Euroopa Sotsiaaldemokraatliku Partei põhimõtete deklaratsioon
Vastu võetud Euroopa Sotsiaaldemokraatliku Partei
nõukogus 24. novembril 2011
Meie põhimõtete deklaratsioon on vastu võetud Euroopa Sotsiaaldemokraatliku Partei nõukogus
24. novembril 2011 ja sellesse on koondatud meie tegevust juhtivad põhiväärtused.
Sotsialism ja sotsiaaldemokraatia võivad olla uhked oma pika ajaloo ning selle jooksul saavutatu
üle.
Heaoluühiskonna, hariduse ja tervishoiu üldise kättesaadavuse ning põhiõiguste eest peetava
võitlusega on parandatud loendamatu hulga inimeste elu ning loodud võrdsem, õiglasem ja
turvalisem ühiskond. 21. sajandil jätkame oma liikumisega meile kõigile parema tuleviku
kujundamist.
Meie põhiväärtused on vabadus, võrdsus, solidaarsus ja õiglus. Need üldised väärtused kuuluvad
kokku. Nende täieliku väljendumise eeltingimus on demokraatia. Ühiselt moodustavad meie
väärtused moraalikompassi, mille abil ehitada tänapäeva maailmas üles edumeelset
ühiskonda. See on ühiskond, kus üksikisikud ei võitle üksteise vastu, vaid teevad koostööd kõikide
hüvanguks. See on edukas ja usaldav ühiskond, kus hoolitsetakse keskkonna eest nii tänapäeva
kui ka tuleviku tarbeks. See on ühiskond, kus iga inimene saab luua tingimusi omaenda
emantsipatsiooni jaoks.
Meie väärtushinnanguid pannakse aga proovile. Inimesed, raha, kaup, teave ja ideed rändavad
katkematult. Tegeliku reguleerimata globaliseerumise tõttu on meie elutunnetus killustunum.
Finantsidest ja ahnusest ajendatud turujõud haaravad endale suure osa võimust, mis peaks
kuuluma demokraatlikule kontrollile. Need jõud teenivad privilegeeritud vähemuse huve.
Konservatiivid ja uusliberaalid on süvendanud majanduslikku, geograafilist ja sotsiaalset
ebavõrdsust, soodustades lühiajalist lähenemisviisi, kerget kasusaamist ning leebeid reegleid, mis
on põhjustanud nüüdisaja suurima kriisi. Me ei tunnusta pessimismi poliitikat, mis väidab, et
midagi ei saa ette võtta. Me ei tunnusta vihakeelt, mis muudab inimesed ja terved kogukonnad
ühiskonna pahede patuoinasteks. Me töötame hoopis selle nimel, et ehitada üles kaasav ühiskond
ja parem tulevik meile kõigile. Me vajame uut edasiviivat ülemaailmset tegevuskava, mis
võimaldaks kõigil globaliseerumise viljadest kasu saada. See on poliitiliste valikute ja vastutuse
küsimus.
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Meie tegevuspõhimõtted

1. Demokraatia peab valitsema kõikides eluvaldkondades, et kodanikud saaksid ise otsuseid
langetada. Demokraatia peab olema pluralistlik ja läbipaistev, esindama tõeselt ühiskonna
mitmekesisust ja võimaldama kõigil osaleda ning seal peab olema kõigile avatud avalik sfäär,
sõltumatu meedia ja vaba juurdepääs internetile. Sõnavabadus on demokraatlikus ühiskonnas üks
põhiõigusi.
2. Esmatähtsad on tugevad avaliku sektori asutused kogu demokraatia ahela ulatuses: alustades
kohalikust, piirkondlikust ja riiklikust tasandist ning lõpetades Euroopa valitsemise tasandiga. Koos
säilitavad need avaliku heaolu, tagavad ühishuvid ning edendavad ühiskonnas õiglust ja solidaarsust.
Hea valitsemistava, õigusriigi põhimõte, vastutus ja läbipaistvus on tugevate avaliku sektori asutuste
alussambad.
3. Me soovime kujundada tulevikku nii, et inimesed saaksid oma elu üle taas ise otsustada. Tõeline
vabadus tähendab, et inimesed on aktiivsed kodanikud, mitte passiivsed tarbijad, ning nad on
kaasatud sellise ühiskonna ülesehitamisse, mille rikkus ulatub ainelisest jõukusest kaugemale, nii et
iga üksikisiku panus on ka osa kollektiivsest püüdlusest.
4. Korralik töö tagab kindla teadmise, et inimesed on ise oma tuleviku kujundajad. Kesksel kohal on
tagasiandmine – tõeline tähendus, tõeline väärtus ja töö tõeline järjepidevus elus –, millega tagatakse
inimeste vabadus ja uhkustunne.
5. Meie väärtustel põhinev ühiskond tähendab uut, neid väärtusi kaasavat majandust. Väärtustel
põhinev kasv tähendab, et jõukuse loomisel on põhitähtsusega keskkonnasäästlikkus, inimväärikus
ja heaolu. See uus majandus peab soodustama ühiskondlikke edusamme, mis tõstavad elatustaset,
tagavad eluaseme ja loovad töökohti. Avalikul sektoril on selles uues majanduses oluline roll.
6. Meie poliitika aitab säilitada ja mitte kulutada planeedi loodusvarasid. Keskkonnasäästlikkus
tähendab, et me kaitseme loodust praeguste ja tulevaste põlvkondade jaoks ning seda mitte ainult
Euroopa linnades ja riikides, vaid kogu maailmas.
7. Meie uuendatud arusaam solidaarsusest on ühisinvesteering meie ühisesse tulevikku. See
tähendab alalist õiglust ja põlvkondadevahelist solidaarsust. See tähendab, et me hoiame oma
planeeti, kaitseme vanureid ja investeerime noortesse. Üldise ja tasuta hariduse kättesaadavus on
nurgakivi, mille abil tagatakse meie lastele ja lastelastele vahendid emantsipatsiooniks.
8. Tugev ja õiglane ühiskond on selline, mis sisendab eneseusku ning äratab usaldust. Et seda
usaldust ja usku tagada, peame kindlustama, et meie kõigi toodetud jõukus jagatakse õiglaselt meie
kõigi vahel. See kollektiivne vastutus väljendub meie veendumuses, et me oleme tugevamad, kui
töötame üheskoos. See kajastub ka meie otsusekindluses, et kõikidele inimestele tuleb anda
võimalus elada väärtuslikku, vaesuseta elu. Kõigil ühiskonnaliikmetel on õigus saada kaitset elus ette
tulevate sotsiaalriskide vastu.
9. Me soodustame kuuluvustunnet, mis põhineb kõikide kindlal kaasamisel, aga mitte mõne
kardetaval kõrvalejätmisel. Avatud ja kaasav ühiskond väärtustab üksikisikut ning võtab omaks
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mitmekesisuse. See tähendab, et kõikidel on ühesugune väärikus ja vabadus, ühesugused õigused
ning võrdne juurdepääs haridusele, kultuurile ja avalikele teenustele, olenemata soost, rassilisest või
etnilisest päritolust, usust või veendumustest, puuetest, seksuaalsest sättumusest, sooidentiteedist
või vanusest. Selles ühiskonnas on religioon riigist lahutatud.
10. Tuginedes naisliikumise saavutustele, jätkame võitlust soolise võrdõiguslikkuse eest. See
tähendab, et mehed ja naised jagavad võrdselt tööd, võimu, aega ja rolle nii avalikus ruumis kui ka
eravaldustes.
11. Meie ühine uhkus ühiskonna üle tagab meie kõigi turvalisuse. Vaba, rahumeelne ja õiglane
ühiskond on selline, kus inimesed tunnevad end oma elu elades ohutult.
12. Rahvusvaheline solidaarsus tähendab seda, et meie poliitilised tavad on alati maailmale avatud.
Meie solidaarsus ulatub üle riigipiiride. Kauakestva jõukuse, stabiilsuse ja eelkõige rahu tagamine
eeldab tõhusat rahvusvahelist koostööd, mis rajaneb demokraatial, vastastikusel austusel ning
inimõigustel.

Et viia meie põhimõtted ellu majanduslikult, sotsiaalselt ja kultuuriliselt sidusas maailmas, on vaja,
et uus edumeelne poliitika, mis ühendab kohalikku, piirkondlikku, riiklikku ja Euroopa tasandit,
saavutaks taas demokraatliku kontrolli. Üldise, kõiki valitsustasandeid ühendava
tegevuspõhimõtete kujundamise lähenemisviisiga tagatakse, et iga üksikisiku elu on praegusel
mitmepooluselisel globaalajastul turvalisem. Edumeelne ja demokraatlik Euroopa Liit ning
Euroopa rahvaste ja riikide vaheline solidaarsus tugevdavad demokraatlikku suveräänsust ühelt
poolt riiklikul ja teiselt poolt rahvusvahelisel tasandil.
Meie pühendumine Euroopa integratsioonile ei sõltu riikidevahelisest konkurentsist ja kajastab
meie kindlat eesmärki astuda vastu sotsiaalsete õiguste õõnestamisele. See väljendab meie
tõotust ehitada üles selline Euroopa Liit, kus oleks kestev üldine poliitiline, sotsiaalne ja
majanduslik olukord, mitte vaid ajutine valitsustevaheline koostöö. Ilma demokraatliku kontrollita ei
saa vastu võtta ühtki poliitilist otsust, ilma sotsiaalse liiduta ei ole ka majandusliitu, nagu pole ka
sotsiaalset liitu ilma ühise eelarveta, mis toetaks investeeringuid ja vähendaks ebavõrdsust
Euroopa Liidus. Poliitilise ja majandusliku Euroopa Liidu kõrval on ülioluline ka sotsiaalne
Euroopa, kus parandataks kodanike elutingimusi riigist sõltumata. Meie ajalooline ülesanne on
tegutseda poliitilises liidus edule viiva kooskõla nimel ning teha sellest õigluse ja emantsipatsiooni
tööriist.
Euroopas on vaja poliitilist häält, mis oleks päriselt edumeelne. Koostöös meie partneritega
kodanikuühiskonnas ja ametiühingutes on vaja sotsialistide, sotsiaaldemokraatide, leiboristide ja
demokraatide progressiivse liikumise ühendatud tegevust Euroopa Liidus ja kogu Euroopas.
Euroopa Sotsiaaldemokraatlik Partei kehastab kõiki neid tegevuspõhimõtteid. Koos suudame
jätkata poliitilist võitlust Euroopa Liidus edumeelse ühiskonna nimel 21. sajandil.
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