Deklarácia princípov strany PES
prijatá výborom strany 24. novembra 2011
Našu Deklaráciu princípov prijal výbor strany PES 24. novembra 2011. Deklarácia obsahuje
základné hodnoty, ktorými sa riadi naša činnosť.
Socializmus a sociálna demokracia majú za sebou dlhý rad úspechov, na ktoré môžeme byť hrdí.
Sociálny štát, prístup všetkých ľudí bez rozdielu k vzdelaniu a k zdravotnej starostlivosti a boj o
dodržiavanie základných práv zlepšili život miliónom ľudí a vytvorili vyváženejšiu, spravodlivejšiu a
bezpečnejšiu spoločnosť. Naše hnutie pokračuje vo formovaní lepšej budúcnosti pre všetkých aj v
21. storočí.
K našim základným hodnotám patrí sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť. Tieto univerzálne
hodnoty patria k sebe. Predpokladom ich úplného vyjadrenia je demokracia. Naše hodnoty nám vo
vzájomnej kombinácii slúžia ako morálny kompas pri budovaní progresívnej spoločnosti v
dnešnom svete. Ide o spoločnosť, v ktorej jednotlivci navzájom nebojujú, ale spolupracujú, aby
dosiahli spoločný úžitok. Ide o spoločnosť, ktorá vyvíja úsilie, verí a stará sa o prostredie, v ktorom
žije, a to v tomto momente ako aj vo forme investovania do budúcnosti. Ide o spoločnosť, v ktorej
si každý jeden člen dokáže vytvoriť podmienky pre vlastnú emancipáciu.
Naše hodnoty čelia výzvam. Ľudia, peniaze, tovar, informácie a myšlienky sú v neustálom pohybe.
Realita neregulovanej globalizácie však spôsobuje roztrieštenosť vnímania života. Trhové sily
poháňané financiami a chamtivosťou stoja demokratickú formu riadenia obrovské množstvo
energie. Tieto sily slúžia záujmom niekoľkých vyvolených. Konzervatívci a neoliberáli prehĺbili
ekonomickú, geografickú a sociálnu nerovnosť tým, že presadzujú systém krátkodobého
rozhodovania, ľahko zarobených peňazí a uvoľnených pravidiel, ktoré viedli k najhoršej kríze
modernej éry. Odmietame politiku pesimizmu, podľa ktorej sa s tým nedá nič robiť. Odmietame
jazyk nenávisti, ktorá robí z ľudí a z celých spoločenstiev obete zhubných síl spoločnosti.
Namiesto toho sa snažíme o vybudovanie otvorenej spoločnosti a lepšej budúcnosti pre všetkých.
Na to, aby sme zabezpečili, že z plodov globalizácie budú mať úžitok všetci, potrebujeme nový,
progresívny globálny program. Ide o vec politického rozhodnutia a zodpovednosti.
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1. Demokracia musí vládnuť vo všetkých oblastiach života, aby mali občania možnosť výberu.
Demokracia musí byť pluralitná a transparentná, musí pravdivo reprezentovať rôznorodú spoločnosť
a prostredníctvom otvorenej verejnej scény, nezávislých médií a voľného prístupu k internetu musí
zabezpečiť, aby sa spoločenského diania mohol zúčastniť každý človek. Základom demokratickej
spoločnosti je sloboda vyjadrovania.
2. Zásadným prvkom sú silné verejné orgány v celom demokratickom reťazci od miestnej cez
regionálnu a národnú až po európsku úroveň. Ich spolupráca je zárukou zachovania verejného dobra
a spoločného záujmu spolu s presadzovaním spravodlivosti a solidarity v spoločnosti. Piliermi silných
verejných orgánov sú dobré riadenie, rešpektovanie zákonov, zodpovednosť a transparentnosť.
3. Chceme vytvoriť takú budúcnosť, v ktorej ľudia opäť prevezmú kontrolu nad svojimi životmi.
Skutočná sloboda znamená, že ľudia sú aktívnymi občanmi, nie pasívnymi konzumentmi, že majú
právo budovať spoločnosť, ktorej bohatstvo nespočíva v materiálnom blahobyte, ale v tom, že
súčasťou spoločného úsilia je aj napĺňanie potrieb jednotlivcov.
4. Základom presvedčenia ľudí o tom, že sú si sami tvorcami svojej budúcnosti, je poctivá práca.
Skutočný zmysel, skutočná hodnota a skutočná celoživotná práca sú potom spätne ústredným
prvkom, ktorý ľuďom zabezpečí emancipáciu a pocit sebavedomia.
5. Spoločnosť vychádzajúca z našich hodnôt znamená novú kvalitu, ktorá ich napĺňa. Rast, ktorý sa
opiera o hodnoty, znamená, že základom vytvorenia blahobytu je udržateľnosť životného prostredia,
ľudská dôstojnosť a kvalita života. Táto nová kvalita musí podporovať spoločenský vývoj, ktorého
výsledkom je vyšší životný štandard, bezpečnejší domov a tvorba pracovných miest. Významnú úlohu
v tomto celku hrá verejný sektor.
6. V rámci našich postupov pracujeme na tom, aby sme nemrhali prírodnými zdrojmi, ale naopak, aby
sme sa ich pokúsili zachovať. Udržateľnosť životného prostredia znamená, že zachraňujeme
prírodu pre súčasnú aj budúce generácie, a to nielen v európskych mestách a krajinách, ale na celom
svete.
7. Naša obnovená vízia solidarity je spoločnou investíciou do našej spoločnej budúcnosti. Znamená
to trvalú spravodlivosť a solidaritu naprieč generáciami. Znamená to zachovanie planéty, ochranu
starších a investovanie do mladých. Bezplatný prístup k všeobecnému vzdelaniu je základným
kameňom, ktorý zabezpečí našim deťom a deťom našich detí prostriedky na emancipáciu.
8. Silná a spravodlivá spoločnosť je faktor, ktorý zvyšuje sebavedomie a vedie k dôvere. Aby sme
túto dôveru a presvedčenie vedeli garantovať, musíme zabezpečiť spravodlivé rozdeľovanie spoločne
vytvoreného bohatstva. Táto spoločná zodpovednosť je obrazom nášho presvedčenia, že vzájomná
spolupráca nás posilňuje. Okrem toho odráža naše odhodlanie zabezpečiť všetkým ľuďom dôstojný
život bez materiálnej núdze. Všetci členovia spoločnosti majú právo na ochranu pred sociálnymi
nástrahami života.
9. Podporujeme pocit spolupatričnosti založený na tom, že všetci občania majú možnosť začleniť sa
do spoločnosti a že nikoho nebudeme vyháňať vyvolávaním strachu. Otvorená spoločnosť bez
obmedzení členstva si váži jednotlivca a víta rozdielnosť. To znamená rovnakú dôstojnosť, slobodu
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a prístup k právam, vzdelaniu, kultúre a verejným službám pre všetkých bez ohľadu na pohlavie, rasu
alebo národnosť, vierovyznanie či presvedčenie, postihnutie, sexuálnu orientáciu, genderovú identitu
alebo vek. V takejto spoločnosti je vierovyznanie oddelené od štátu.
10. Na základe úspechov feministického hnutia naďalej bojujeme za genderovú rovnosť. To
znamená, že ženy a muži sa rovným dielom delia o prácu, o moc, o čas a o roly, a to tak vo verejnej,
ako aj v súkromnej sfére.
11. Za to, že nás spoločnosť všetkých spoločne rešpektuje, vďačíme spoločnej bezpečnosti.
Slobodná, mierová a spravodlivá spoločnosť je taká, v ktorej sa ľudia cítia bezpečne a môžu sa
venovať svojim povinnostiam.
12. Medzinárodná solidarita znamená, že naše politické kroky stále smerujú von. Naša solidarita
prekračuje hranice štátov. Zabezpečenie dlhodobej prosperity, stability a predovšetkým mieru si
vyžaduje efektívnu koordináciu v medzinárodnom meradle vychádzajúcu z demokracie, vzájomného
rešpektu a ľudských práv.

Na uplatnenie našich princípov v ekonomicky, sociálne a kultúrne prepojenom svete a na
obnovenie demokratickej kontroly sú potrební noví progresívni politici, ktorí sa pokúsia o
prepojenie miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovne. Dôsledný prístup k politike
pokrývajúci všetky vládne úrovne je zárukou väčšej bezpečnosti každého jedného obyvateľa v
súčasnom globálnom, viacpolárnom svete. Progresívna, demokratická Európska Únia, ktorá
reprezentuje solidaritu medzi Európanmi a európskymi krajinami, posilňuje na jednej strane
demokratickú suverenitu na národnej úrovni a na druhej strane medzinárodnú suverenitu.
Náš záväzok voči európskej integrácii presahuje rivalitu medzi jednotlivými štátmi a odráža naše
odhodlanie vzoprieť sa rozkladu sociálnych práv. Je stelesnením nášho prísľubu vybudovať
Európsku Úniu s trvalými spoločnými politickými, sociálnymi a ekonomickými reáliami, nie iba
zabezpečiť dočasnú spoluprácu medzi jednotlivými vládami. Politické rozhodnutia sa nemôžu
prijímať bez demokratickej kontroly, ekonomická Únia nemôže existovať bez sociálnej Únie a
sociálna Únia nemôže existovať bez spoločného rozpočtu na podporu investícií a na zníženie
nerovností v rámci Európskej únie. Popri politickej a ekonomickej Európskej únii je kľúčovým
faktorom zlepšenia životných podmienok občanov vo všetkých krajinách bez rozdielu integrovaná
sociálna Európa. Našou historickou úlohou je pracovať v prospech progresívnej harmonizácie v
rámci politickej Únie tak, aby mohla fungovať ako nástroj spravodlivosti a emancipácie.
V Európe potrebujeme skutočne progresívny politický hlas. Potrebujeme spoločné činy, ktoré
podnikne socialistické, sociálno-demokratické a pracovno-demokratické progresívne hnutie v
Európskej únii a v celej Európe v spolupráci s našimi partnermi z prostredia občianskej spoločnosti
a odborov. Tieto princípy činov stelesňuje práve Strana európskych socialistov. Spolu budeme
pokračovať v našom politickom zápase v rámci Európskej únie za progresívnu spoločnosť 21.
storočia.
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