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Vår principförklaring antogs av PES-kongressen den 24 november 2011 och sammanfattar de 
grundläggande värderingar som styr vårt handlande. 

 
Socialism och socialdemokrati har en lång och stolt historia med framgångar.  

Välfärdsstaten, allmän tillgång till utbildning och hälsovård samt kampen för grundläggande 
rättigheter har förbättrat livet för otaliga människor och skapat mer jämlika, rättvisa och trygga 
samhällen. Nu under 2000-talet fortsätter vår rörelse att forma en bättre framtid för alla. 

Frihet, jämlikhet, solidaritet och rättvisa är våra grundläggande värderingar. Dessa universella 
värderingar hör ihop. Demokrati är en förutsättning för deras fullständiga uttryck. Tillsammans 
bildar våra värderingar den moraliska kompass som hjälper oss att bygga progressiva samhällen i 
dagens värld. I progressiva samhällen kämpar individer inte mot varandra 
utan arbetar tillsammans för allas nytta. Progressiva samhällen är blomstrande och tillitsfulla och 
tar väl hand om miljön både nu och som en investering för framtiden. I progressiva samhällen kan 
var och en skapa förutsättningar för sin egen frigörelse. 

Idag ifrågasätts våra värderingar. Människor, pengar, varor, information och idéer reser och sprids 
oupphörligen. Men den avreglerade globaliseringens verklighet leder till en mer fragmenterad 
livskänsla. Marknadskrafterna, som drivs av finanser och girighet, stjäl enorma mängder makt från 
det demokratiska styret. Dessa krafter tjänar bara ett privilegierat fåtals intressen. De konservativa 
och nyliberala har ökat de ekonomiska, geografiska och sociala ojämlikheterna. De främjar det 
kortsiktiga system med enkla vinster och lösa regler som har lett till den värsta krisen i modern 
tid. Vi förkastar den pessimistiska politik som hävdar att ingenting kan göras. Vi förkastar också 
hatets språk som gör människor och hela samhällen till syndabockar för samhällets 
missförhållanden. Vi arbetar istället för att bygga inkluderande samhällen och en bättre framtid för 
alla. Vi behöver en ny progressiv global dagordning som gör det möjligt för globaliseringens frukter 
att gynna alla. Detta är en fråga om politiska beslut och politiskt ansvar. 
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Våra åtgärdsprinciper 

 

 1. Demokrati måste råda inom alla delar av livet för att ge medborgarna makt att besluta. 
Demokratin ska vara pluralistisk, transparent och verkligt representativ för samhällets mångfald. Den 
ska göra det möjligt för alla att delta och ha en öppen offentlig sfär, oberoende medier samt fri tillgång 
till Internet. Yttrandefrihet är grundläggande för ett demokratiskt samhälle. 

2. Starka offentliga myndigheter är nödvändiga i hela den demokratiska kedjan, från lokal, regional 
och nationell nivå till europeisk regeringsnivå. Tillsammans värnar dessa myndigheter om den 
kollektiva nyttan, skyddar det gemensamma intresset och främjar rättvisa och solidaritet i samhället. 
God styrning, rättstrygghet, ansvarsskyldighet och transparens är grundpelarna för starka offentliga 
myndigheter. 

3. Vi vill utforma framtiden så att människor återfår kontrollen över sina liv. Sann frihet innebär att 
människor är aktiva medborgare istället för passiva konsumenter. Därigenom kan de bygga 
samhällen med en rikedom utöver materiell förmögenhet och där varje individs uppfyllelse också är 
en del av en kollektiv strävan. 
 

4. Anständigt arbete är grundstenen som gör människor till arkitekter för sin egen framtid. Att få ge 
tillbaka och att se verklig mening, verkligt värde och verklig kontinuitet i arbetslivet är centralt för 
människors frigörelse och känsla av stolthet. 
 

5. Ett samhälle som bygger på våra värderingar innebär en ny ekonomi som förkroppsligar dem. 
Värdebaserad tillväxt innebär att ekologisk hållbarhet, mänsklig värdighet och välbefinnande måste 
ligga till grund för skapandet av välstånd. Denna nya ekonomi måste främja sociala framsteg som 
höjer levnadsstandarden, säkrar bostäder och skapar arbetstillfällen. Den offentliga sektorn spelar en 
avgörande roll i den nya ekonomin. 
 

6. Enligt vår politik måste vi bevara planetens resurser i stället för att förbruka dem. Ekologisk 
hållbarhet innebär att vi värnar om naturen för nutida och framtida generationer, inte bara i 
europeiska städer och länder utan över hela världen. 
 

7. Vår nya vision om solidaritet är en delad investering i vår gemensamma framtid. Den innebär 
varaktig rättvisa och generationsöverskridande solidaritet. Den innebär att vi bevarar planeten, 
värnar om våra gamla och investerar i unga människor. Tillgång till allmän och fri 
utbildning är en viktig hörnsten för att våra barn och barnbarn ska garanteras medel för frigörelse.  

8. Ett starkt och rättvist samhälle ingjuter tillit och inger förtroende. För att bevara denna tillit och 
detta förtroende måste vi se till att det välstånd som genereras av alla också fördelas rättvist. Det 
kollektiva ansvaret förkroppsligar vår övertygelse om att vi är 
starkare när vi arbetar tillsammans. Det återspeglar också vår fasta föresats att göra det möjligt för 
alla människor att leva ett värdigt liv fritt från fattigdom. Alla samhällets medlemmar har rätt till skydd 
från livets sociala risker. 
 

9. Vi främjar en känsla av tillhörighet som bygger på att tryggt integrera alla, och inte utesluta vissa på 
grund av rädsla. Ett öppet och inkluderande samhälle värderar individen och hyllar mångfald. Detta 
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innebär att alla, oavsett kön, bakgrund eller etniskt ursprung, religion eller trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning, könsidentitet eller ålder, ska ha samma värdighet och frihet samt 
lika tillgång till rättigheter, utbildning, kultur och offentliga tjänster. I ett sådant samhälle är religionen 
separerad från staten. 
 

10. Vi bygger vidare på den feministiska rörelsens framgångar och fortsätter att kämpa för 
jämställdhet. Det innebär att kvinnor och män delar lika på arbete, makt, tid och ansvarsroller, i både 
den offentliga och den privata sfären. 
 

11. Vår gemensamma stolthet över samhället är garantin för allas vår trygghet. I ett fritt, fredligt och 
rättvist samhälle känner sig människor trygga i sitt dagliga liv. 
 

12. Internationell solidaritet innebär att vår politik alltid blickar utåt. Vår solidaritet sträcker sig 
bortom nationsgränserna. För att säkerställa varaktigt välstånd, långsiktig stabilitet och framför allt 
fred, krävs effektiv samordning på internationell nivå, baserad på demokrati, ömsesidig respekt och 
mänskliga rättigheter. 

  

För att våra principer ska kunna fungera i en ekonomiskt, socialt och kulturellt sammankopplad 
värld krävs en ny progressiv politik som förbinder lokala, regionala, nationella och europeiska 
nivåer för att demokratin ska återfå makten. En övergripande strategi för policyskapande som 
integrerar alla styrelsenivåer är garantin för varje individs trygghet i vår globala, multipolära 
tidsålder. En progressiv, demokratisk europeisk union som bygger på solidaritet mellan europeiska 
folk och länder förstärker den demokratiska självständigheten på både nationell och internationell 
nivå. 
 

Vårt engagemang för europeisk integration överskrider konkurrens mellan länder och återspeglar 
vår fasta beslutsamhet att motsätta oss urholkningen av sociala rättigheter. Det förkroppsligar vårt 
löfte att skapa ett EU med varaktiga och gemensamma politiska, sociala och ekonomiska 
realiteter, inte bara ett provisoriskt samarbetet mellan regeringar. Det kan inte finnas något 
politiskt beslutsfattande utan demokratisk kontroll, ingen ekonomisk union utan en social union 
och ingen social union utan en gemensam budget som stödjer investeringar och minskar 
ojämlikheter i Europeiska unionen. Tillsammans med en politisk och ekonomisk europeisk union är 
ett integrerat socialt Europa avgörande för att förbättra levnadsvillkoren för medborgare i alla 
länder utan urskiljning. Vår historiska uppgift är att arbeta för en progressiv harmonisering inom 
den politiska unionen och göra den till ett verktyg för rättvisa och frigörelse. 

 
Europa behöver en politisk röst som är verkligt progressiv. Det kräver ett enhetligt agerande av 
socialistiska, socialdemokratiska och demokratiskt progressiva rörelser och arbetarpartier i 
Europeiska unionen och i hela Europa, samt i samarbete med våra vänner i civilsamhället och 
fackföreningarna. Europeiska socialdemokratiska partiet (PES) förkroppsligar dessa 
åtgärdsprinciper. Tillsammans kommer vi att fortsätta vår politiska kamp i Europeiska unionen för 
progressiva samhällen på 2000-talet.  

 

 


