Deklaracija o načelih stranke evropskih socialistov in demokratov (PES), ki jo
je Svet PES sprejel 24. novembra 2011
Našo deklaracija o načelih je sprejel Svet PES 24. novembra 2011, v njej pa so zbrane temeljne
vrednote, ki vodijo naše delovanje.
Socializem in socialna demokracija se ponašata z dolgo in bogato zgodovino dosežkov.
Država blaginje, splošen dostop do izobraževanje in zdravstvenega varstva ter boj za temeljne
pravice so izboljšali življenja neštetih posameznikov in ustvarili enakopravnejše, pravičnejše in
varnejše družbe. V 21. stoletju naše gibanje še naprej oblikuje boljšo prihodnost za vse.
Svoboda, enakost, solidarnost in pravica so naše temeljne vrednote. Te splošne vrednote sodijo
skupaj. Deomkracija je prvi pogoj, da se izrazijo v celoti. Skupaj naše vrednote oblikujejo naš
moralni kažipot za vzpostavitev naprednih družb v današnjem svetu. To so družba, v katerih se
posamezniki ne borijo drug proti drugemu, temveč sodelujejo v korist vseh. To so cvetoče,
zaupanja vredne družba, ki skrbijo za svoje okolje danes in s tem vlagajo v prihodnost. To so
družba, v katerih lahko prav vsak posameznik ustvari pogoje za svojo emancipacijo.
Naše vrednote se srečujejo z izzivom. Ljudje, denar, dobrine, informacije in zamisli nenehno
potujejo. Toda realnost deregulirane globalizacije povzroča bolj razdrobljen občutek življenja.
Tržne sile, ki jih poganjata denar in pohlep, si prilaščajo ogromno moč, ki jo črpajo iz
demokratičnega nadzora. Te sile delujejo v interesu peščice privilegiranih. Konservativci in
neoliberalci so poglobili ekonomske, geografske in socialne neenakosti s spodbujanjem sistema
kratkoročnosti, hitrih dobičkov in ohlapnih pravil, kar je povzročilo najhujšo krizo v sodobnem
času. Zavračamo pesimistično politiko, ki zatrjuje, da ni mogoče ničesar ukreniti. Zavračamo
sovražni govor, zaradi katerega so posamezniki in celotne skupnosti označeni kot grešni kozli za
težave v družbah. Namesto tega si prizadevamo za vključujoče družbe in boljšo prihodnost za vse.
Potrebujemo nov, napredni globalni program, ki bo omogočil, da bodo lahko sadove globalizacije
uživali vsi. To je stvar politične izbire in odgovornosti.
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Naša načela za ukrepanje

1. Demokracija mora prevladati na vseh področjih življenja, da bi lahko državljani odločali.
Demokracija mora biti pluralistična, pregledna in resnično predstavljati raznolikost družba ter
vsakomur omogočiti sodelovanje, in sicer z odprto javno sfero, neodvisnimi mediji in prostim
dostopom do interneta. Svoboda govora je temeljna za demokratično družbo.
2. Stabilni javni organi v celotni demokratični verigi, od lokalne, regionalne in nacionalne ravni, pa
vse do evropske ravni upravljanja, so bistvenega pomena. Skupaj ohranjajo javne dobrine,
zagotavljajo skupni interes ter spodbujajo pravičnost in solidarnost v družbi. Dobro upravljanje, pravna
država, odgovornost in preglednost so stebri stabilnih javnih organov.
3. Oblikovati želimo prihodnost, tako da bodo ljudje spet imeli nadzor nad svojim življenjem.
Resnična svoboda pomeni, da so posamezniki aktivni državljani in ne pasivni potrošniki, pomeni, da
je okrepljena njihova vloga pri gradnji družb, ki se ponašajo z bogastvom, ki presega materialno
bogastvo, tako da je vsak prispevek posameznika tudi del skupnih prizadevanj.
4. Dostojno delo je temeljni kamen za zagotavljanje, da so ljudje arhitekti svoje prihodnosti.
Vračanje, dejanski pomen, dejanska vrednost in dejanska kontinuiteta dela v življenju je osrednjega
pomena za zagotavljanje emancipacije ljudi in njihovega občutka ponosa.
5. Družba, ki temelji na naših vrednotah, pomeni novo gospodarstvo, ki jih uteleša. Rast, ki jo
poganjajo vrednote, pomeni, da so okoljska trajnost, človekovo dostojanstvo in blaginja temeljnega
pomena za ustvarjanje bogastva. To novo gospodarstvo mora spodbujati družbeni napredek, ki
dviguje življenjski standard, zagotavlja stanovanja in ustvarja delovna mesta. Javni sektor igra v tem
novem gospodarstvu bistveno vlogo.
6. Naše politike so usmerjene v ohranjanje naravne vire planeta in ne v njihovo izčrpavanje. Okoljska
trajnost pomeni, da varujemo naravo za obstoječe in prihodnje generacije ne le v evropskih mestih in
državah, temveč po vsem svetu.
7. Naša prenovljena vizija solidarnosti je skupna naložba v našo skupno prihodnost. Pomeni trajno
pravičnost in medgeneracijsko solidarnost. Pomeni, da ohranjamo planet, ščitimo starejše in
vlagamo v mlade. Dostop do splošnega in brezplačnega izobraževanje je temelj zagotavljanja, da se
bodo lahko naši otroci in vnuki emancipirali.
8. Stabilna in pravična družba je tista, ki vliva samozavest in spodbuja zaupanje. Da bi lahko
zajamčili to zaupanje in samozavest, moramo zagotoviti, da je bogastvo, ki ga ustvarjajo vsi, pravično
razdeljeno. Ta skupna odgovornost uteleša naše prepričanje, da smo močnejši, ko sodelujemo. Prav
tako odraža našo odločenost, da se vsem ljudem omogoči dostojno življenje brez revščine. Vsi člani
družba imajo pravico do zaščite pred družbenimi tveganji v življenju.
9. Spodbujamo čut za pripadnost, ki temelji na suverenem vključevanju vseh in ne na bojazni polnem
izključevanju nekaterih. Odprta in vključujoča družba ceni posameznika in sprejema raznolikost. To
pomeni enako dostojanstvo, svobodo in enak dostop do pravic, izobraževanje, kulture in javnih
storitev za vse ne glede na spol, raso ali narodnost, veroizpoved ali prepričanje, invalidnost, spolno
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usmerjenost, spolno identiteto ali starost. V taki družbi je vera ločena od države.
10. Na podlagi dosežkov feminističnega gibanja se še naprej borimo za enakost med spoloma. To
pomeni, da si ženske in moški enako delijo delo, moč, čas in vloge tako na javnem kot tudi zasebnem
področju.
11. Naš skupni ponos v družba zagotavlja našo skupno varnost. Svobodna, miroljubna in pravična
družba je tista, v kateri so ljudje celo življenje varni.
12. Mednarodna solidarnost pomeni, da je naša politična praksa vselej usmerjena navzven. Naša
solidarnost sega onkraj meja. Zagotavljanje dolgotrajne blaginje, stabilnosti in zlasti miru zahteva
učinkovito usklajevanje na mednarodnem prizorišču, ki temelji na demokraciji, medsebojnem
spoštovanju in človekovih pravicah.

Za uresničevanje naših načel v svetu gospodarske, družbene in kulturne povezanosti, so za
ponovno pridobitev demokratičnega nadzora potrebne nove, napredne politike, ki bodo
povezovale lokalne, regionalne, nacionalne in evropske ravni. Celovit pristop k oblikovanju politik,
ki vključuje vse ravni upravljanja, je zagotovilo, da bo življenje prav vsakega posameznika
varnejše v globalni, večpolarni dobi. Napredna, demokratična Evropska unija, v kateri med
evropskimi narodi in državami vlada solidarnost, krepi demokratično suverenost na nacionalni
ravni na eni strani ter mednarodni ravni na drugi strani.
Naša zaveza evropskemu povezovanju presega konkurenco med državami in odraža našo
odločenost, da se zoperstavimo spodkopavanju socialnih pravic. Uteleša našo obljubo, da bomo
vzpostavili Evropsko unijo s trajno skupno politično, družbeno in gospodarsko realnostjo, ne pa le
začasnega medvladnega sodelovanja. Politično odločanje ne more potekati brez demokratičnega
nadzora, gospodarska Unija ne more obstajati brez socialne Unije, socialna Unija pa ne more
obstajati brez skupnega proračuna za podporo naložb in zmanjšanje neenakosti v Evropski uniji.
Poleg politične in gospodarske Evropske unije je celostna socialna Evropa ključnega pomena za
izboljšanje življenjskih pogojev državljanov v vseh državah brez razlike. Naša zgodovinska naloga
je, da si prizadevamo za napredno usklajevanje znotraj politične Unije, s čimer bo postala orodje
za pravičnost in emancipacijo.
Evropa potrebuje politični glas, ki je resnično napreden. V Evropski uniji in po vsej Evropi sta
potrebna enotno delovanje socialističnega, socialnodemokratskega in naprednega gibanja na
področju dela in demokracije ter sodelovanje z našimi partnerji znotraj civilne družbe in sindikatov.
Stranka evropskih socialistov uteleša ta načela za ukrepanje. Skupaj bomo nadaljevali naš
politični boj v Evropski uniji za napredne družbe v 21. stoletju.
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