1

Εισήγηση 5
Η σοσιαλιστική μας ταυτότητα- Πολιτικός φιλελευθερισμός και Κοινωνικό κράτος
1)
Ως σύγχρονο σοσιαλιστικό κόμμα έχουμε αναφορά στον πολιτικό
φιλελευθερισμό, σε συνδυασμό με την βαθιά μας πίστη και τη βασική
προτεραιότητα σε ένα σύγχρονο, αξιόπιστο Κοινωνικό Κράτος.
Θεωρούμε αδιαπραγμάτευτο ό,τι έχει να κάνει με τις ατομικές και συλλογικές
ελευθερίες και δικαιώματα.
Ριζικές είναι όμως οι διαφορές μας με τον λεγόμενο οικονομικό φιλελευθερισμό.
Οι σύγχρονες εξελίξεις άλλαξαν και τις αντιλήψεις που υπάρχουν στα
Σοσιαλδημοκρατικά κόμματα για τον ρόλο του κράτους-επιχειρηματία και τον
δημόσιο έλεγχο της παραγωγής.
Αυτό όμως δεν πρέπει να οδηγεί σε αντιλήψεις ενός κράτους υπηρέτη
συμφερόντων, ή στην πλήρη απουσία του κράτους από την λειτουργία της
Οικονομίας.
Είναι διαφορετικό θέμα η ελεύθερη λειτουργία της αγοράς και διαφορετικό οι
νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις για την ασυδοσία και μονοπωλιακή οργάνωση της
αγοράς, για την πλήρη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, και των κοινωνικών
δικαιωμάτων, και η κυριαρχία ιδιωτικών εξουσιών που αποφεύγουν κάθε μορφή
ελέγχου και περισφίγγουν τόσο τα εθνικά κράτη όσο και τους διεθνείς οργανισμούς.
Επιμένουμε σε αυτή την διάκριση.
Ναι θέλουμε μια ελεύθερη και ανοιχτή οικονομία.
Όπου ο καθένας να μπορεί να επιχειρήσει, να εξελιχθεί, να έχει πρόσβαση στην
τεχνολογία, στην καινοτομία, την έρευνα.
Με ένα κράτος που διασφαλίζει σταθερούς κανόνες ανταγωνισμού, μια δημόσια
διοίκηση φιλική προς τον πολίτη και τον επιχειρηματία, γρήγορη και σωστή
απονομή της Δικαιοσύνης, και ένα σταθερό φορολογικό και ασφαλιστικό Σύστημα.
Όμως ένα κράτος με σοβαρούς μηχανισμούς έλεγχου, με ρυθμιστικές αρχές που
ελέγχουν την καθολική παροχή των δημόσιων αγαθών στους πολίτες, με
αντιμονοπωλιακή και αντιολιγοπωλιακή νομοθεσία και μηχανισμούς εφαρμογής
της.
Δεν θέλουμε ένα Κράτος-επιχειρηματία, ούτε την διαπλοκή του με επιχειρηματικά
συμφέροντα.
Χρειάζεται όμως ένα κράτος project manager που συνεργάζεται με τον ιδιωτικό
τομέα για την αξιοποίηση του εθνικού πλούτου, που διευκολύνει τις ιδιωτικές
επενδύσεις θέτοντας όμως και ρήτρες για την ενίσχυση της απασχόλησης και την
προστασία του περιβάλλοντος.
Και τέλος ένα Κράτος που θα εντείνει και θα στηρίξει με διαφανείς όρους την
μικρομεσαία επιχειρηματική δραστηριότητα, και τις νέες μορφές των κοινωνικώνσυνεταιριστικών επιχειρήσεων.
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Αλλά ταυτόχρονα ένα κράτος και με μηχανισμούς που διασφαλίζουν την Κοινωνική
Δικαιοσύνη.
Την δικαιοσύνη, την συνοχή της κοινωνίας και την αξιοπρέπεια των πολιτών που
απειλούν η φτώχια, η ανεργία, ο Κοινωνικός αποκλεισμός.
Γι’ αυτό και επιμένουμε στην προοδευτικότητα και τον αναδιανεμητικό ρόλο του
φορολογικού συστήματος και σε σταθερή πολιτική στήριξη της κοινωνίας (πχ
εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα) μακριά από λογικές «φιλανθρωπίας», και
επιδοματικού χαρακτήρα πολιτικές.
Για μας το ζητούμενο είναι να μεγαλώσουμε την «πίτα» και με ισχυρές πολιτικές
αναδιανομής να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες. Διαφορετικά θα αρκεστούμε
στο να μοιράζουμε την φτώχια και θα βλέπουμε τον λαϊκισμό να θεριεύει.
2)

Προασπίζουμε την διαφορετικότητα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων
κάθε μορφής.

Αγωνιζόμαστε για την ελευθερία σκέψης και έκφρασης του ατόμου απέναντι
σε κάθε μορφής εξουσία, πολιτική, θρησκευτική, την εξουσία των κατόχων του
πλούτου.

Είμαστε απέναντι σε δογματικές αντιλήψεις που απαιτούν μονολιθικές
κοινωνίες. Σε όλα τα θετικά βήματα που έγιναν στην Ευρώπη σε αυτό το μείζον
θέμα υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική η συμβολή της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας.
Όπως και στην χώρα μας διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο η δημοκρατική
προοδευτική παράταξη, με τα νομοθετήματα των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ.

Πιστεύουμε σε μια κοινωνία με ίσα δικαιώματα για όλους τους πολίτες,
αλλά και υποχρεώσεις για αυτούς. Υποχρεώσεις που καθορίζονται με διαφάνεια,
αναλογικότητα και συγκεκριμένους κανόνες από την Πολιτεία.
Έτσι ώστε η ελευθερία τους ενός, να μην παρεμποδίζει την ελευθερία των άλλων.

Με την πολιτική εξουσία να σέβεται απόλυτα το Σύνταγμα και τους θεσμούς,
να διαβουλεύεται με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις της κοινωνίας, να
λογοδοτεί προς τους πολίτες, να δημιουργεί συναινέσεις και όχι να διχάζει. Να μη
θεωρεί ως εχθρούς αυτούς που δεν ενστερνίζονται την δήθεν «μοναδική αλήθεια»
της.
Αυτές οι αρχές θέτουν ως προτεραιότητές μας:

Την «ανοιχτή κοινωνία»
Με μέτωπο στον ρατσισμό, στην ξενοφοβία, την ομοφοβία.
Με αποδοχή και κατοχύρωση της διαφορετικότητας.
Με πολιτικές πλήρους ενσωμάτωσης των μεταναστών που δουλεύουν νόμιμα στην
χώρα μας.
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Την αντιμετώπιση του πελατειακού και συγκεντρωτικού κράτους.
Σε κάθε μορφή του. Απέναντι στο ρουσφέτι, στην ομηρεία του πολίτη, στην
διαπλοκή με κρατικοδίαιτες επιχειρήσεις.
Με αποκομματικοποίηση της Δικαιοσύνης. Με προκήρυξη, διαφάνεια και κριτήρια
για την επιλογή των στελεχών της.
Με αξιολόγηση και αξιοκρατία παντού.
Με στήριξη της Αποκέντρωσης και της Αυτοδιοίκησης ως κεντρική επιλογή μας.
Αλλά και με λογοδοσία των κρατικών και αυτοδιοικητικών οργάνων. Με θεσμικά
κατοχυρωμένα δημοψηφίσματα για την έκφραση των πολιτών.

Την διάκριση των εξουσιών.
Ζήτημα απαραίτητο για την αναβάθμιση της Ποιότητας της Δημοκρατίας μας.
Με πρώτο θέμα την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.
Ώστε να αποκλεισθούν παρεμβάσεις για εξυπηρέτηση πολιτικών ή οικονομικών
συμφερόντων, μέσω της δημιουργίας παραδικαστικών κυκλωμάτων.

Την ασφάλεια των πολιτών χωρίς κατάχρηση εξουσίας.
Απέναντι στην τρομοκρατία, αλλά και στα κηρύγματα βίας και μίσους, απέναντι στις
ακροδεξιές πρακτικές.
Χωρίς όμως καταπάτηση των δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, απέναντι και
στην ασύδοτη βία των δυνάμεων καταστολής.

Την διαφάνεια παντού.
Δεν νοείται έλεγχος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης από την Κυβέρνηση ή
δημιουργία «ολιγοπωλιακών» συνθηκών (και ελέγχου) από οικονομικά ή άλλα
συμφέροντα και ιδιαίτερα αυτά που έχουν σχέση με το κράτος.
Καμία παρέμβαση στο δικαίωμα των πολιτών για το απόρρητο των επικοινωνιών
και στα θέματα των προσωπικών δεδομένων.

Τις ίσες ευκαιρίες στην πράξη.
Με θετικές πολιτικές και εξειδικευμένες παρεμβάσεις.
Καμία ανοχή σε διακρίσεις στους χώρους εργασίας εις βάρος των γυναικών, καμία
ανοχή σε διαφοροποιημένες αμοιβές.
Καμία παραβίαση των δικαιωμάτων της μητέρας.
Καμία ανοχή στην σεξουαλική παρενόχληση στους εργασιακούς χώρους.
Καμία ανοχή στην ενδοοικογενειακή βία, σε κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών.
Στήριξη της μητέρας εργαζόμενης και των μονογονεϊκών οικογενειών.


Τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ.
Προσυπογράφουμε την απαίτηση και το σύνθημα του Αναπηρικού Κινήματος:
«Τίποτε για εμάς, χωρίς εμάς».
Αναγνωρίζουμε ότι η διάσταση της αναπηρίας πρέπει να διατρέχει κάθε πτυχή του
δημόσιου βίου.
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Λέμε ΝΑΙ στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης» που ζητά η ΕΣΑΜΕΑ και στην ενεργό
συμμετοχή της σε όλα τα μεγάλα θέματα που αφορούν του ανάπηρου.
……………………………… . ……………………………… . ………………………………

