
Emisije CO2 je treba obdavčiti po vsej Evropski uniji 
na socialno pravičen način, s čimer bi onesnaževalci 
plačali in podprli naložbe v cenovno sprejemljivo čisto 
energijo.

Zelena razvojna politika je preobrazba družbe in 
življenjskega sloga ter navad državljanov.

Socialni demokrati in demokratke bomo:

 � ohranitev ekosistemov postavili v središče vseh 
politik; 

 � zagotovili enakomeren regionalni razvoj in 
zagotavljanje teritorialno enakih razvojnih 
priložnosti; 

 � razvojno podprli male kmetije in mikro podjetja, 
kot edino alternativo masovni industrijski 
proizvodnji;

 � skrbeli za uveljavljanje trajnostnega 
kmetovanja in sankcioniranje zavrženja viškov 
hrane;

 � vzpostavili vsem dostopen sistem javnega 
prevoza, ki bo alternativa avtomobilu kot 
osnovnemu prevoznemu sredstvu;

 � dosegli razogljičenje energetskega sektorja in 
uveljavljanje energetske samooskrbe bivanjskih 
enot;

 � uveljavli prepoved uvoza izdelkov, ki niso 
proizvedeni skladno z okoljskimi standardi EU;

 � poskrbeli za strogo omejitev uvoza in 
distribucije gensko spremenjenih živil;

 � omejili možnosti testiranja na živalih in 
uveljavljanje visokih standardov nadzora;

 � uveljavili mehanizme za preprečevanje 
“semenske” in posledično ekonomske odvisnosti 
malih kmetov od velikih korporacij. 

Socialni demokrati in demokratke želimo, da Evropska 
unija postane zgled svetu. Varovanje okolja namreč 
ni kontinentalna ampak svetovna naloga in Evropska 



unija mora postati vodilna partnerica svobodnega in 
okolju prijaznega sveta.

Demokratična 
Evropa
Evropska unija je največji projekt sodelovanja 
narodov, družb in držav, ki so bili sposobni presegati 
razlike, da bi zagotovili mir in blaginjo. Evropska 
unija je zato ne le za nas, ampak za vse, ki želimo 
mir, svobodo in blaginjo za vse ljudi, iskrena in edina 
izbira. Tudi s svojim glasom na evropskih volitvah 
se moramo odločno postaviti po robu populistom, 
nacionalistom in drugim, ki zaradi lastnih interesov, 
namenoma ogrožajo obstoj unije in miru na 
kontinentu in v svetu.
Da bi Evropska unija lahko napredovala, mora najprej 
pridobiti nazaj zaupanje, ki so ga institucije povezave 
izgubile. Nezaupanje je neposredna posledica 
visokega demokratičnega deficita in pogostega 
občutka oddaljenosti unije od resničnih izzivov, s 
katerimi se soočajo države, regije, lokalne skupnosti 
ter državljanke in državljani.

Zaupanje mora izgraditi tako do svoje notranje 
javnosti, kot tudi do tretjih držav, ki še niso članice 
povezave. Kako uspešna je unija pri uveljavljanju 
svojih temeljnih vrednot, nam namreč pove tudi 
dejstvo, koliko držav in kako intenzivno, si prizadeva 
za pristop. Zato mora biti širitev Evropske unije, ne le 
možnost za vse, ki želijo pristopiti, ampak predvsem 
notranji kazalnik, ki nam bo stalno in jasno govoril, 
ali je Evropska unija uspešna, ali pa pri izpolnjevanju 
svojega poslanstva potrebuje nove pristope in 
prijeme.

Socialni demokrati in demokratke verjamemo, da je 
družba dolgoročno uspešna le, če je tudi dejansko 
demokratična, ljudje pa resnično svobodni. Zato 
je pomembno, da evropske institucije sprejmejo 
nacionalne parlamente kot enakopravne partnerje v 
procesih odločanja. Da bi ponovno zgradili zaupanje 
ljudi v demokratičnost Unije, je tako nujno, da se 
dvojni večini nacionalnih parlamentov (po številu 
držav in po številu prebivalcev), omogoči sprejem veta 
na zakonodajo, ki je sprejeta na transnacionalni ravni.

Prav tako je potrebno omogočiti enaki dvojni večini, 
da v imenu državljank in državljanov, zahteva 
vseevropski referendum o določenem vprašanju. 
Zavedanje, kako pomembne odločitve sprejemajo 
institucije Evropske unije, se bo tako okrepilo na 
obeh straneh, politike in odločitve pa bodo bolj po 
meri in v skladu z dejanskimi potrebami držav članic, 
državljank in državljanov.
Demokratična Evropska unija bo prav tako v vse 
svoje odločitve in procese odločanja dosledno 
vključevala civilno družbo, predstavnike sindikatov in 

gospodarstva. Samo socialni dialog in nadzor civilne 
družbe lahko namreč zagotavljata ustrezno delovanje 
institucij, ter skladnost sprejetih odločitev s temeljnimi 
vrednotami, na podlagi katerih so se ljudje odločali za 
pristop k povezavi, ki je največji zgodovinski projekt 
evropskega kontinenta.

Socialni demokrati in demokratke verjamemo, da bo 
Evropska unija zmogla preseči demokratični deficit 
in povrniti zaupanje in vključenost državljank in 
državljanov v delo Unije. V procesu posodobitve, ki 
ga lahko resnično izpelje le močna socialdemokratska 
večina, pa je ključnega pomena, da se soočanje 
mnenj, stališč, idej, kritik in nasprotovanj, odvija 
v resnično demokratičnem vzdušju in okolju. Brez 
sovražnega govora, lažnih novic, namernih zavajanj 
in s skritimi agendami. Boj proti tem pojavom, ostaja 
ena glavnih prioritet.

Socialni demokrati in demokratke bomo: 

 � podprli večjo vlogo nacionalnih parlamentov 
(vključno z možnostjo veta z dvojno večino) 
in več možnosti za sklic vseevropskega 
referenduma;

 � še naprej podpirali širitev Evropske unije, še 
posebej na države Zahodnega Balkana;

 � uveljavljali večjo vlogo civilne družbe pri 
odločanju in nadzoru nad delom institucij EU;

 � krepili socialni dialog na ravni EU – med 
sindikati, delodajalci in Unijo;

 � okrepili prizadevanja za zajezitev sovražnega 
govora in krepitev kvalitete javnega diskurza;

 � vzpostavili okvir za zagotavljanje neodvisnosti 
dela novinarjev ter ničelno toleranco za 
kakršnokoli obliko pritiska ali nasilja nad 
novinarji;

 � krepili bomo subsidiarnost odločanja s 
povečevanjem vloge in vpliva regij in lokalnih 
skupnosti;

 � podprli možnost sankcioniranja držav zaradi 
kršitev temeljnih načel Unije (npr. vladavine 
prava, človekovih pravic in neodvisnosti 
pravosodja);

 � ohranili ničelno toleranco do fašističnih, 
šovinističnih, homofobnih in drugih totalitarnih 
in nedemokratičnih gibanj. 

Demokratična Evropska unija bo povezava, h kateri 
bodo države želele pristopiti, bo povezava, v kateri 
bodo ljudje lahko dostojno in varno tehtali resnične 
informacije in se na vseh ravneh vključevali v procese 
odločanja tako, da bo njihova volja tudi slišana in 
upoštevana. Še naprej bomo krepili združenost v 
različnosti, spoštovanje med ljudmi, narodi, družbami 
in državami ter različnost prepričanj, verskih, 
političnih, osebnih in vseh drugih, saj je lahko le 
skupnost, ki resnično živi svoje vrednote, tudi resnično 
demokratična.



Svobodna Evropa
Da bi ljudje prepoznali Evropo, kjer je vredno ostati, se 
razvijati in delati, moramo z vsemi sredstvi podpreti 
prost dostop do znanja in pridobivanje veščin. ter 
kompetenčno opremljenim Evropejkam in Evropejcem 
omogočiti uveljavljanje sodobnih modelov (so)
upravljanja, kot so kooperative, krožno gospodarstvo, 
kripto tehnologije in številne druge ideje, ki v naše 
življenje šele prihajajo. Najbolj pomembno pa je, da se 
v svobodni Evropi, svobodni ljudje prosto zaljubimo, 
sami izbiramo svoje partnerje, se brez vmešavanj 
države ali civilne družbe odločamo o rojstvu otrok in 
svojem telesu. Temeljnih civilizacijskih pridobitev – 
univerzalnih in neodtujljivih, nedeljivih, medsebojno 
odvisnih in povezanih človekovih pravic, ki izhajajo 
iz človekovega dostojanstva – ne smemo, ne glede 
na okoliščine, derogirati ali razveljaviti. Nasprotno, 
socialni demokrati in demokratke želimo naprej, v 
družbo bodočnosti.

Evropska unija, kot jo poznamo danes, se je v 
svojih predhodnih oblikah razvijala in razvila, da bi 
zagotovila štiri svoboščine, prosti pretok ljudi, storitev, 
blaga in kapitala. Izgubljeno desetletje konzervativnih 
in neoliberalnih politik, pa je pripeljalo povezavo v 
stanje, ko resnično prosto prehaja le kapital, najbolj 
pa se, tudi na mejah Republike Slovenije, svobodno 
gibanje omejuje ljudem. Socialni demokrati, bomo to 
spremenili.

Evropska unija mora v prihodnosti obstajati najprej 
zaradi ljudi in ne zaradi kapitala. Le in čeprav 
navidezno simbolna bitka, se bije z nacionalističnimi 
in konzervativnimi idejami v Evropi, ki želijo ponovno 
vzpostavljanje meja, policijskega in vojaškega 
nadzora, ter v resnici, dolgoročno razgradnjo 
državljanske Unije. Tega ne bomo dopustili.

Pametna mobilnost, vsem dostopni in čezmejno 
povezani sistemi javnega prevoza, skupaj z modelom 
vseživljenjskega učenja in učenja za življenje tvorijo 
temeljno osnovo za napredno Evropo, ki bo tudi 

svobodna, tako v kroženju idej, kot tudi v možnosti 
njihovega uveljavljanja, pa naj si gre za okoljsko 
gibanje ali podjetniško iniciativo.

Nevtralnost interneta je prav tako eden temeljnih 
stebrov svobodne Evrope, ki je tudi demokratična in 
kritična. Za to, da bi ostali razvijajoča se družba, da 
bi ohranili potenciale razvoja in kritičnosti, je namreč 
nujno, da ponudniki dostopa do interneta ne bodo 
samovoljno omejevali ali zadrževali internetnega 
prometa na nivoju posameznih storitev ali aplikacij, 
prav tako na skupnem trgu in v svobodnem prostoru 
ne sme priti do izvajanja ukrepov za razvrednotenje 
posameznih storitev ali aplikacij. Ne le na načelni, 
tudi na dejanski ravni se moramo boriti za svobodno 
in odgovorno rabo orodij, ki ponujajo neslutene 
možnosti razvoja, še posebej platform, ki delijo znanje 
in vedenje.

Socialni demokrati in demokratke bomo:

 � krepili programe čezmejne mobilnosti vseh 
generacij;

 � podprli povečanje kohezijskih sredstev za 
izgradnjo infrastrukture vsem dostopnega 
javnega prevoza;

 � trdno zagovarjali nevtralnost interneta in 
preprečevali poskuse cenzure;

 � spoštovali že pridobljene, temeljne civilizacijske 
pravice svobodnega odločanja o rojstvu otrok;

 � brezpogojno uveljavljali enakopravnost in 
človekove pravice vseh, ne glede na katerokoli 
osebno okoliščino;

 � zagotovili vsem dostopno vseživljenjsko učenje, 
kot del rednih izobraževalnih sistemov;

 � podprli širitev Schengenskega območja;
 � zahtevali odpravo vseh nenujnih nadzorov na 

notranjih mejah Evropske unije;
 � podpirali prosto dostopno znanje, informacije in 

podatke, ter platforme za njihovo delitev;
 � ohranjali spomin, dediščino in vrednote 

skupnega, antifašističnega boja Evropejk in 
Evropejcev;

Evropska unija je nastala na pogorišču Evrope, ki 



je krvavela za svobodo vseh in vsakogar. Socialni 
demokrati in demokratke smo dediči vrednot upora, 
socialne in narodne osvoboditve. Naš odgovor na 
izzive sedanjosti je svobodna Evropa, utemeljena 
na vrednotah antifašizma in človekovih pravic ter 
skupnega boja evropskih državljank, državljanov in 
narodov ter družb in držav za boljšo bodočnost.

Odgovorna Evropa
Evropska unija je največji projekt sodelovanja 
narodov, družb in držav, ki so bili sposobni presegati 
razlike, da bi zagotovili mir in blaginjo. Evropska 
unija je zato ne le za nas, ampak za vse, ki želimo 
mir, svobodo in blaginjo za vse ljudi, iskrena in edina 
izbira. Tudi s svojim glasom na evropskih volitvah 
se moramo odločno postaviti po robu populistom, 
nacionalistom in drugim, ki zaradi lastnih interesov, 
namenoma ogrožajo obstoj unije in miru na 
kontinentu in v svetu.

Da bi Evropska unija lahko napredovala, mora najprej 
pridobiti nazaj zaupanje, ki so ga institucije povezave 
izgubile. Nezaupanje je neposredna posledica 
visokega demokratičnega deficita in pogostega 
občutka oddaljenosti unije od resničnih izzivov, s 
katerimi se soočajo države, regije, lokalne skupnosti 
ter državljanke in državljani.

Zaupanje mora izgraditi tako do svoje notranje 
javnosti, kot tudi do tretjih držav, ki še niso članice 
povezave. Kako uspešna je unija pri uveljavljanju 
svojih temeljnih vrednot, nam namreč pove tudi 
dejstvo, koliko držav in kako intenzivno, si prizadeva 
za pristop. Zato mora biti širitev Evropske unije, ne le 
možnost za vse, ki želijo pristopiti, ampak predvsem 
notranji kazalnik, ki nam bo stalno in jasno govoril, 
ali je Evropska unija uspešna, ali pa pri izpolnjevanju 
svojega poslanstva potrebuje nove pristope in 
prijeme.

Socialni demokrati in demokratke verjamemo, da je 
družba dolgoročno uspešna le, če je tudi dejansko 
demokratična, ljudje pa resnično svobodni. Zato 
je pomembno, da evropske institucije sprejmejo 
nacionalne parlamente kot enakopravne partnerje v 
procesih odločanja. Da bi ponovno zgradili zaupanje 
ljudi v demokratičnost Unije, je tako nujno, da se 
dvojni večini nacionalnih parlamentov (po številu 
držav in po številu prebivalcev), omogoči sprejem veta 
na zakonodajo, ki je sprejeta na transnacionalni ravni.

Prav tako je potrebno omogočiti enaki dvojni večini, 
da v imenu državljank in državljanov, zahteva 
vseevropski referendum o določenem vprašanju. 
Zavedanje, kako pomembne odločitve sprejemajo 
institucije Evropske unije, se bo tako okrepilo na 
obeh straneh, politike in odločitve pa bodo bolj po 
meri in v skladu z dejanskimi potrebami držav članic, 

državljank in državljanov.
Demokratična Evropska unija bo prav tako v vse 
svoje odločitve in procese odločanja dosledno 
vključevala civilno družbo, predstavnike sindikatov in 
gospodarstva. Samo socialni dialog in nadzor civilne 
družbe lahko namreč zagotavljata ustrezno delovanje 
institucij, ter skladnost sprejetih odločitev s temeljnimi 
vrednotami, na podlagi katerih so se ljudje odločali za 
pristop k povezavi, ki je največji zgodovinski projekt 
evropskega kontinenta.

Socialni demokrati in demokratke verjamemo, da bo 
Evropska unija zmogla preseči demokratični deficit 
in povrniti zaupanje in vključenost državljank in 
državljanov v delo Unije. V procesu posodobitve, ki 
ga lahko resnično izpelje le močna socialdemokratska 
večina, pa je ključnega pomena, da se soočanje 
mnenj, stališč, idej, kritik in nasprotovanj, odvija 
v resnično demokratičnem vzdušju in okolju. Brez 
sovražnega govora, lažnih novic, namernih zavajanj 
in s skritimi agendami. Boj proti tem pojavom, ostaja 
ena glavnih prioritet.

Socialni demokrati in demokratke bomo:

 � podprli večjo vlogo nacionalnih parlamentov 
(vključno z možnostjo veta z dvojno večino) 
in več možnosti za sklic vseevropskega 
referenduma;

 � še naprej podpirali širitev Evropske unije, še 
posebej na države Zahodnega Balkana;

 � uveljavljali večjo vlogo civilne družbe pri 
odločanju in nadzoru nad delom institucij EU;

 � krepili socialni dialog na ravni EU – med 
sindikati, delodajalci in Unijo;

 � okrepili prizadevanja za zajezitev sovražnega 
govora in krepitev kvalitete javnega diskurza;

 � vzpostavili okvir za zagotavljanje neodvisnosti 
dela novinarjev ter ničelno toleranco za 
kakršnokoli obliko pritiska ali nasilja nad 
novinarji;

 � krepili bomo subsidiarnost odločanja s 
povečevanjem vloge in vpliva regij in lokalnih 
skupnosti;

 � podprli možnost sankcioniranja držav zaradi 
kršitev temeljnih načel Unije (npr. vladavine 
prava, človekovih pravic in neodvisnosti 
pravosodja);

 � ohranili ničelno toleranco do fašističnih, 
šovinističnih, homofobnih in drugih totalitarnih 
in nedemokratičnih gibanj. 

Demokratična Evropska unija bo povezava, h kateri 
bodo države želele pristopiti, bo povezava, v kateri 
bodo ljudje lahko dostojno in varno tehtali resnične 
informacije in se na vseh ravneh vključevali v procese 
odločanja tako, da bo njihova volja tudi slišana in 
upoštevana. Še naprej bomo krepili združenost v 
različnosti, spoštovanje med ljudmi, narodi, družbami 
in državami ter različnost prepričanj, verskih, 
političnih, osebnih in vseh drugih, saj je lahko le 
skupnost, ki resnično živi svoje vrednote, tudi resnično 
demokratična.



Povezana Evropa
Evropska unija je izjemen prostor priložnosti in 
razvoja, prostor svobode in varnosti, ki pa ga 
moramo narediti še bistveno boljšega. Ne smemo 
namreč dovoliti, da bi naš razvoj ogrožala korupcija, 
izogibanje davkom ali katerokoli dejanje, s katerim 
posamezniki sebe postavljajo pred skupnost. Hočemo 
povezano Evropo, kjer bomo znali poskrbeti za 
ranljive skupine in bomo v svoji kulturni raznolikosti 
prepoznali največji potencial za razvoj.

Prva osnova povezane in pravične Evrope je poštena 
solidarnost, ki se najbolj neposredno kaže v pravični 
in pravično učinkoviti obdavčitvi. Davčna politika in 
politika preprečevanja izogibanju plačevanja davkov, 
pranja denarja in korupcije, mora postati skupna 
politika.

Socialna demokracija ne bo dovolila, da bi na račun 
poslovanja z davčnimi oazami v korist najbogatejših, 
izgubljali sredstva za kvalitetno in brezplačno javno 
zdravstvo, šolstvo, predšolsko varstvo in dolgotrajno 
oskrbo starejših. Ne le na simbolni ravni, tudi z 
najradikalnejšimi ukrepi moramo uveljaviti ničelno 
toleranco do kriminala iz pohlepa, ki ga predstavljajo 
korupcija, pranje denarja in davčne utaje.

Prav tako moramo v Evropski uniji uveljaviti dejansko 
prosto konkurenco in preprečiti njeno izkrivljanje 
oz. vzpostaljanje prikritih ali dejanskih monopolov, 
kartelnega dogovarjanja in uporabe prikritih 
protekcionističnih ukrepov držav članic, s katerimi 
preprečujejo pošteno in enakopravno konkurenco na 
skupnem trgu Evropske unije.

Naša vizija skupnega prostora svobode in varnosti, 
kot temelja pravične unije državljank in državljanov, 
ne pozna spregleda obveznosti in dolžnosti, zaradi 
poznanstev ali vpliva, pa naj si gre za posameznika 
ali državo. Evropska komisija mora ponovno postati 
naddržavna institucija, ki bo presojala in odločala 
na podlagi prava in ne dnevne politike ali osebnih 

odnosov. Dosledno mora skrbeti za uveljavljanje 
skupne zakonodaje, še posebej v primerih, ko je 
sama komisija posrednik ali garant za uresničitev 
dogovorjenega.

Socialni demokrati in demokratke bomo:

 � predlagali uvedbo skupnega minimalnega 
davka na dobiček korporacij (minimalno 25%);

 � uvedli načelo, da se davki plačujejo tam, kjer je 
bil ustvarjen promet; 

 � uveljavili ničelno toleranco do pranja denarja, 
korupcije in utaje davkov;

 � zagovarjali popolno izmenjavo davčnih 
podatkov z namenom preprečevanja izogibanja 
davkov;

 � omejili poslovanje z davčnimi oazami;
 � zahtevali vladavino prava in odpravo 

arbitrarnega odločanja Evropske komisije mimo 
prava EU in mednarodnega prava;

 � podprli ustanovitev enotne evropske bonitetne 
agencije;

 � zagotovili pravno in finančno zaščito 
žvižgačem, v primeru, da razkrivajo zlorabe 
javnih pooblastil in sredstev;

 � posodobili skupna evropska pravila o državni 
pomoči z namenom preprečitve arbitrarnosti;

 � uveljavili ničelno toleranco do diskriminacije in 
spodbujali čezmejno povezovanje in kulturno 
raznolikost.

Povezana Evropa je naš način, da uresničimo 
imperativ pravičnosti, da izpolnimo najosnovnejšo 
nalogo države in naddržavnega povezovanja: 
zagotoviti enakopravno, nearbitrarno, vnaprej 
predvideno in pravično obravnavo vseh državljank 
in državljanov, vključno z aktivnim preprečevanjem 
tretjim akterjem (močnejšim), da bi zlorabljali sistem 
in delovali v škodo šibkejših.



Varna Evropa
Da bi ljudje lahko iskreno verjeli v Evropo, mora 
biti Evropa pravična in varna. Ker se je svet 
bistveno spremenil, se moramo najprej ohraniti 
varno življenjsko okolje, obvarovati industrijo pred 
krajo znanja in idej, poskrbeti za najvišjo stopnjo 
kibernetske varnosti ter seveda uveljaviti pravično 
in učinkovito evropsko migracijsko in azilno politiko, 
ki bo svoje temelje postavila v trajnostno naravnani 
razvojni in sosedski politiki Unije.

Najprej in za naprej, pa moramo standarde varnosti 
postaviti in uveljaviti doma, znotraj Evropske 
unije, kjer ne sme biti diskriminiranih državljank 
in državljanov, socialno, zdravstveno ali kakorkoli 
drugače ogroženih in v nevarnost postavljenih ljudi, 
ki si zaradi svojega materialnega stanja, prepričanja, 
barve kože ali katerekoli osebne okoliščine, ne bi 
mogli sami zagotoviti pravic in dostojanstva.

Temelj evropske varnosti je blaginja njenih državljank 
in državljanov ter spoštovanje človekovih pravic, 
ničelna toleranca do kakršnega koli, še posebej 
pa družinskega nasilja, homofobije, rasizma ali 
sovražnega govora. Vse oblike diskriminacije, 
hujskaštva ali izključevanja moramo obravnavati 
in razumeti kot grožnjo naši koheziji, naši skupni 
varnosti.

Varne pa morajo biti tudi skupne zunanje meje 
Evropske unije, varen mora biti svet, del katerega 
je naša skupnost, varno mora bit poslovanje 
podjetij, trgovanje posameznikov, pred krajo mora 
biti varna intelektualna lastnina, saj le to omogoča 
razvoj družbe znanja, pravične družbe povezanih 
ustvarjalcev.

Socialni demokrati zagovarjamo pacifistično zunanjo 
politiko in nasprotujemo izgradnji ofenzivnih in 
ekspanzivnih vojaških kapacitet. Zavzemamo se za 
skupni razvoj obrambnih kapacitet, usmerjenih v 
zagotavljanje miru in varnosti, hitro posredovanje in 
podporo civilnim faktorjem zaščite v primeru naravnih 
ali drugih nesreč večjih razsežnosti. Zavzemamo 
se za krepitev povezovanja obrambne industrije in 
vzpostavitev sistema notranjih dobav z namenom, 
okrepiti in ustvariti kvalitetna delovna mesta.

Da bi lahko bila varna, Evropa potrebuje pravično 
skupno azilno in migracijsko politiko, ki temelji 
na vzajemni odgovornosti in solidarnosti med 
državami članicami ter na sodelovanju z izvornimi in 
tranzitnimi državami. Od dobro vodenega, dosledno 
upoštevanega in poštenega migracijskega sistema 
bi imeli koristi vsi, saj bi lahko tak sistem pomagal 
krepiti gospodarstvo, ustvarjal nova delovna mesta in 
ohranjal naš sistem blaginje.

Evropa mora migracije obvladovati na dostojanstven, 
pravičen in organiziran način, ob ohranjanju 

učinkovitega nadzora nad svojimi mejami ter 
sočasnem boju proti trgovini z ljudmi in njihovem 
izkoriščanju ter varovanju tistih, ki potrebujejo 
mednarodno zaščito. V ta namen bi morali omogočiti 
varne in zakonite poti, podpreti sisteme varnostne 
zmogljivosti v sosednjih regijah in odpraviti temeljne 
vzroke migracij. Spodbujali bomo boljše financiranje 
politik vključevanja prišlekov v družbo in podpirali 
mesta in skupnosti gostiteljice.

Socialni demokrati in demokratke bomo: 

 � vodili zunanjo politiko, ki bo usmerjena k 
izgradnji blaginje za vse ljudi in spoštovanje 
človekovih pravic;

 � vodili aktivno politiko vključevanja ranljivih 
skupin v družbo;

 � uveljavljali ničelno toleranco do nasilja, še 
posebej družinskega nasilja, nasilja nad 
ženskami in nasilja nad otroci;

 � še naprej zagovarjali svet brez jedrskega 
orožja in nasprotovali poskusom vstopa v nove 
oborožitvene tekme;

 � razvijali skupne obrambne zmogljivosti s 
posebnim poudarkom na zaščiti in reševanju 
v primeru večjih naravnih nesreč ali drugih 
katastrof;

 � uveljavili solidarno skupno migracijsko in azilno 
politiko;

 � zahtevali solidarno prevzemanje odgovornosti 
za prosilce, ki jim je bila odobrena mednarodna 
zaščita, po sistemu kvot, ki velja za vse države 
članice; 

 � vzpostavili varne in zakonite poti za zaščito 
beguncev in prosilcev za mednarodno zaščito;

 � okrepili pregon in sankcioniranje trgovine 
z belim blagom in z ustreznimi postopki 
preprečevali zlorabe instrumentov mednarodne 
zaščite;

 � krepili kapacitete Evropske unije za zaščito pred 
kibernetskimi napadi; 

 � zagotavljali varstvo intelektualne lastnine 
in preprečevali zlorabo avtorskih pravic za 
vzpostavljanje monopolov v škodo javnega 
interesa. 

Varnost ni zgolj odsotnost konflikta, je predvsem 
vzpostavljanje pogojev za solidarno sodelovanje 
in skupno odgovarjanje na izzive, ne glede na 
njihovo zahtevnost in kompleksnost. Naša zaveza 
miru, je zaveza k temu, da bomo interes skupnosti 
vselej postavili pred parcialne interese. Povezani to 
zmoremo.



Enakopravna Evropa
Evropa je projekt miru, mir pa sta prinesla solidarnost 
in razumevanje, da moramo vsi ljudje v Evropi imeti 
enake možnosti za osebni razvoj, dostojno delo in 
ustvarjanje. Evropa, ki bo enakopravna, bo znala 
premagati tudi bolezen sodobnosti, kot je prekarnost. 

Neenakost moramo občutno zmanjšati, ustaviti pa 
moramo tudi kopičenje bogastva in premoženja 
v rokah peščice privilegiranih. Evropa blaginje s 
socialno stabilnimi državami, trdnimi mrežami 
socialne varnosti in kakovostnimi javnimi storitvami je 
ključna za preprečevanje revščine in zaščito tistih, ki 
jo najbolj potrebujejo, vključno z mladimi, starejšimi, 
ranljivimi skupinami, delavci in brezposelnimi. 

Dolžni smo zaščititi ljudi, ki zbolijo, izgubijo službo, 
trpijo zaradi invalidnosti, ali se znajdejo v težkem 
položaju. Pravica do kakovostne zdravstvene oskrbe, 
izobraževanja in dostojne pokojnine je del splošnih 
pravic, ki jih je treba zagovarjati. Pravico do dela 
in dostojnega življenja imajo vsi ljudje, ne glede 
na starostno skupino. Brezposelnost in socialno 
izključenost je treba obravnavati kolektivno, ne kot 
individualno pomanjkljivost. Spoštovati je treba 
načelo enakega plačila za enako delo. 

Vsi zaposleni morajo uživati svoje pravice, preprečiti 
je treba zaposlitve brez pogodb in brez pravičnega 
plačila, prekarno delo ter prepovedati pogodbe brez 
urnih postavk in lažne zaposlitve. Borili se bomo za 
dostojne minimalne plače v Evropi. Revščina, ki se 
pojavlja pri delovno aktivnih, je moralno in ekonomsko 
neupravičena. Vzpostaviti želimo evropski mehanizem 
za dopolnilno zavarovanje v primeru brezposelnosti. 
Učinkovit socialni dialog in članstvo v sindikatih sta 
najboljša načina za zaščito zaposlenih in povišanje 
plač. 

Želimo si vzpostavitev močnega evropskega organa 
za delo, ki se bo boril proti socialnemu dumpingu 
in zagotavljal pravično mobilnost delavcev po vsej 

Evropski uniji. Potrebujemo načrt socialnih ukrepov, s 
katerimi bomo steber socialnih pravic Evropske unije 
preoblikovali v zavezujoča pravila, ki bodo krepila 
sisteme socialnega varstva, spoštovala modele trga 
dela in izboljšala življenjski standard. 

Socialni demokrati in demokratke bomo: 

 � predlagali vseevropsko enotno pogodbo o 
zaposlitvi;

 � odpravili prekarnosti in lažno samozaposlenost;
 � vzpostavili ničelno toleranco za delo brez 

plačila;
 � predlagali vzpostavitev sklada za reševanje 

brezposelnosti;
 � zahtevali enako plačilo za enako delo moških in 

žensk, vključno z napotenimi zaposlenimi;
 � uvedli kvotni sistem za enakopravno 

zastopanost spolov v organih upravljanja, 
javnih in zasebnih;

 � odpravili pravice držav članic do začasnih 
izjem in omejitve zaposlovanja in bivanja za 
državljane EU;

 � vzpostavili evropski mehanizem zagotavljanja 
minimalnega dohodka;

 � uveljavili 35 urni delovnik. 

Enakopravna Evropa je napredna in je drugačna. 
Ne boji se novih modelov in velikega kapitala, ki ga 
omejuje, če ni družbeno odgovoren. Sledili bomo 
potrebam ljudi in gradili družbo, v kateri bo vsakdo 
lahko izpolnil svoje potenciale in imel enake možnosti 
živeti ne le dostojno, ampak dobro življenje.

Socialna Evropa
Vsi ljudje, ki nam je mar za skupnost, hočemo od 
Evrope pravično plačilo za pošteno delo. Hočemo 
Evropo, kjer bo skozi sistem dolgotrajne oskrbe 
omogočena dostojna starost vsem. Kjer bomo znanje, 
izkušnje in veščine znali v medgeneracijskem dialogu 
med seboj deliti v odprtem sistemu vseživljenjskega 



učenja, ki je temelj aktivnega življenja. 

Solidarna Evropa razume. Najprej ljudje. Zdravo 
življenjsko in delovno okolje je predpogoj vsakršnega 
obstoja in razvoja. Zato smo Socialni demokrati, 
skupaj z našimi partnerji, trdno odločeni, da 
okrepimo, prenovimo, revolucionarno predrugačimo 
razumevanje in vlogo socialne politike v Evropski 
uniji. Osnova slednje je razumevanje, da ustvarjamo, 
inoviramo, izumljamo in delamo zato, da bi 
napredovali ne le kot posameznik, ampak da bi kot 
skupnost zmogli premagati revščino, izključenost, 
lakoto, ter vsem zagotoviti dostop do storitev, orodij, 
ki so temeljnega pomena za dostojno življenje. 

Delitev in ne zgolj egoistična komercializacija virov 
in znanja so temelj socialne politike, uspešnosti 
katere glavni kazalnik je število tistih, ki jih nismo 
ujeli v podporne in varnostne mehanizme, da bi kot 
skupnost pomagali tistim, ki so šibki, v nemilosti ali 
ranljivi zaradi osebnih ali drugih okoliščin. Edina cifra, 
ki jo sprejemamo pri tem kazalniku, je 0. 

Evropska unija je globalno bogata skupnost, 
prebogata, da bi si lahko dovolili lačne otroke, 
neurejeno varstvo, odsotnost primerne zdravstvene 
oskrbe, nedostopnost cepiv ali neenakopravnost 
dostopa do izobraževanja, usposabljanja in 
zaposlitve. Zato Socialni demokrati in demokratke 
podpiramo programe jamstva za mlade, zahtevamo 
vzpostavitev mehanizma garancij za otroke in 
kot nujno razumemo finančno krepitev programa 
Erasmus+ ter programov, kot je Obzorje 2020. 
Ambicija biti prvi in ambicija ne pozabiti nikogar 
namreč nista dva ločena projekta. Biti prva posadka 
na Marsu in imeti lačne otroke brez varstva je 
neuspeh. 

Zato Socialni demokrati in demokratke želimo 
uspešno Evropsko unijo, ki bo dobro življenje gradila s 
pomočjo enotne stanovanjske politike, z brezplačnim 
dostopom do vzgoje in izobraževanja ter zdravstvene 
oskrbe ne glede na državo članico. Suverenosti 
držav namreč ne moremo prepustiti odločitve, koliko 
revščine in izključenosti, bodo dovoljevale znotraj 
svojih meja. Izključenost in revščina sta v Evropski 
uniji nesprejemljivi. 

Socialni demokrati in demokratke bomo:

 � vzpostavili jamstvo za otroke;
 � okrepili jamstvo za mlade;
 � oblikovali skupno demografsko politiko;
 � uvedli enotno socialno številko;
 � okrepili razvojne in kohezivne programe 

Erasmus +, Obzorje 2020, Ustvarjalna Evropa 
in druge;

 � uvedli univerzalno pravico do namestitve in 
toplega obroka;

 � še naprej zagovarjali brezplačno javno 
zdravstvo, izobraževanje in predšolsko varstvo 
in vzgojo;

 � spodbujali medgeneracijske in mednarodne 
izmenjave v vseh starostnih obdobjih;

 � uvedli obvezno brezplačno delitev viškov hrane;
 � spodbujali in podpirali prostovoljstvo in 

brigadirstvo. 

»Ideja, ki nas 
združuje, je družba, 
ki daje možnosti in 
koristi vsem ljudem. 
Takšna družba 
ima ime: socialna 
demokracija.«

mag. Dejan Židan,
predsednik Socialnih demokratov




