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ESP-neuvoston 24.11.2011 hyväksymä
Tähän ESP-neuvoston 24. marraskuuta 2011 käyttöönottamaan Euroopan sosialidemokraattisen
puolueen periaatejulistukseen on koottu toimintaamme ohjaavat perusarvot.
Sosialismilla ja sosialidemokratialla on pitkä historia, jonka saavutuksista voimme olla ylpeitä.
Hyvinvointivaltio, yleinen koulutuksen ja terveydenhuollon saatavuus sekä perusoikeuksien
puolesta taistelu ovat parantaneet lukemattomien ihmisten elämää ja luoneet tasavertaisempia,
oikeudenmukaisempia ja turvallisempia yhteiskuntia. 2000-luvulla liikkeemme muovaa edelleen
parempaa tulevaisuutta kaikille.
Perusarvojamme ovat vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja oikeudenmukaisuus. Nämä
yleismaailmalliset arvot kuuluvat yhteen. Demokratia on niiden kokonaisvaltaisen ilmentämisen
edellytys. Arvomme muodostavat yhdessä moraalisen kompassin, joka ohjaa edistyksellisten
yhteiskuntien rakentamista nykymaailmassa.Näissä yhteiskunnissa yksilöt eivät taistele toisiaan
vastaan, vaan työskentelevät yhdessä yhteisen hyvän eteen. Nämä ovat menestyviä ja
luottavaisia yhteiskuntia, jotka huolehtivat ympäristöstä ja näkevät sen investointina
tulevaisuuteen. Nämä ovat yhteiskuntia, joissa jokainen kykenee luomaan edellytykset omalle
vapaudelleen.
Arvojamme kyseenalaistetaan. Ihmiset, raha, tavarat, tiedot ja ideat ovat jatkuvassa liikkeessä.
Sääntelystä vapautetun globalisaation todellisuus kuitenkin lisää elämän irrallisuuden tunnetta.
Rahoitusalan ja ahneuden ohjaamat markkinavoimat ahmivat jatkuvasti valtaa demokraattisilta
valtarakenteilta. Nämä voimat palvelevat vain harvojen, etuoikeutettujen ihmisten etuja.
Konservatiivit ja uusliberaalit ovat syventäneet taloudellista, maantieteellistä ja yhteiskunnallista
epätasa-arvoa ja edistäneet lyhytnäköistä helppojen voittojen ja löysien määräysten järjestelmää,
mikä on johtanut modernin ajan pahimpaan kriisiin. Vastustamme pessimististä politiikkaa, jossa
väitetään, ettei mitään ole tehtävissä. Vastustamme vihan kieltä, joka tekee ihmisistä ja
kokonaisista yhteisöistä yhteiskunnan ongelmien syntipukkeja. Sen sijaan pyrimme rakentamaan
osallistavia yhteiskuntia ja kaikille parempaa tulevaisuutta. Tarvitsemme uuden progressiivisen ja
maailmanlaajuisen ohjelman, joka auttaa kaikkia hyötymään globalisaation hedelmistä. Kyse on
poliittisesta valinnasta ja vastuusta.
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Toimintaperiaatteemme

1. Demokratian on vallittava kaikilla elämän osa-alueilla, jotta kansalaiset todella voivat päättää
asioista. Demokratian on oltava moniarvoista ja läpinäkyvää, edustettava aidosti yhteiskunnan
monimuotoisuutta ja mahdollistettava kaikkien osallistuminen. Sitä varten tarvitaan avointa julkista
keskustelua, riippumatonta media ja vapaata pääsyä Internetiin. Sananvapaus on olennaisen tärkeää
demokraattiselle yhteiskunnalle.
2. Vahva julkinen valta koko demokraattisen ketjun mitalta on keskeistä – paikalliselta, alueelliselta
ja kansalliselta tasolta Euroopan hallinnon tasolle asti. Yhdessä ne vaalivat yhteistä hyvää, takaavat
yhteisen edun toteutumista ja edistävät yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta ja solidaarisuutta. Hyvä
hallinto, oikeusvaltio, vastuullisuus ja avoimuus ovat vahvojen julkisten viranomaisten peruspilareita.
3. Haluamme luoda tulevaisuuden, jossa ihmiset saavat elämän takaisin hallintaansa. Todellinen
vapaus tarkoittaa, että ihmiset ovat aktiivisia kansalaisia, eivät passiivisia kuluttajia, ja että heillä on
tosiasialliset mahdollisuudet rakentaa yhteiskuntia, joiden rikkaus on muutakin kuin materiaalista
vaurautta ja joissa jokaisen yksilön hyvinvointi on siten myös osa kollektiivista pyrkimystä.
4. Ihmisarvoinen työ on kulmakivi, jolla varmistetaan, että ihmiset ovat oman tulevaisuutensa
arkkitehteja. Takaisin antaminen ja työelämän aito merkityksellisyys, arvo ja jatkuvuus ovat erittäin
tärkeä osa ihmisten itsenäisyyden ja omanarvontunteen varmistamista.
5. Arvoihimme perustuva yhteiskunta tarkoittaa niitä toteuttavaa uutta taloutta. Arvoihin perustuva
kasvu tarkoittaa sen ymmärtämistä, että ympäristön kestävä kehitys, ihmisarvo ja hyvinvointi ovat
olennaisen tärkeä osa vaurauden luomista. Tämän uuden talouden on edistettävä sosiaalista
kehitystä, joka parantaa elintasoa, turvaa kodit ja luo työpaikkoja. Julkisella sektorilla on keskeinen
rooli uudessa taloudessa.
6. Poliittisen toimintamme pyrkimyksenä on maapallon resursseista huolehtiminen, ei niiden loppuun
kuluttaminen. Ympäristön kestävyys tarkoittaa, että suojelemme luontoa nykyisiä ja tulevia
sukupolvia varten – ei vain Euroopan kaupungeissa ja maissa, vaan kaikkialla maailmassa.
7. Uudistettu näkemys solidaarisuudesta on yhteinen investointi yhteiseen tulevaisuuteemme. Se
tarkoittaa kestävää oikeudenmukaisuutta ja sukupolvien välistä solidaarisuutta. Se tarkoittaa
maapallon suojelemista, vanhuksista huolehtimista ja nuoriin investoimista. Yleinen ja ilmainen
koulutus on perusta, jolla varmistetaan lasten ja lastenlasten mahdollisuus itsenäisyyteen ja
vapauteen.
8. Vahva ja oikeudenmukainen yhteiskunta antaa itsevarmuutta ja herättää luottamusta. Luottamus
ja itsevarmuus taataan varmistamalla, että kaikkien yhdessä tuottama vauraus jaetaan
oikeudenmukaisesti. Tämä kollektiivinen vastuu ilmentää vakaumustamme siitä, että
yhteistyö tekee meistä vahvempia. Se heijastaa myös päättäväisyyttämme antaa kaikille ihmisille
mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään ilman köyhyyttä. Kaikilla yhteiskunnan jäsenillä on oikeus
saada elämässään suojelua yhteiskunnan riskeiltä.
9. Vaalimme yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka perustuu kaikkien luottavaiseen mukaan ottamiseen,
ei tiettyjen ihmisryhmien pelokkaaseen syrjintään. Avoin ja osallistava yhteiskunta arvostaa yksilöä ja
ottaa monimuotoisuuden avosylin vastaan. Tämä tarkoittaa kaikille samaa ihmisarvoa ja vapautta,
samoja oikeuksia sekä yhtäläistä koulutuksen, kulttuurin ja julkisten palvelujen saatavuutta
sukupuolesta, ihonväristä tai etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta,
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seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai iästä riippumatta. Tässä yhteiskunnassa
uskonto on erotettu valtiosta.
10. Feministisen liikkeen saavutusten pohjalta jatkamme taistelua sukupuolten tasa-arvon puolesta.
Tasa-arvo tarkoittaa sitä, että naiset ja miehet jakavat työn, vallan, ajan ja roolit tasapuolisesti niin
julkisen kuin yksityiselämän piirissä.
11. Yhteinen arvostuksemme yhteiskuntaa kohtaan yhteisen turvan. Vapaa, rauhallinen ja
oikeudenmukainen yhteiskunta on sellainen, jossa ihmiset ovat arkisessa elämässään turvassa.
12. Kansainvälinen solidaarisuus tarkoittaa, että poliittinen toimintamme on aina ulospäin
suuntautunutta. Solidaarisuutemme ylittää kansalliset rajat. Kestävän vaurauden, vakauden ja ennen
kaikkea rauhan varmistaminen edellyttää tehokasta kansainvälisen tason koordinointia, joka perustuu
demokratiaan, keskinäiseen kunnioitukseen ja ihmisoikeuksiin.

Jotta periaatteemme voidaan toteuttaa taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti yhteen
liittyneessä maailmassa, tarvitaan uudenlaista edistyksellistä politiikkaa yhdistämään paikallinen,
alueellinen, kansallinen ja Euroopan taso. Kaikki hallinnon tasot integroiva, kokonaisvaltainen
poliittisen päätöksenteon lähestymistapa takaa, että jokaisen yksilön elämä on turvallisempaa tällä
globaalilla, moninapaisella aikakaudella. Edistyksellinen ja demokraattinen Euroopan unioni, jonka
kansojen ja maiden välillä on solidaarisuutta, vahvistaa demokraattista itsemääräämisoikeutta
sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.
Sitoumuksemme Euroopan yhdentymiseen nousee maiden välisen kilpailun yläpuolelle ja
heijastaa päättäväisyyttämme vastustaa sosiaalisten oikeuksien heikentämistä. Se ilmentää
lupaustamme rakentaa Euroopan unionia kestävien yhteisten poliittisten, sosiaalisten ja
taloudellisten realiteettien pohjalta, eikä ainoastaan hallitusten välisenä väliaikaisena yhteistyönä.
Poliittista päätöksentekoa ei ole ilman demokraattista valvontaa, talousliittoa ei ole ilman
sosiaalista unionia eikä sosiaalista unionia ilman yhteistä budjettia, jolla tuetaan investointeja ja
vähennetään eriarvoisuutta Euroopan unionissa. Jotta kansalaisten elinoloja voidaan parantaa
kaikissa maissa yhtäläisesti, on ratkaisevan tärkeää luoda poliittisen ja taloudellisen Euroopan
unionin lisäksi yhtenäinen sosiaalinen Eurooppa. Historiallisena tehtävänämme on pyrkiä asteittain
poliittisen unionin sisäiseen harmoniaan, niin että unionista tulee oikeudenmukaisuuden ja
emansipaation työkalu.
Euroopassa tarvitaan todella edistyksellistä poliittista ääntä. On välttämätöntä, että sosialistinen,
sosialidemokraattinen, demokraattinen ja työvoiman asioita ajava edistyksellinen liike toimii
yhtenäisesti Euroopan unionissa ja koko Euroopassa, ja tekee yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan
kumppaneiden ja ammattiliittojen kanssa. Euroopan sosialidemokraattinen puolue edustaa näitä
toimintaperiaatteita. Jatkamme yhdessä 2000-luvun poliittista kamppailua Euroopan unionissa
edistysmielisten yhteiskuntien puolesta.
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