Az Európai Szocialisták Pártjának (PES) elvi nyilatkozata
Elfogadta: PES Tanács, 2011. november 24.
A PES Tanács által 2011. november 24-én elfogadott Elvi nyilatkozatunk a tetteinket vezérlő
alapvető értékeinket foglalja össze.
A szocializmus és a szociáldemokrácia eredményei hosszú és büszke múltra tekintenek vissza.
A jóléti állam, az oktatáshoz és egészségügyhöz való általános hozzáférés, és az alapvető
jogokért való küzdelem számtalan egyén életében hozott javulást, és egyenlőbb, igazságosabb és
biztonságosabb társadalmakat teremtett. Mozgalmunk a XXI. században is tovább munkálkodik
azon, hogy egy szebb jövőt alakítson ki mindannyiunk számára.
Alapvető értékeink a szabadság, az egyenlőség, a szolidaritás és az igazságosság. Ezek az
egyetemes értékek összetartoznak. Teljes körű érvényesülésüknek pedig a demokrácia az
előfeltétele. Mintegy erkölcsi iránytűként értékeink egymást kiegészítve mutatják a haladó
szellemben működő társadalmak kiépítése felé vezető utat a mai világban. Ezek olyan
társadalmak, amelyek nem egymás ellen küzdenek,
hanem mindenki érdekeit szem előtt tartva munkálkodnak együtt. Virágzó, bizakodó társadalmak,
amelyek mind a jelenre, mind a jövőbe való befektetésre gondolva törődnek a környezetükkel.
Ezekben a társadalmakban minden egyes ember képes megteremteni saját emancipációjának
feltételeit.
Értékeink azonban kihívásokkal állnak szemben. Az emberek, a pénz, az áruk, az információk és
az elképzelések szüntelenül áramlanak. A fékevesztett globalizáció valósága pedig egy
széttagoltabb élet érzetét kelti. A pénzügyek és a kapzsiság által hajtott piaci erők rengeteg
energiát vonnak el a demokratikus ellenőrzéstől. Márpedig ezek az erők csak kiváltságos kevesek
érdekeit szolgálják. A konzervatívok és neoliberálisok a rövid távú gondolkodás, a könnyű
profitszerzés és a laza szabályok rendszerét támogatva elmélyítették a gazdasági, földrajzi és
társadalmi egyenlőtlenségeket, ami a modern idők legsúlyosabb kríziséhez vezetett. Elutasítjuk a
pesszimizmus politikáját, amely azt állítja, hogy semmit sem lehet tenni. Elutasítjuk a gyűlöletkeltő
megnyilvánulásokat, amelyek embereket és egész közösségeket tesznek bűnbakokká a
társadalmakat sújtó bajokért. Ehelyett azon dolgozunk, hogy befogadó társadalmakat, és egy
szebb jövőt építsünk ki mindenki számára. Egy új, haladó, globális programra van szükségünk,
amely lehetővé teszi, hogy mindenki élvezze a globalizáció gyümölcseit. Mindez politikai döntések
és felelősségvállalás kérdése.

www.pes.eu

Party of European Socialists
10-12 Rue Guimard

www.facebook.com/PES.PSE
www.twitter.com/PES_PSE

B-1040 Brussels
Belgium

Cselekvési alapelveink

1. A demokráciának az élet minden területén érvényesülnie kell, hogy az állampolgároknak
lehetőségük legyen döntéseket hozni. A demokráciának pluralistának és átláthatónak kell lennie.
Ténylegesen meg kell testesítenie a társadalom sokszínűségét, és mindenki számára lehetővé kell
tennie a részvételt a nyitott közszféra, a független média és a szabad internet-hozzáférés
segítségével. Egy demokratikus társadalomban elengedhetetlen a szólásszabadság.
2. Létfontosságú az erős közjogi hatóságok jelenléte a teljes demokratikus láncban, a helyi,
regionális és nemzeti szinttől egészen az európai szintű kormányzásig. Ezek együttesen fenntartják a
közjót, biztosítják a közös érdeket és elősegítik a társadalomban az igazságosságot és a szolidaritást.
Az erős közjogi hatóságok alappillérei a helyes kormányzás, a jogállamiság, az elszámoltathatóság
és az átláthatóság.
3. Úgy akarjuk alakítani a jövőt, hogy az emberek visszanyerjék az irányítást az életük fölött. A valódi
szabadság azt jelenti, hogy az emberek nem passzív fogyasztók, hanem aktív állampolgárok, akik
képesek olyan társadalmakat felépíteni, amelyek gazdagsága túlmutat az anyagi jóléten, és így
minden egyén kiteljesedése egyben egy közös törekvés része is.
4. A tisztességes munka szolgál alapkőként ahhoz, hogy az emberek maguk formálhassák a
jövőjüket. Az életben a viszonzás érzése, azaz a valódi jelentőségű, értékű és folytonos
munkavégzés, központi szerepet játszik az emberek emancipációjának és büszkeségérzetének
biztosításában.
5. Az értékeinken alapuló társadalom egy azokat megtestesítő, új gazdaságot jelent. Az
értékközpontú növekedés azt jelenti, hogy a környezeti fenntarthatóság, az emberi méltóság és a jó
közérzet alapvető a jólét megteremtéséhez. Ennek az új gazdaságnak elő kell mozdítania azt a
társadalmi haladást, amely emeli az életszínvonalat, biztosítja a lakhatást és munkahelyeket teremt.
Az állami szektor létfontosságú szerepet játszik ebben az új gazdaságban.
6. Politikánk azon munkálkodik, hogy megóvja a bolygó erőforrásait ahelyett, hogy kimerítené őket. A
környezeti fenntarthatóság azt jelenti, hogy a jelen és a jövő generációk érdekében óvjuk a
természetet, nemcsak az európai városokban és országokban, hanem világszerte.
7. A szolidaritásról alkotott megújult jövőképünk egy kollektív befektetés a közös jövőnkbe. Hosszú
távra szóló igazságosság és szolidaritás a generációk között. Azt jelenti, hogy megóvjuk a bolygót,
védjük az időseket és befektetünk a fiatalokba. Az általános és ingyenes
oktatáshoz való hozzáférés sarkalatos feltétele annak, hogy gyermekeink és unokáink számára
biztosítsuk az emancipációt lehetővé tévő eszközöket.
8. Egy erős és igazságos társadalom magabiztossággal tölt el, és bizalmat ébreszt. Ahhoz, hogy
garantálni tudjuk ezt a bizalmat és magabiztosságot, gondoskodnunk kell arról, hogy a közösen
megtermelt javak igazságosan legyenek elosztva. Ebben a kollektív felelősségvállalásban ölt testet
azon meggyőződésünk, hogy erősebbek vagyunk, ha együttműködünk. Ezenkívül aziránti
elhatározásunkat is tükrözi, hogy minden ember számára méltóságteljes, nélkülözéstől mentes életet
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tegyünk lehetővé. A társadalom minden tagját megilleti az életben a társadalmi kockázatokkal
szembeni védelem.
9. Minden ember bizakodó befogadására, és nem pedig egyesek félelemből fakadó kirekesztésére
alapozva erősítjük az összetartozás érzését. Egy nyílt és befogadó társadalom megbecsüli az egyént,
és nagyra értékeli a sokszínűséget. Ez mindenki számára azonos méltóságot és szabadságot,
valamint a jogokhoz, oktatáshoz, kultúrához és közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést jelent
nemtől, faji vagy etnikai hovatartozástól, vallástól vagy meggyőződéstől, fogyatékosságtól, szexuális
irányultságtól, nemi identitástól vagy kortól függetlenül. Ebben a társadalomban a vallás elkülönül az
államtól.
10. A feminista mozgalom eredményeire építkezve folytatjuk a küzdelmet a nemek közti
egyenlőségért. Ez azt jelenti, hogy nők és férfiak egyenlően osztják meg a munkát, a hatalmat, az
időt és a szerepeket, a köz- és a magánszférában egyaránt.
11. A társadalom iránt érzett közös büszkeségünk garantálja a közös biztonságunkat. Egy szabad,
békés és igazságos társadalomban az emberek biztonságban vannak a mindennapok során.
12. A nemzetközi szolidaritás azt jelenti, hogy politikai gyakorlatunk mindig kifelé tekintő.
Szolidaritásunk túllépi a nemzeti határokat. A hosszan tartó jólét, stabilitás és mindenekelőtt a béke
biztosításához a demokrácián, kölcsönös tiszteleten és emberi jogokon alapuló hatékony
koordinációra van szükség a nemzetközi színtéren.

Ahhoz, hogy a gazdasági, társadalmi és kulturális összefonódás világában átültessük
alapelveinket a gyakorlatba, arra van szükség, hogy visszaszerezzük a demokratikus ellenőrzést a
helyi, regionális, nemzeti és európai szinteket összekötő, új, progresszív politikával. A politikai
döntéshozatal átfogó, a kormányzás összes szintjét egyesítő megközelítése a garancia arra, hogy
minden egyes ember életét biztonságosabbá tudjuk tenni ebben a globális, többpólusú korban.
Egy progresszív, demokratikus Európai Unió, ahol megvalósul az európai emberek és országok
közötti szolidaritás, megerősíti a demokratikus szuverenitást egyrészről nemzeti, másrészről
nemzetközi szinten is.
Az európai integráció iránti elkötelezettségünk túllép az országok közötti versengésen, és tükrözi
elhatározásunkat, hogy szembeszálljunk a társadalmi jogok csorbulásával. Megtestesíti arra tett
ígéretünket, hogy egy olyan Európai Uniót hozunk létre, ahol nemcsak kormányok közötti
ideiglenes együttműködés, hanem tartós, közös politikai, társadalmi és gazdasági valóság jön
létre. Nem létezhet politikai döntéshozás demokratikus ellenőrzés nélkül, nem létezhet gazdasági
unió társadalmi unió nélkül, és nem létezhet társadalmi unió az Európai Unión belüli
beruházásokat támogató és egyenlőtlenségeket csökkentő közös költségvetés nélkül. A politikai
és gazdasági Európai Unió mellett egy integrált szociális Európa is elengedhetetlen, hogy az
állampolgárok életkörülményeit minden országban, különbségtétel nélkül javítsuk. Történelmi
jelentőségű feladatunk, hogy egy politikai unión belüli progresszív harmonizáció elérésén
munkálkodjunk, amely így az igazságosság és emancipáció eszközévé válhat.
Szükség van Európában egy valóban progresszív politikai hangra. Az Európai Unióban és
3

Európa-szerte a szocialista, szociáldemokrata, munkáspárti és demokrata progresszív mozgalmak
együttes fellépésére, valamint a civil társadalomban és szakszervezetekben jelen lévő
partnereinkkel való együttműködésre van szükség. Az Európai Szocialisták Pártja ezeket a
cselekvési alapelveket testesíti meg. Közösen folytatjuk politikai küzdelmünket az Európai
Unióban a XXI. századi progresszív társadalmakért.
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