Deklarace zásad PES
Přijato radou PES dne 24. listopadu 2011
Naše deklarace zásad byla přijata radou PES dne 24. listopadu 2011 a zahrnuje základní hodnoty,
podle kterých jednáme.
Socialismus a sociální demokracie má dlouhou a slavnou historii úspěchů.
Sociální stát, univerzální přístup ke vzdělání a zdravotní péči, boj za základní lidská práva – to vše
zlepšilo životy bezpočtu jednotlivců a vytvořilo rovnější, spravedlivější a bezpečnější společnosti.
Ve 21. století naše hnutí nadále formuje lepší budoucnost pro všechny.
Svoboda, rovnost, solidarita a spravedlnost jsou našimi základními hodnotami. Tyto univerzální
hodnoty jdou ruku v ruce. Demokracie je pak předpokladem pro to, aby se mohly tyto hodnoty
neomezeně projevovat. Dohromady naše hodnoty tvoří morální kompas, který nás vede při
budování progresivních společností v dnešním světě. To jsou společnosti, kde jednotlivci nebojují
jeden proti druhému,
ale společně pracují ku prospěchu všem. Tyto společnosti jsou prosperující, důvěřivé a starají se o
životní prostředí, jak nyní, tak přijímáním opatření do budoucna. V těchto společnostech má každý
člověk možnost vytvořit podmínky pro svou emancipaci.
Naše hodnoty čelí výzvám. Lidé, peníze, majetek, informace a myšlenky bez ustání cestují. Ale
realita neregulované globalizace vyvolává pocity necelistvého života. Tržní síly poháněné
finančním systémem a chamtivostí ubírají demokratickému zřízení velkou část moci. Tyto síly
slouží zájmům několika privilegovaných. Konzervativci a neoliberálové prohloubili ekonomickou,
geografickou a sociální nerovnost tím, že propagují systém krátkodobých výhledů, snadných
výdělků a nejasných pravidel, což vedlo k nejhorší krizi v moderních dějinách. Odmítáme politiku
pesimismu, která tvrdí, že se s tím nedá nic dělat. Odmítáme jazyk nenávisti, který ve
společnostech dělá z lidí a celých komunit obětní beránky. Namísto toho budujeme inkluzivní
společnosti a lepší budoucnost pro všechny. Potřebujeme nový progresivní globální program,
který všem lidem umožní čerpat z přínosů globalizace. Toto je otázka politické volby a
odpovědnosti.
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Naše zásady

1. Demokracie musí zvítězit ve všech oblastech života, aby měli občané možnost rozhodovat.
Demokracie musí být pluralitní, transparentní a musí skutečně reprezentovat diverzitu společnosti a
umožnit všem účastnit se, a to pomocí otevřeného veřejného sektoru, nezávislých sdělovacích
prostředků a volného přístupu k internetu. Svoboda projevu je základem demokratické společnosti.
2. Nezbytné jsou silné veřejné orgány v celém demokratickém systému, od těch lokálních a
regionálních až po ty na úrovních národních a evropských. Veřejné orgány společně pracují na
zachování veřejného blaha, zaručují společné zájmy a podporují spravedlnost a solidaritu ve
společnosti. Řádná správa věcí veřejných, právní stát, odpovědnost a transparentnost jsou pilíři
silných veřejných orgánů.
3. Chceme utvářet budoucnost tak, aby lidé znovu získali kontrolu na svými životy. Opravdová
svoboda znamená, že jsou lidé aktivními občany, ne pasivními konzumenty, a mají moc budovat
společnosti s bohatstvím přesahujícím materiální statky, ve kterých se uspokojení potřeb každého
jednotlivce stane součástí společného úsilí.
4. Důstojná práce je základním kamenem, na kterém lidé stavějí svou budoucnost. Navrácením
skutečného významu, skutečné hodnoty a skutečné kontinuity práce v životě je klíčem k zajištění
emancipace lidí a vybudování pocitu hrdosti.

5. Společnost založená na našich hodnotách vyžaduje nový ekonomický systém, který je ztělesňuje.
Růst řízený hodnotami znamená, že při vytváření bohatství je zásadní ekologická udržitelnost,
lidská důstojnost a blahobyt. Tento nový ekonomický systém musí podporovat sociální pokrok, který
zvyšuje životní úroveň, zajišťuje domovy a vytváří pracovní místa. Veřejný sektor má v tomto novém
ekonomickém systému zásadní roli.
6. Náš politický program usiluje o zachování přírodních zdrojů, ne o jejich vyčerpání. Ekologická
udržitelnost znamená, že budeme chránit přírodu pro současné i budoucí generace, nejen v
evropských městech a zemích, ale po celém světě.

7. Naše obnovená vize solidarity je společnou investicí do naší sdílené budoucnosti. To znamená
trvalou spravedlnost a mezigenerační solidaritu. Tedy, že zachováme planetu, budeme chránit
starší obyvatele a investovat do mladých lidí. Přístup k univerzálnímu a bezplatnému
vzdělání je základním kamenem pro zajištění toho, že naše děti a vnoučata budou mít prostředky k
emancipaci.
8. Silná a spravedlivá společnost je taková, která buduje sebevědomí a vzbuzuje důvěru. Abychom
tuto důvěru a sebevědomí zaručili, musíme zajistit, že vytvořené bohatství je se všemi spravedlivě
rozdělováno. Tato sdílená odpovědnost ztělesňuje naše přesvědčení, že jsme silnější, když
pracujeme společně. Také reflektuje naše odhodlání k tomu, abychom všem lidem umožnili žít
důstojný život mimo chudobu. Všichni jednotlivci ve společnosti mají právo na ochranu před
sociálními riziky.
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9. Budujeme pocit sounáležitosti na základě sebevědomé inkluze všech, nevylučujeme některé na
základě strachu. Otevřená a inkluzivní společnost oceňuje jednotlivce a vítá rozmanitost. To
znamená stejnou důstojnost, svobodu a rovný přístup k právům, vzdělání, kultuře a veřejným službám
pro všechny bez ohledu na pohlaví, rasu nebo etnický původ, náboženství nebo víru, zdravotní
postižení, sexuální orientaci, genderovou identitu nebo věk. V této společnosti je náboženství
odděleno od státu.
10. V návaznosti na úspěchy dosažené feministickým hnutím budeme pokračovat v boji za rovnost
pohlaví. Tedy stav, kdy ženy a muži rovným dílem sdílejí práci, moc, čas a role, jak na veřejnosti, tak
v soukromí.
11. Naše sdílená hrdost zaručuje společné bezpečí. Ve svobodné, mírumilovné a spravedlivé
společnosti žijí lidé svůj život v bezpečí.
12. Mezinárodní solidarita znamená, že naše politická činnost vždy reflektuje okolní dění. Naše
solidarita přesahuje státní hranice. Zajištění dlouhodobé prosperity, stability a především míru
vyžaduje efektivní kooperaci na mezinárodní úrovni, která bude založena na demokracii, vzájemném
respektu a lidských právech.

Abychom naše zásady mohli praktikovat ve světě, který je ekonomicky, společensky a kulturně
propojený, je nutné, abychom vytvořili nová progresivní politická spojení na regionálních,
národních a evropských úrovních a znovu tak získali demokratickou kontrolu. Aby byl život všech
jednotlivců v tomto globálním a multipolárním věku bezpečnější, je nutný komplexní přístup k
tvorbě zákonů, který zahrnuje všechny úrovně státní správy. Progresivní a demokratická Evropská
unie, která je solidární k lidem a zemím v Evropě, posiluje demokratickou suverenitu na úrovni
národní i na té mezinárodní.
Náš závazek k evropské integraci přesahuje konkurenci mezi jednotlivými státy a reflektuje naše
odhodlání bránit sociální práva. Ztělesňuje slib vybudovat Evropskou unii s dlouhodobou
společnou politickou, sociální a ekonomickou realitou, ne pouhé dočasné kooperace mezi
vládami. Nemůže existovat politické rozhodování bez demokratického řízení, žádná ekonomická
unie bez sociální unie a žádná sociální unie bez společného rozpočtu na podporu investic a k
snižování nerovností v Evropské unii. Spolu s politickou a ekonomickou Evropskou unií je pro
zlepšení životních podmínek pro občany ve všech zemích bez rozdílu zásadní i sociální Evropa.
Naším historickým úkolem je spolupracovat na budování progresivní harmonizace v rámci
politické unie, čímž vytvoříme nástroj pro spravedlnost a emancipaci.
Politický hlas, který je opravdu progresivní, je v Evropě skutečně třeba. Je nutná sjednocená
činnost socialistů, sociálních demokratů, labouristů a demokratického progresivního hnutí v
Evropské unii a po celé Evropě ve spolupráci s partnery v občanské společnosti a odborech.
Strana evropských socialistů ztělesňuje tyto zásady. Společně budeme pokračovat v našem
politickém boji v Evropské unii za progresivní společnosti v 21. století.
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