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Önsöz
21. yüzylda sosyal demokrasi
Aralk 1999 tarihinde Berlin'de yaplan kurultay, Berlin Program kabul edildikten on yl sonra, bir komisyonu SPD'nin
temel ilkelerini içeren bir program hazrlamakla görevlendirmi!tir. SPD uzun süre muhalefette kaldktan sonra yeniden
Almanya'nn yönetiminde sorumluluk üstlenmi!ti. Program ilkelerinin ça"da!la!trlmas bu yüzden bazlarnn istedi"i,
bazlarnn ise korktu"u bir konu haline gelmi!ti. Gelgelelim açk snrlar ve sosyal riskler kar!snda ça"da! çözümlerin
bulunmasnn gerekli oldu"u konusunda herkes hemfikirdi.
Yeni temel ilkeler programmzda yer alacak olan ilkelerin tart!lmas SPD için yararl olmu!tur. 2006 ylnda program
çal!mamzn tamamlama evresini ba!latt"mzdan beri SPD’nin diyalo"a açk ve diyalo"un platformu oldu"unu, Sosyal
Demokrat Parti'nin gelece"ini tepeden inme bir biçimde de"il, toplumun içinden yola çkarak, tart!arak belirleyebildi"imizi
kantladk. Daha önce hiç bir Alman partisinin program bu kadar kapsaml, demokratik bir katlm ile olu!mam!t. Böylece
yeni standartlar koyduk, çünkü 21. yüzyln ba!ndaki yol ayrmlarnda verilecek olan kararlarn SPD için de, toplumumuz
için de özel bir öneme sahip oldu"unu biliyoruz.
Geçti"imiz yllarda sk sk iklim de"i!ikli"i, bar! siyasetimizle, sermaye piyasalarnn düzenlenmesi, sosyal devletin
yenilenmesi ya da iyi bir i!e olanak sa"lanmasnda dönemin sorunlarn yakaladk.
3Devletin etkin olmas gerekti"i, demokrasinin çaresizli"e tahammülü olmad", etkilemenin ve düzenlemenin tahammül
etmekten ye" oldu"u yönündeki temel varsaymlarmz giderek daha çok kabul görüyor. Sosyal demokrasinin de"erleri ve
hedefleri toplumumuzda bugün geni! destek buluyor. Hamburg Programmz, programn zorunlu olarak
pratikle çeli!ece"ini dü!ünenleri haksz çkard" gibi, hükümet sorumlulu"unun sadece pragmatizme izin verece"ini
dü!ünenleri de haksz çkarm!tr. Yeni sosyal demokrat temel ilkeler program özlü görü!ler, net rotalar ve denetlenebilir
görevler içermektedir. Bununla birlikte sk sk daha geni! bir perspektifle zamanmzn büyük temel sorunlarna bakarak,
özellikle de yeni ba!layan yüzyln tüm insanlara bar! ve refah m getirece"i, yoksa acmasz pay alma sava!larna ve
zincirden bo!anm! !iddete mi yol açaca" yollu en esasl sorunu dikkate alm!tr.
Sürdürülebilir ilerlemenin ve sosyal adaletin küresel ça"da nasl sa"lanabilece"i sorularna yant getirmekteyiz. Almanya'da
ve Avrupa'da birlikte siyaset arenasnda bu yolda mücadelemizi verece"iz.
Kurt Beck, SPD Ba"kan
(*) SPD Kurultaylar, kurultayn yapld! kentin adyla anlmaktadr.

Giri"
21. yüzylda ilerleme ve adalet
Gelece"imiz yeni olanaklara da, yeni tehlikelere de açktr.
Bu nedenle ilerlemeye ve sosyal adalete ancak demokratik mücadele ile ula!lr. #nsanlara kar! yükümlülü"ü olan,
demokratik sosyalizmin onurlu gelene"ini devam ettiren, gerçekçi ve kararl SPD, 21. yüzyln dünyasnda kalc bir bar!
için, ya!amn ekolojik temellerinin korunmas için, özgür, adil ve dayan!mac bir toplum için, kökenleri ve cinsiyetleri ne
olursa olsun tüm insanlarn e!it olmalar, yoksulluk, sömürü ve korkudan uzak kendi geleceklerini belirleyebilmeleri için
üstüne dü!en görevleri yerine getirmeye hazrdr.
Bar!ç ve adil bir dünya düzeni için u"ra!yoruz. Güçlünün gücünün üstesinden gelebilmek için hukukun gücüne
güveniyoruz. Küreselle!meye verece"imiz yant sosyal bir Avrupa olmaldr. Halklar, devletler ve kültürler ancak birlikte,
ortak güvenlik ve sorumluluk ile, dayan!ma içerisinde insano"lunun ve yerkürenin devamn sa"layabileceklerdir.
Ekonomik dinamizmi, sosyal adaleti ve ekolojik bilinci birle!tiren sürdürülebilir bir ilerleme için çal!yoruz. Niteliksel
büyüme ile yoksullu"un ve sömürünün üstesinden gelmek, herkese refah ve iyi bir i! sa"lamak, ürkütücü iklim de"i!imine
kar! koymak istiyoruz. Ya!amn ekolojik temelleri gelecek ku!aklar için korunmal ve ya!am kalitesi artrlmaldr.
Bu amaçla bilimsel ve teknik ilerlemenin olanaklarn insanlara hizmet edecek bir biçimde kullanmak istiyoruz. Yoksullukla
mücadele eden, insanlara kendi geleceklerini belirleyebilmeleri için e!it frsatlar sunan, ya!amn büyük risklerini sa"lam bir
biçimde güvence altna alan ve adil bir katlm sa"layan koruyucu sosyal devleti geli!tiriyoruz. Ku!aklarn birlikteli"ini ve
kadnlarla erkeklerin toplumsal e!itli"ini temel alyoruz. Aileleri destekliyor, özellikle toplumumuzun en zayf üyelerine
kar! sorumluluk duyuyoruz. Herkes için sa"lkl bir ya!am ve iyi bir e"itim istiyoruz. Hiç bir çocu"u geride brakmak
istemiyoruz.
Dayan!mac yurtta!lar toplumunun gücüne güveniyoruz. Demokratik siyasetin etkisiyle ülkemizde insanlarn beraberli"ini
güçlendirmek, insanlarn kendilerini buraya ait, kendi evinde hissetmelerini olas klmak istiyoruz. Almanya'da insanlarn
birbirlerinin onuruna, kültürüne ve ba!arsna sayg göstererek birlikte ya!amalarn, kar!mzdakini tanmaya dayal bir
kültürün olu!masn destekliyoruz. Güvenli"i özgürlükten ödün vermeden sa"layan sosyal ve demokratik hukuk devleti için
çal!yoruz.
De"i!imin hz kazand" zamanmzda pek çok insan bir yön, bir perspektif aramaktadr. Tüm toplum kesimlerinden
milyonlarca insann de"erlerimizi ve hedeflerimizi benimsedi"ini biliyoruz. Bu dayan!mac ço"unlu"u sosyal demokrat
siyaset için kazanmak istiyoruz.

1. !çinde ya"ad#mz zaman
21. yüzyl tam anlamyla küresel olan ilk yüzyldr. #nsanlar dünya çapnda birbirine daha önce hiç olmadklar kadar
muhtaçtr. Komünizmin çökü!üyle ülkemizin bölünmü!lü"ü ve dünyann siyasal kampla!mas a!lm!tr. O zamandan beri
sanayi devriminden sonraki en köklü tarihsel dönü!ümü ya!yoruz.
Bilim ve teknoloji bu dönü!üme ivme kazandryor. Yüzylmz ya tüm insanlara daha çok refah, adalet ve demokrasi
getiren sosyal, ekolojik ve ekonomik ilerlemenin yüzyl olacak ya da acmasz pay alma sava!larnn ve zincirden bo!anm!
!iddetin yüzyl.
En geç, bugünkü gibi alt milyar de"il de yaknlarda dokuz milyar insan dünyann zengin ksmnda al!k oldu"umuz gibi
üretip tüketecekse artk dünya ekolojisi sanayi toplumlarmzn bugünkü ya!am tarzn kaldramayacaktr. #nsanca ya!am,
dünya bar!, hatta gezegenimizde ya!ama olana" tehlikededir. Dünya nüfusunun artan bir ksm daha !imdiden dünya
atmosferinin snmasnn, çölle!menin ve su ktl"nn olumsuz etkilerini hissetmektedir. #nsanlar giderek çevre ko!ullarnn
açl"a neden oldu"u yörelerden dünyann daha tehlikesiz yerlerine göç etmeye çal!yorlar. #klim de"i!imini snrlamak ve
durdurmak bu yüzden 21. yüzyln en önemli görevlerinden biridir.

Küreselle!menin çeli!kileri
Dünya bütünle!iyor. Dijital ileti!im araçlar ve di"er teknik yenilikler mekann ve zamann anlamn kökten de"i!tirmi!tir.
Tarihte ilk kez dünya çapnda, insano"lunun büyük bir ksmnn dahil oldu"u bir i! bölümü ya!yoruz. Küreselle!me,
snrlarn ve pazarlarn açlmas yalnzca teknik yeniliklerin de"il, siyasal kararlarn da sonucudur.
Küreselle!me açl"n, yoksullu"un ve salgnlarn üstesinden gelme olana"n getirir. Dünya ticareti çok sayda insana yeni i!
ve refah getirir. Fakat küresel kapitalizmin belirleyici özelliklerinden biri de demokrasi ve adalet eksikli"idir ayn zamanda.
Böylelikle özgür ve dayan!mac bir dünyaya giden yolda bir engel olu!turur. Eski adaletsizlikleri körükler, yenilerini
yaratr. Bu yüzden ülkemizde, Avrupa'da ve dünyada küresel kapitalizme sosyal bir yant verecek olan bir siyaset için
mücadele etmekteyiz.
Küresel kapitalizm büyük ölçüde sermaye biriktirmesine kar!n bu sermaye yoluyla mutlak bir refah art!na neden olmaz.
Zincirden bo!anm! finans piyasalar, uzun vadeli sürdürülebilir bir ekonomiye ters beklentiler ve spekülasyonlar yaratr.
Hzl ve yüksek bir rant tek hedef haline geldi"inde skça istihdam olanaklar yok edilir ve yenilikler engellenir. Sermaye
esasen katma de"ere ve refaha hizmet etmelidir.

Küreselle!me ile dünya giderek tek bir pazar haline geliyor. Ekonomik iktidar dünya çapnda hareket eden !irketlerde,
bankalarda ve fonlardadr. Çok uluslu !irketler snr a!r kâr stratejileri planlamakta, demokratik me!rulu"u olan kararlara
uymamann yolunu bulmaktadrlar. En büyük ulus devletler dahi küresel sermayenin yatrmlar için yar!an basit birer
!irket yerle!im yeri haline dönü!me tehlikesiyle kar! kar!yadrlar. Ulus devletler bu yüzden birle!meli ve etkilerini birlikte
artrmaldr.
Avrupa bu yolu seçmi!tir. Sosyal bir Avrupa dünyann di"er ktalarna da örnek olabilir.
Dünyada hiç bir zaman bu kadar bilgi bulunmam!tr. Teknik ilerleme inanlmaz bir hz kazand. Artk a"r bedensel i!lerin
yerini alacak çözümler var. Tedavisi uzun zamandr mümkün gözükmeyen hastalklarn üstesinden gelebiliyoruz. Ortalama
ya!am beklentisi artyor. Ne var ki bilgiden ve di"er kamusal mallardan her insan yararlanamyor, çünkü bunlar satlk birer
meta haline getiriliyorlar. Birçok ülkede zengin ile yoksul arasndaki mesafe artyor. Dünya çapnda do"a giderek daha fazla
tahrip ediliyor.
Snrlar kalkt"nda halklarn ve kültürlerin bar!ç bir biçimde kayna!malar için yeni frsatlar do"ar. Fakat dünya
bütünle!ti"i ölçüde yara alma olasl" da artar. Baz devletlerin çöktü"ünü, anar!inin ve terörizmin yuvaland"n, dinsel ve
siyasal köktencilerin dünyay geli!igüzel iyi ve kötü olarak ikiye ayrd"na tank oluyoruz.
Devlet d!, özelle!tirilmi! !iddet ve kitle imha silahlarnn yaylmas yeni tehlikeler do"uruyor. Tüm bunlar bar! tehdit
ediyor.
#ki korkunç dünya sava!ndan ve Yahudilere yönelik soykrmdan sonra Avrupa halklar 20. yüzylda ktalarn, bar!n ve
açk snrlarn ktas haline dönü!türdüler. 1989 ylnn bar!ç devrimleri Avrupa'nn Do"u ile Bat arasndaki
bölünmü!lü"ünü a!t. Almanya'nn birle!mesi tüm ülkemize bar! ve demokrasi getirdi.
Yalnzca Almanya'da de"il, neredeyse tüm Avrupa'da ço"u insan daha önce hiç görülmemi! bir refahtan ve ya!am
kalitesinden faydalanyor. Fakat ayn zamanda yurtta!larn Avrupa'ya olan güveni sarslyor.
Avrupa devletlerinde ve bu arada Almanya'da insanlar daha çok demokrasi, sosyal konulara daha çok duyarllk, ulusal
kimliklere ve kültürel geleneklere daha çok sayg talep ediyor. Avrupa bu yüzden devletleraras bir anla!ma olmaktan çkp,
yurtta!larnn sosyal ve demokratik bir ittifakna dönü!melidir.

Çal!ma dünyasnda ve toplumda dönü!üm
Sermaye ve meta piyasasndan sonra, hizmet ve emek konularnda da dünya çapnda rekabet ba!lam!tr. Daha önce hiç
olmad" kadar çok insan küreselle!meden ve uluslararas rekabetten do"rudan etkilenmektedir. Rusya, Çin ve Hindistan
bizim için gelece"in pazarlardr.
Ne var ki bu ülkelerin dünya piyasasna katlmalaryla küresel i! bölümü çerçevesinde istihdam edilebilen insan says da
devasa boyutlara ula!m!tr. Rekabet !iddetlenmektedir.
Güçlü sanayisinden ötürü Almanya küreselle!meden kazançl çkanlar arasndadr. Ne var ki ülkemizde ya!ayan herkesin
kazanm! olmas söz konusu de"ildir. Çal!anlarmz, i!leri iyi olan !irketlerin dahi yurt d!na kaydrld"na tank
olmaktadr. Anonim fon yöneticileri !irketleri pazar yerinde tüccarn mal alp satmas gibi alp satmaktadrlar.
Çal!ma toplumumuz derin bir dönü!üm içerisindedir. Yenilikler daha hzl gerçekle!mekte, istihdam çe!itleri
ço"almaktadr. Nitelik ve bilgi giderek önem kazanmakta, yeni yaratc meslekler olu!maktadr. Geleneksel olarak normal
saylan süresiz, çal!ma saatleri belirli çal!ma tipi geçerlili"ini yitirmektedir.
Çok sayda insann çal!ma hayat için, ba"ml çal!ma, çal!mama, aile eme"i ve ba"msz çal!ma arasnda geçi!
yapmalar söz konusudur.
Pek çok insan tarafndan zorlama olarak alglanan bu de"i!imler korkutucu olabilir, fazla gelebilir. Yolda braklmaktan,
ihmal edilmekten, unutulmaktan – siyasetçiler tarafndan da unutulmaktan - korkanlar çoktur. Nitelikleri az olanlar ya da
artk genç olmayanlar sk sk çal!ma piyasasndan d!lanrlar.
Kadnlar çok iyi bir e"itim alm!larsa bile meslekte yükselmek ve geçimini sa"layan bir i! bulmak konularnda e!it
olanaklardan henüz epey uzaktrlar. #!i olan insanlarsa artan baskdan, !iddetlenen rekabetten ve her zaman i!e müsait olma
beklentisinden dolay ya!am kalitelerini tehlikede görürler.
#kinci Dünya Sava!ndan sonra sosyal demokratlar, sendikalar ve sosyal hareketler mücadeleleriyle Federal Almanya'da
büyük ilerlemeler sa"lam!lardr. Daha önce olmad" kadar çok insan kültürel, sosyal ve siyasal hayata katlabilmi!, sosyal
güvenlik yüksek bir düzeye ula!m!tr. Snrsz küresel kapitalizm bu ba!arlar tehdit etmektedir. Yoksulluk yeniden artyor
ve yoksul ile zengin arasndaki uçurum – Almanya'da da - derinle!iyor. Özellikle yeni eyaletlerde herkes kendi eme"iyle
geçimini sa"layamamaktadr. Pek çok göçmen ailesi ve çocu"unu tek ba!na büyüten insanlar çocuklarnn gelece"i için
zorlu bir mücadele vermek zorundadrlar. Baz aileler üç ku!aktr sosyal yardm almaktadrlar. Yoksullu"un ku!aktan
ku!a"a devam etmesinin ba!lca nedenlerinden biri ise Almanya'da e"itimin ba!ka ülkelere göre daha büyük ölçüde köken
tarafndan belirlenmesidir. Hâlâ herkes ayn ölçüde toplumsal yükselme olanaklarna sahip de"ildir.
Erkeklerle kadnlarn toplumsal e!itli"ine giden yolda toplumumuz epey mesafe alm!tr. Ne var ki eski rol da"lm
tamamen a!lm! da de"ildir. Hukuksal e!itlik toplumsal e!itlik anlamna gelmez. Özellikle meslek ve çal!ma hayatnda
eski hakszlklar devam etmektedir. Aile ile meslek arasnda uyum sa"lama hâlâ daha ezici bir ço"unlukla annelerin
görevidir. Kadnlar hâlâ erkeklerden daha az kazanmakta, i!ini daha çabuk kaybetmekte, daha büyük sklkla yoksulluk
tehdidiyle kar! kar!ya kalmaktadr.

Almanya'da ya!am beklentisi artmaktadr. Bu büyük bir lütuftur: Daha uzun ya!amak, uzun süreler için ikinci planda kalm!
olan zevkler, faaliyetler ve e"itim için zaman ayrabilmek demektir. Di"er taraftan toplumun yardmna ileri ya!ta muhtaç
olan insanlarn says da – hele tek ba!larna ya!yorlarsa - artacaktr.
Ayn zamanda giderek daha az genç kadn ve erkek, istedikleri gibi çocuk sahibi olabilmektedir. Giderek daha az insann
çocuk sahibi olmas ise çal!ma hayatndan sosyal güvenlik kurumlarna kadar güncel hayatn pek çok alannda
de"i!ikliklere yol açmakta; toplumumuzun bütün havasn de"i!tirmektedir. Az sayda olan gencin göç etti"i, yalnzca
ya!llarn kald" yöreler vardr. Hiç bir yöreyi gözden çkarmak istemezsek o zaman orada ya!ayan insanlara yerlerinin
yurtlarnn gelece"i için perspektifler geli!tirmeye yardm etmeliyiz.
Küreselle!menin kültürel bir boyutu da var. Dinler ve kültürler eskisinden daha sk bir araya geliyor. #nsanlar bugün
dünyann neredeyse her yerinde kendi kültürlerinden olan insanlar, memleketlerinden gelen ürünler ve ileti!im araçlar
bulabiliyor, onlar sayesinde geldikleri ülkelerle olan ba"lantlarn canl tutabiliyorlar. Kendi ülkelerinde de ba!ka
kültürlerle tan!abiliyorlar.
Yabanc bize yakla!tkça onu anlama olana" da artar. Di"er taraftan yabancya kar! olan korku baskn gelirse o zaman ön
yarglarn çat!malara dönü!me tehlikesi artar. Kültürel çat!malar sosyal çeli!kiler ile peki!ti"inde ise !iddet do"ar.
Kültürel çe!itlilik bugün ba!arl toplumlarn bir özelli"idir.

Demokrasi ve siyaset
Küreselle!me demokratik ulus devletin etkilerini kstlamaktadr. Ayn zamanda siyasete yeni görevler dü!mektedir. #klim
korumas, demografik de"i!im ve milyonlarca insann sosyal entegrasyonu bunlardan bazlardr.
Pek çok insan devletin küresel ça"da güç kaybetti"ini hissediyor, siyasetin durumu de"i!tiremedi"ine inanyor. Toplumun
!ekillenebilece"ine ve düzenlenebilece"ine olan güvenin yenilenmesi, insanlarn geleceklerini dayan!ma içerisinde kendi
ellerine almalarna cesaretlendirilmesi sosyal demokrasinin en önemli görevlerinden biridir.
Demokrasimiz bir güven bunalm geçirmektedir. Geleneksel parti ba"lar zayflamaktadr. Toplumsal katlm yine de
yüksek bir düzeydedir, çünkü apolitik bir ça"da ya!amyoruz. Partiler demokratik bir toplumun vazgeçilmez ögesidirler:
Partiler, bu ülkede ya!ayan insanlarn görü!lerini ve çkarlarn bir araya getiriyor, siyasal karar sürecinde yurtta!larn
gereksinimlerini ve beklentilerini çok katmanl cumhuriyetimizin uygun eylem, karar ve uygulama düzeyine iletiyor.
Partilerin bu i!levleri yerine getirmeleri için parti içi demokratik yaplara, hareketlili"e, yaratcl"a, net bir profile,
güvenilirli"e ve özgüvene gereksinimleri var.
Biz sosyal demokratlar insanlarn geleceklerini bar!ç, adil ve dayan!mac bir biçimde düzenleyebileceklerine inanyoruz.
#çinde ya!ad"mz zamann net ve gerçekçi bir analizinden yola çkarak ya!amaya de"er bir gelece"e ili!kin
tasarmlarmza varyoruz. 20. yüzyln ulus devletlerine ve eski sanayi toplumuna dönmenin bir yolu yoktur.
21. yüzyln büyük görevi küreselle!menin demokratik siyaset yoluyla !ekillendirilmesi ve düzenlenmesidir. Biz ileriye
bakmaktayz.

2. Temel de#erlerimiz ve temel görü"lerimiz
Almanya'nn en eski demokrat partisi olan Sosyal Demokrat Parti her zaman uluslararas bir özgürlük hareketinin parças
olmu!tur.
Parti, kurulu! döneminde hem i!çilerin özgürle!me hareketiydi hem de otoriter rejimin üstesinden gelmeyi hedefleyen bir
demokrasi hareketiydi. Almanya'da Fransz Devriminin ve 1848 Devriminin fikirlerini devam ettiren oydu. Almanya'nn
demokrasi tarihini sosyal demokrasinin tarihinden ayrmak mümkün de"ildir. Parti, mücadelesiyle özgürlük haklarn ve
demokrasiyi elde etmi!, kadnlara oy haklarn sa"lam!, her diktatörlü"e kar! durmu!tur. Erken bir tarihte Nazizmin
tehlikesini görmü! ve parlamentoda Hitler'i tam yetkili klan yasann aleyhinde oy kullanm!tr. Çok sayda sosyal demokrat
direni!e katlm! ve Nazi terörünün kurban olmu!tur. Özgürlük lehinde ortaya koydu"u irade komünistlerle yollarn
ayrlmasn kaçnlmaz klm!tr. Sosyal Demokrat Parti'nin Do"u Almanya'da yeniden kurulmas bir özgürlük sinyali
olmu!tur.
Sosyal Demokrat Parti, #!çi Hareketinin bir parças olarak do"mu!tur. Verdi"i mücadele sonucu olarak i!çi haklar elde
edilmi! ve sosyal devlet geni!letilmi!tir. Sendikalarla birlikte, hor görülen proleterlerin kendilerine güvenen ve e!it haklara
sahip yurtta!lar olmalar sa"lanm!tr.
Sosyal Demokrat Parti – ba!ka partilerden farkl olarak – yönünü her zaman Enternasyonalizm ve Avrupa do"rultusunda
belirlemi!tir. Bu yüzden 1925'te SPD'nin Heidelberg Program'nda vizyon olarak yer alan ve artk tamamlanabilecek olan
Birle!ik Avrupa projesi üzerinde çal!maya devam ediyoruz.
Pasifizmden yana tavr koyan pek çok insan Sosyal Demokrat Parti'yi benimsedikleri halde parti hiç bir zaman pasifist bir
parti olmam!tr. Bununla beraber !ovenizme ve militarizme bula!mam!tr. Hükümetteyken bar!a hizmet etmi!tir.
Halkmza hiç bir zaman sava!, bask ya da despotizm getirmemi! olmaktan gurur duyuyoruz.
Sosyal Demokrat Parti ba!tan beri demokrasinin partisi olmu!, ülkemizin siyasal kültürünü önemli ölçüde etkilemi!tir.
Kökenleri, dinleri ve dünya görü!leri farkl erkekler ve kadnlar bu partide birlikte çal!rlar. 1959 tarihli Godesberg
Program'ndan beri parti kendini, kökenlerini Yahudilikte ve Hristiyanlkta, Hümanizmde ve Aydnlanmada, Marksist

toplum analizinde ve #!çi Hareketinin deneyimlerinde gören sol bir halk partisi olarak tanmlar. Kadnlar Hareketi ve yeni
sosyal hareketler sayesinde bu sol halk partisi yeni bir ivme kazanm!tr.
Sosyal ve siyasal sorunlara her dönemde kendine özgü çözümler bulunulmas gerekti"inin bilincindeyiz. Toplumsal
geli!meler kar!snda ça"a uygun çözüm programlar olu!turmaya çabalarken fikirlerin özgürce tart!lmasndan yanayz.
Ki!ilerin temel inan!larna ve tutumlarna arka çkar, sayg gösteririz. Parti kararlar hiçbir zaman bu inan! ve tutumlarn
üzerinde tutulamaz. Bizi birle!tiren, toplumun !ekillenebilirli"ine ve düzenlenebilirli"ine, kapitalist küreselle!menin kör
etkisine teslim olmak zorunda olmad"na kanaat getirmi! olmamzdr. Bizi birle!tiren bir ba!ka öge ise, sosyal demokrat
siyasetin ancak sendikalarda, bar!, kadnlar, çevre, küresel bilinç ve yurtta!lk haklar hareketlerinde, küreselle!meyi
ele!tiren a"larda gösterilen demokratik angajmanla ba"lantl oldu"unda, ba!arl olabildi"i yönündeki tarihsel deneyimidir.
SPD kendini bu hareketlere ileride de yakn görecektir.

#nsan görü!ümüz
Tüm insanlarn ayrmsz, e!it onura sahip olmalar, siyasetimizin ba!langç noktas ve hedefidir. #nsanlar farkl olanaklarn
tohumlarn ta!r. Ne iyiye ne de kötüye yönelik bir belirlenim söz konusudur. #nsann akl yetisi ve ö"renme becerisi vardr.
Demokrasi bundan ötürü mümkündür. #nsanlar hata yapabilir, yanlabilir ve insanlk d! davran!lara ba!vurabilir.
Demokrasi bundan ötürü gereklidir.
Her insan kendi hayatnn sorumlulu"unu ta!r. Kimse bu sorumlulu"u üstünden alamaz, almamaldr da. Ne devlet ne de
ekonomi insanlar salt belli bir amaca yarayan bir araç haline getirmemelidir. Kendini insanlarn üstünde gören bir siyaset
anlay!na itirazmz var. Siyaset do"rudan do"ruya mutluluk ve doyum vaat ederse o zaman totaliter tahakküme dönü!me
tehlikesi içerir.
#nsann kendinden sorumlu olmas ilkesinin hakkn veren ve siyasetin snrlarn buna göre belirleyen tek siyasal düzen
demokrasidir. #nsan ve yurtta!lk haklar siyasete ve devlet kurumlarna snrlar koyar. Bu haklar olmadan demokrasi
mümkün de"ildir. Ne var ki insan yalnzca haklar ve yükümlülükleri olan bir birey de"ildir, ayn zamanda sosyal,
ba!kalarla birlikte çal!maya yönelen ve hazr olan bir varlktr. Demokrasi, kurumlar aracl"yla insanlarn birlikte çal!ma
iste"ini destekler, farkl sosyal konumlar, ku!aklar ve kökenleri a!arak dayan!maya zemin hazrlar.
#nsan Haklar Evrensel Beyannamesi'nde belirtildi"i gibi her insan, ba!kalaryla birlikte ya!ad" ya!amn „hür, haysiyet ve
haklar bakmndan e!it“ bir biçimde kendi belirleyebilmelidir. Herkesin ki!ili"ini ba!kalarnn onurunu ve özgürlü"ünü ihlal
etmeden özgürce geli!tirebildi"i özgür ve e!it insan toplumunu hedefliyoruz. Her türlü ayrmcl"a kar! duruyoruz.
#nsann onuru, ba!arsndan ve ekonomik verimlili"inden ba"mszdr. Toplum bu yüzden özellikle sakatlkta, ya!llkta,
hayat ba!larken ve sona ererken insann onurunu korumak durumundadr.

Temel de"erlerimiz
Fransz Devriminin temel talepleri „özgürlük, e!itlik, karde!lik”, Avrupa demokrasisinin temelleridir.
E!it özgürlük hedefi modern ça"da adalet ile özde! tutuldu"undan beri, özgürlük, adalet ve dayan!ma, özgürlükçü
demokratik sosyalizmin temel de"erleridir. Siyasal gerçekli"i de"erlendirirken, daha iyi bir toplum düzeni tasarlarken,
sosyal demokrat eylemlere yön verirken bu de"erleri ölçüt olarak almaya devam ediyoruz.
Sosyal Demokrat Parti, tarihi boyunca özgürlü"ün hukuksal temelleri için, hukuk önündeki e!itlik için mücadele vermekle
kalmayp özgürlü"ün maddi temelleri için de, ya!am olanaklarnn e!itli"i için de, ksacas sosyal adalet için mücadele
etmi!tir.
Muhafazakârlarla liberaller, temel de"erleri skça bir çeli!ki içinde görmektedirler: Özgürlük çok ise adalet az olurmu! ya
da tersi. Sosyal demokrat anlay!a göre bu temel de"erler bir bütün olu!turmaktadr. Aralarnda bir önem ya da sralama
fark yoktur. Bunun da ötesinde birbirini açklar, tamamlar, destekler ve snrlarlar. Temel de"erler anlay!mz bizi
özgürlü"ü piyasa özgürlü"üne, adaleti hukuk devletine, dayan!may yoksulluk yardmna indirgemekten korur.
Özgürlük, insann kendi ya!amn kendi belirleme olana" anlamna gelmektedir. Her insan özgürlü"e yetkin ve davetlidir.
Bu ça"r do"rultusunda ya!ayp ya!ayamayaca" ise toplumda belli olmaktadr. #nsan a!a"layc ba"mllklardan, ktlktan
ve korkudan kurtulmu! olmal, yeteneklerini geli!tirebilme, topluma ve siyasete sorumlu bir biçimde katlabilme olana"na
sahip olmaldr. Yalnzca sosyal açdan yeterince korunmu! oldu"unu dü!ünen insan özgürlü"ünü kullanabilir.
Bireyin özgürlü"ü, bir di"erinin özgürlü"ünü ihlal etti"i yerde biter. Ba!kalarnn özgürlüklerini ellerinden alan bir insan
kalc bir biçimde özgür olamaz.
Adalet, temelini her insann e!it onurunda bulmaktadr. #nsanlarn kökenlerinden ya da cinsiyetlerinden ba"msz olarak
ayn özgürlü"e ve ayn ya!am olanaklarna sahip olmalar anlamna gelmektedir. Buna göre adalet, e"itim, i!, sosyal
güvenlik ve demokrasi alanlarnda e!it katlm ve tüm kamusal mallara e!it eri!im demektir. Gelirin ve servetin e!itsiz
da"lm, toplumu ba!kalarn kullananlar ve ba!kalar tarafndan kullanlanlar olarak ikiye ayrrsa o zaman bu da"lm e!it
özgürlü"e aykr ve dolaysyla adaletsizdir. Adalet bu yüzden gelirlerin, servetin ve gücün da"lmnda daha çok e!itlik
gerektirir, çünkü da"lmda büyük e!itsizlikler varsa ya!am olanaklarnn e!itli"i tehlikeye girmi! olur. Sosyal demokrasi bu
yüzden gereklidir.
E!it ya!am olanaklar demek herkesi tek örnek haline getirmek demek de"ildir. Tam tersine: E!it ya!am olanaklar, bireysel
ilgilerin ve yeteneklerin geli!tirilmesine yer brakr. #nsanlar birbirlerinden farkllardr, farkl kalacaklardr. Ne var ki do"al

e!itsizlikler ve toplumsal kökenler sosyal bir kader belirlememeli, ya!amn ak! önceden belli olmamaldr. Kökene,
zümreye, tene, cinsiyete, cinsel yönelime ya da dine dayanan her türlü ayrcal"a ya da hakszl"a kar!yz.
Ba!arl bir performans kabul ve sayg görmelidir. Adil olan, gelirin ve servetin ba!arya ve performansa göre da"tlmasdr.
Mülkiyet beraberinde yükümlülük getirir: Ba!kalarndan daha çok kazanan, daha çok mal varl" olan, toplum yararna daha
büyük bir katkda bulunmaldr.
Dayan"ma, birbirine ba"lanmay, beraber olmay, yardm etmeyi ifade eder. Birbirinin sorumlulu"unu üstlenmeye,
yardmla!maya hazr olmak demektir. Dayan!ma, zayflarla güçlüler arasnda, ku!aklar arasnda, halklar arasnda
geçerlidir. #!çi Hareketinin deneyimi, de"i!imi getiren gücün dayan!ma oldu"unu göstermektedir. #nsanlarn kendili"inden
ve bireysel olarak yardm etmelerinden ortak kurallara ve örgütlenmelere, siyasetin kefaletiyle düzenlenmi! bir dayan!ma
biçimi olan sosyal devlete kadar dayan!ma toplumumuzu bir arada tutan güçlü bir ba"dr.

Demokratik sosyalizm
Demokratik sosyalizm, özgür ve e!it insanlarn ya!ad", temel de"erlerimizin gerçekle!tirildi"i toplum ilkesi, tarihimize
damgasn vurmu!tur. Bu ilke, ki!isel, siyasal, sosyal ve ekonomik temel haklarnn tüm insanlar için güvence altna
alnd", tüm insanlarn sömürü, bask ve !iddetten uzak, sosyal ve ki!isel güven içerisinde ya!ayabilecekleri bir ekonomi,
devlet ve toplum düzenini gerektirir.
Sovyet usulü devlet sosyalizminin sonu, demokratik sosyalizm ilkesini çürütmemi!, tam tersine Sosyal Demokrat Parti'nin,
temel haklar rehber alm! olmasn etkileyici bir biçimde desteklemi!tir. Demokratik sosyalizm bizim için
gerçekle!tirilmesi devaml bir görev olan özgür, adil ve dayan!mac toplumun vizyonu olmaya devam etmektedir.
Eylemlerimizin temel ilkesi sosyal demokrasidir.

Siyasetin önceli"i ve sürdürülebilirlik ilkesi
Bu hedefi korudu"umuzdan dolay demokratik siyasetin önceli"i konusunda srarlyz, siyasal olann ekonomik olana tabi
klnmasna itirazmz var. Siyaset kavrammz geni!tir: Devlete indirgenmemelidir, sivil toplumun ittifaklarn ve a"larn
da, insanlarn özgürce, kendi istedikleri do"rultusunda hareket etmelerini de kapsamaldr. Siyaset hukuk, güvenlik, e"itim,
sa"lk, kültür, çevre gibi meta olmamas gerekenin meta haline gelmemesini sa"lamaldr.
Demokrasi, bu kamusal mallara herkesin eri!ebilmesini güvence altna alarak, ya!am olanaklarnn adil da"lmnn ön
ko!ulu olan kamu hizmetlerinin siyasal sorumlulu"unu savunarak kendini kantlamak zorunda olacaktr. Kaynaklarn
ktla!t" bir dünyada bu sorumluluk eskisinden de önemlidir ve piyasalara terk edilmemelidir.
Piyasa bizim için gerekli, ba!ka ekonomik düzenleme biçimlerine üstün bir araçtr. Ne var ki kendi haline braklm! piyasa
sosyal ve ekolojik açdan kördür. Kamusal mallar uygun miktarda temin etmeyi kendi ba!na ba!aramaz.
Piyasann olumlu etkilerini gösterebilmesi için kurallara, yaptrmda bulunabilen bir devlete, etkin yasalara ve adil bir fiyat
mekanizmasna gereksinimi vardr.
21. yüzyln gerekleri, küreselle!me ve ekolojik kriz kar!snda sürdürülebilirli"i siyasal ve ekonomik kararlarn
savunulabilir tek temel ilkesi olarak görüyoruz. Sürdürülebilirlik ilkesi, kararlar gelece"i temel alarak vermeyi, ksa vadeli
dü!üncenin önceli"ine ve ekonomik olann, su katlmam! i!letme mant"nn baskn gelmesine direnmeyi, siyaseti
toplumdan yola çkarak tasarlamay, demokratik çe!itlili"i, ekolojik kalcl", sosyal entegrasyonu ve kültürel katlm
sosyal demokrat siyasetin ana fikirleri olarak görmeyi içerir.
21. yüzyln ilerleme anlay! bizce sosyal, ekonomik ve ekolojik sorumlulu"un ili!kilendirilmesini gerektirmektedir:
Tekni"i etkileyerek ve kullanarak, bilimsel ilerleme sa"layarak, insan yaratcl"nn snrsz olanaklarn ve snrl do"a
kaynaklarn sorumlu bir biçimde kullanarak niteliksel büyümeyi, ya!am kalitesinin artrlmasn, ya!am olanaklarnn ve
bireysel özgürlü"ün geni!letilmesini hedef almaktadr.

Sosyal demokrasinin siyaseti
Sosyal demokrasi, e!it onur ve e!it sayg gibi hümanist de"erlere dayanan insan görü!ü sayesinde ekonomiye indirgenmi!
toplum anlay!na kar! durur. #nsanlar her zaman birbiriyle rekabet içerisinde de"iller, birbirine muhtaçtrlar ayn zamanda.
Hayatlarnn anlam, piyasada bulunan metalarn tasarrufundan ibaret de"ildir. #nsann varl" üretici ve tüketici olmasyla
snrl olmad"ndan dolay tüm ya!am alanlarnn ekonominin boyunduru"u altna alnmasna kar!yz. Ya!am kalitesi,
maddi refahn pe!inde ko!maktan çok daha fazlasdr. #nsanlarn talep etti"i, e!it haklarn geçerli oldu"u, özellikle kadnlar
ve erkekler için e!it frsatlarn bulundu"u, bar!ç ve dayan!mac ili!kilere dayanan sa"lam topluluklardr. #nsanlar
tannmak ve kabul edilmek isterler, kendilerine gereksinim duyulsun isterler ve bu istekleri meslek hayatlaryla snrl
de"ildir. Aileleri, e!leri, çocuklar ve arkada!laryla ili!ki içerisinde ve bu ili!kiler sayesinde ya!arlar.
Bunun için zaman gereklidir. #nsanlar ancak kendilerine daha fazla bo! zaman, kendi istekleri do"rultusunda özgürce
kullanabilecekleri zaman verildi"inde gerçekten zengin olurlar. Hep saat ile yar!arak, her zaman i!e müsait olmann
ritmiyle geçen bir ya!am bunun tersidir.
Dinamizmin ve yenili"in ilerleme sa"lad" bir toplum istiyoruz, fakat ayn zamanda insanlarn beraberli"inin temelini
korumak ve güçlendirmek de istiyoruz. Çe!itli ya!am tasarmlarnn gerçekle!tirilebilmesi ve bireysellik yüce de"erlerdir,
fakat ba"lantlarn kopmasna ve yeni çat!malara da yol açabilirler. Anla!lmazlk ve kar!klk, çe!itlili"in ve toplumsal

de"i!imin di"er yüzüdür. Bu durum kar!snda insanlar bir !eylere dayanmaya, yönlerini !a!rmamaya daha çok gereksinim
duymaktadrlar. Bu yüzden insanlarn kendilerini kabullenmi!, bir yere ait ve dolaysyla güvende hissetmelerine katkda
bulunmak istiyoruz.
Sosyal demokrasi tüm insanlarn yalnzca ki!isel, siyasal ve kültürel temel haklarn de"il, sosyal ve ekonomik haklarn da
güvence altna alr. Toplumsal demokratikle!me ile özellikle de ekonomik ve toplumsal kararlara katlma haklar ile,
yurtta!lk haklarna dayanan koruyucu sosyal devlet ile ve demokrasinin piyasalara üstün olmasnn güvence altna alnd"
e! güdümlü bir piyasa ekonomisi ile herkesin e!it haklarla topluma katlmasn sa"lar.

3. Hedeflerimiz ve siyasetimiz
3.1 Bar"ç ve adil bir dünya
SPD'nin uluslararas siyasetinin hedefi, çat!malarn önlenmesi ve bar!n yaratlmasdr. Bu alandaki temel ilkelerimiz
uzla!ma, uluslararas dayan!ma ve i! birli"i yoluyla ortak güvenliktir. Hukukun güce üstün gelmesi gerekti"ine inanyoruz.
#nsano"lu tarihinde ilk kez ya!amsal sorunlarn ancak birlikte çözebilecek duruma gelmi!tir. Kapsaml bir güvenlik ancak
birlikte elde edilebilir. Bu amaçla BM'nin güçlü oldu"u bir dünya iç siyaseti ve adil bir dünya ekonomik düzeni
yaratlmaldr. Bu iki hedefin gerçekle!tirilmesinde Avrupa kilit bir rol üstlenmelidir. Küreselle!meye verece"imiz siyasal
yant, Avrupa Birli"i olmaldr.
Sosyal demokratlar tüm uluslarn, halklarn ve insanlarn bar! ve refahtan faydalanmasn istiyorlar. SPD, yeni yüzyln
anahtar kelimesinin i! birli"i olaca"nn güvencesidir.
Sosyal Demokrat Parti, Almanya'nn dünya bar! için artk daha büyük bir sorumluluk ta!d"nn bilincindedir. Bu
uluslararas rolü aktif bir biçimde kabul ediyoruz. SPD Almanya'nn ve Avrupa'nn bar! gücüdür.
Koruyucu saldrlar ve saldr sava!larn hiç bir biçimde kabul etmiyoruz. #nsan haklarnn bölünmezli"i ve evrensel
geçerlili"i bizim için pazarlk konusu olamaz. Anayasamz, Avrupa Temel Haklar $art, Birle!mi! Milletler $art, #nsan
Haklar Evrensel Beyannamesi, insani de"erler temelinde uyulmas gereken devletleraras hukuk ve Binyl Geli!me
Hedefleri uluslararas siyasetimizi belirliyor. #dam cezas dünya çapnda yasaklanmaldr.
Uluslararas güvenli"i sa"layan, güçlünün gücü de"il, hukukun gücüdür. Çkarlarn tek tarafl olarak empoze etmeye
çal!an bir devlet, küresel ça"da uzun vadede ba!arl olamaz. Çok tarafl ili!kileri, ba!ka bir deyi!le devletlerin örgütlü bir
biçimde i! birli"i yapmalarn destekliyoruz. Willy Brandt'n Avrupa'da ba!aryla yürüttü"ü yumu!ama siyasetinden, ortak
güvenlik kavram, güven artrc admlar, ekonomik ve sivil i! birli"i gibi önemli ögelerinden yola çkarak uzla!maya zemin
hazrlayan, silahlanmay önleyen, çat!malarn bar!ç yollarla çözülmesinin kaplarn aralayan yeni bir yumu!ama
siyasetini talep ediyoruz.
Uluslararas siyasetimizde geni! kapsaml bir güvenlik kavram temel alyoruz: Tüm insanlarn güvende olmalarnn ön
ko!ulu bar!, adalet, özgürlük ve demokrasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve sürdürülebilir geli!medir.
Ba!ka halklar dostlukla, açklkla ve saygyla kar!lyoruz. #nsano"lunun kültürel mirasna farkl uygarlklar katkda
bulunmu!tur. Kültürler sava!n ilan edenlere itirazmz var. Yurt d! kültür siyaseti, ülkemize ilgi uyandrd"ndan, anlay!
gösterilmesine katkda bulundu"undan ve ba!ka kültürlerle diyalo"u peki!tirdi"inden dolay iyi bir d! siyasetinin önemli
bir ögesidir.
Do"u-Bat çat!masnn bitiminden sonra küresel ça" için henüz yeni bir güvenlik mimarisi olu!mu! de"ildir. Yeni güçler
dünya sahnesinde yer almaya çal!yor. D!, güvenlik ve kalknma siyasetlerimiz Asya, Latin Amerika ve Afrika ülkeleriyle
ili!kilerimizi geli!tirmeli, yakn ili!kiler kurmaldr. Bu ülkeler adil bir dünya düzeninin kurulmasnda ortaklarmzdrlar.
Almanya #srail'in var olma hakk için özel bir sorumluluk ta!maktadr. Bu nedenle de Yakn Do"u'da uluslararas
antla!malar temelinde kapsaml bir bar! için çaba gösteriyoruz. Filistin halknn kendi gelece"ini belirleme hakkn ve
ya!ayabilir bir Filistin devletinin yaratlmasn destekliyoruz.
Sosyal Demokrat Parti olarak Atlantik ötesi ortakl" yenilemek istiyoruz. Almanya, Avrupa ve Amerika Birle!ik Devletleri
ortak de"erlere sahiptir. Bu temel üzerinde NATO'da yakn bir i! birli"i içerisindeler. Ne var ki transatlantik ittifakn
hedefleri, komünizmin çökü!ünden sonra küresel ça"n gerekleri do"rultusunda yeniden belirlenmelidir. Bar!ç bir dünya
düzenine ancak Birle!ik Devletler'le birlikte ula!labilir. ABD ile ili!kiler bu yüzden bizim için özel bir öneme sahiptir.
Fransz Alman dostlu"u ve i! birli"i yalnzca Avrupa'nn birle!mesinin itici gücü olmam!, kendi ba!na bir de"eri de
olmu!tur ve Avrupa'nn birle!mesindeki rolü devam etti"i gibi, kendi de"erini de korumaktadr. Polonya ile ili!kileri ayn
biçimde geli!tirmek istiyoruz.
Rusya ile stratejik ortaklk Almanya için ve Avrupa Birli"i için vazgeçilmezdir. Rusya'nn d!arya açlmas ktamzn
bar!n ve istikrarn güvence altna almaktadr.

Küresel ve yerel i! birli"in güçlendirilmesi
Dünyada bar!a ula!mak için ortak çkarlar, ittifaklar ve kurumlar güçlendirmek gerekir. Bu yüzden Birle!mi! Milletler'i
küresel bir hukuk düzeninin üst kurumu haline getirmekten yanayz. Küresel bir hukuk yaratp uygulamak istiyoruz.
Bunun için uluslararas yarg güçlendirilmelidir. Uluslararas hukuk ancak yaptrmlar uygulanabildi"inde ba"layclk
kazanacak ve çat!malar çözebilecektir.

Birle!mi! Milletler'in me!rulu"unu artrmak için kurumlarnda reforma ve demokratikle!meye gidilmelidir. BM Genel
Kurulunun haklarn geni!letmek ve BM Genel Sekreterinin konumunu güçlendirmek istiyoruz. BM Güvenlik Konseyinin
reformunda tüm ktalarn yeterince temsil edilmesi sa"lanmaldr. Baz üye devletlerin veto hakkna sahip olmalarna
kar!yz. Almanya Birle!mi! Milletler'de somut bir biçimde, örne"in BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olarak, daha çok
sorumluluk üstlenmelidir. Uzun vadede Avrupa Birli"i de Güvenlik Konseyinde temsil edilmelidir.
Birle!mi! Milletler Ekonomik, Sosyal ve Ekolojik Siyasetler Küresel Konseyinin kurulmasn talep ediyoruz. Ekonomik
çkarlar, sosyal gereksinimleri ve ekolojik gereklilikleri birbiriyle uyumlu hale getirmekle, denetim d! sermaye
hareketlerinin tehlikelerini, sosyal ve ekolojik istismar snrlamakla görevlendirilmelidir. Bu konseyde tüm yöreler ile
uluslararas ticaret ve finans kurumlar üst düzeyde temsil edilmelidir.
Bar! ve güvenlik, küresel kamusal mallardr. Finansal ve ekonomik istikrar, iklim felaketinin önlenmesi, çevre
sistemlerinin güvence altna alnmas ve salgn hastalklarndan korunmas bu yüzden küresel siyasetin görevleridir.
Birle!mi! Milletler'in görevini yerine getirebilmesi için gereken kaynaklarn uluslararas devletler toplulu"u tarafndan
sa"lanmas bu açdan kendi öz çkarnadr.
Finans piyasalarndaki denetim d! sermaye hareketleri bir çok ülkenin ekonomisini tehlikeye atabilir. Finans piyasalarnn
uluslararas çapta düzenlenebilmesi için etkin yasal bir çerçevenin olu!turulmasn hedefliyoruz.
Uluslararas Para Fonu (IMF), Dünya Bankas ve Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararas kurum ve kurulu!larnn
faaliyetleri, ekonomik, sosyal ve ekolojik sürdürebilirlik, insan ve i!çi haklar ölçütleriyle de"erlendirilmelidir. Kararlar
saydam olmaldr. Oy haklarnn da"lm geli!mekte olan ülkelerin, özellikle aralarnda en yoksul olanlarnn çkarlarn
daha çok yanstmaldr.
Uluslararas Çal!ma Örgütü'nü (ILO'yu) güçlendirmek istiyoruz. IMF'nin, Dünya Bankas'nn, Dünya Ticaret Örgütü'nün
ve Birle!mi! Milletler'in kararlarnda Temel ILO Sözle!meleri daha çok referans gösterilmeli ve daha çok dikkate
alnmaldr. Özgür sendikalar i!çi haklarnn güçlendirilmesi için dünya çapnda olmazsa olmaz bir ko!uldur.
Avrupa Konseyi ile Avrupa Güvenlik ve #! Birli"i Te!kilat (AG#T) yerel uluslararas örgütler olarak halklar arasndaki
çeli!kilerin üstesinden gelebilmenin örne"idir. Almanya, benzer kurumlarn dünyann di"er yörelerinde de kurulmasn
destekleyecektir.
Sivil toplum kurulu!lar (STK'lar), halklar aras uzla!mada büyük bir öneme sahip. Dikkati uluslararas çat!malara çeken ve
çözümler geli!tirmeye çal!an hükümet d! örgütler, kiliseler ve Uluslararas Sendikalar Konfederasyonu ile birlikte
çal!maya scak bakyoruz.
Dünyann sosyal demokrat partilerinin uluslar üstü etkin ittifak olan Sosyalist Enternasyonalin daha büyük bir rol
üstlenmesini destekliyoruz. Uluslararas siyasetin demokratikle!mesinde, özellikle küresel bir kamuoyunun olu!masnda,
önemli bir rol oynamaldr.

Kapsaml bir güvenlik siyaseti
Sava! olmamas bizim için henüz bar! anlamna gelmez. Bar!, küresel toplumumuzun uygar geli!mesinin temelidir.
Krizleri önlemek en etkin güvenlik siyasetidir. Ancak açlk, yoksulluk ve kaynak ktl" gibi yapsal çat!ma nedenleri
a!ld"nda kalc bir bar!n sa"lanabildi"i görü!ündeyiz. Sava! siyasetin bir arac olmamaldr.
Adil bir dünya ticaret düzeni ve ortakla!a yürütülen kalknma programlar bizim için yalnzca insanl"n gere"i de"il,
kapsaml bir güvenlik siyasetinin ögesidir de ayn zamanda. Bu yüzden yoksullukla ve az geli!mi!likle mücadeleye ayrlan
kaynaklar 2015 ylna kadar adm adm gayri safi yurt içi haslann yüzde 0,7'sine artrmak istiyoruz. Yolsuzlukla
mücadele, iyi yöneti!imin desteklenmesi, geli!mekte olan ülkelerin borç yükünün sistemli bir biçimde ortadan kaldrlmas,
A#DS ile, salgn ve bula!c hastalklarla sava!m, yoksullu"un a!lmasnda önemli hedefler olmaya devam ediyor.
Pek çok toplumda kadnlar sosyal ve ekonomik geli!menin ana sorumlulu"unu üstlenmi!lerdir. Kadnlar dünya çapnda e!it
katlm olanaklarna sahip olmad" sürece demokrasi, küresel adalet ve sürdürülebilir geli!me mümkün de"ildir.
Dünya ticaretinde daha çok adalete gereksinimimiz vardr. Geli!mekte olan ülkeler sadaka istemez – pazarlarda adil frsatlar
isterler. Sanayile!mi! ülkeler bunun için Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde pazarlarn açmal, tarmsal ihracat
sübvansiyonlarn adm adm azaltarak ortadan kaldrmaldr.

Kitle imha silahlarnn yaylmasnn durdurulmas ve silahszlanma
Kitle imha silahlarnn giderek yaylmas, silahlarn etkin bir biçimde denetlenmesini, silahlanmann snrlanmasn ve
silahszlanmay içeren yeni bir siyaset gerektiriyor. Alman topraklarnda konu!landrlm! bulunan tüm nükleer sava!
ba!lklarnn çekilmesini talep ediyoruz. Nükleer silahlardan arnm! bir dünyay hedeflemeye devam ediyoruz. Uranyumun
zenginle!tirilmesinin uluslararas denetime tabi tutulmasn öneriyoruz. Nükleer silahlarn kullanmnn ba"layc
uluslararas hukuk normlaryla yasaklanmasn istiyoruz. Uzayda silah bulundurulmamaldr. Konvansiyonel silahlarn
snrlandrlmas ve denetlenmesi için çabalarmz yo"unla!traca"z. Özellikle silahszlanma konusunda mevcut çok tarafl
antla!malarn güçlendirilmesini ve geni!letilmesini hedefliyoruz. Kara maynlarnn ve misket bombalarnn üretimi ve
ihracat yasaklanmaldr.
Gelecekte de Almanya'nn, kitle imha silahlar üretimini, sahipli"ini ve kullanmn hedeflemeyece"ini sa"layaca"z. Silah
ve mühimmat ihracat siyasetini sk tutmay kendimize görev biliyoruz. Silah ve mühimmat normal metalar de"ildir.

#hracat izinlerinin verilmesinde esas ölçütleri, insan haklarna sayg, iyi yöneti!im ve silahlarn çat!ma bölgelerine
satlmamas olmaldr. Geli!mekte olan ülkelere silah ve mühimmat ihracat, bu ülkelerin sürdürülebilir geli!mesini
tehlikeye att"ndan dolay kabul edilemez.

Güvenlik ve bar! için sorumluluk
Ktla!an kaynaklar ve iklim felaketleri, inanlmaz bir çat!ma potansiyeli barndrmaktadr. Ham maddelere, enerjiye ve
suya eri!im ile iklimin korunmas küresel ça"da uluslararas güvenli"in belirgin sorunlarndandr. Enerji verimlili"inin
artrlmas ve yenilenebilir enerjiler, bar!ç bir geli!menin anahtarlardr.
Devletlerin çökü!ü, anar!inin ve hukuksuzlu"un yaygnla!masna yol açmaktadr. Almanya, devlet ve sivil toplum
yaplarnn yeniden tesis edilmesinde sorumluluk üstlenmeye hazr olmaldr.
Devlet d! !iddetin en tehlikeli türü terörizmdir. Terörle mücadele, sava! kapsamna de"il, suçla mücadele kapsamna,
polisin, yargnn ve istihbarat servislerinin görev alanna girmektedir. Ancak uluslararas terörle mücadelenin gerekleri bu
kurumlar a!t"nda son çare olarak askere görev dü!mektedir. Terörizm kar!snda dahi devletleraras hukukun baypas
edilmesine kar!yz.
Çat!malar askeri yollardan sonuçlandrlabilir fakat hiç bir zaman salt askeri yollardan çözülemez. Bu yüzden önceli"i
çat!malarn önlenmesine veren bir bar! siyaseti sürdürüyoruz. Silahl kuvvetlerimizin operasyonlar her zaman siyasal,
diplomatik, ekonomik, kalkndrc ve kültürel önlemlerle birlikte tutarl bir bütün olarak ele alnmaldr. Bu yüzden kriz
koruyucu ve tepkici sivil önlemler için kullanlan kaynaklar artrmak ve siyasetin bu araçlarn geli!tirmek istiyoruz. Askeri
yollara ba!vurmak bizim için ancak son çare olabilir. Bar!n sa"lamla!trlmas için dahi ancak ba!ka araçlar yeterli
olmad"nda asker göndermek istiyoruz.
Almanya'nn bunun gibi operasyonlarda yer almas ancak Birle!mi! Milletler devletleraras hukuka göre ba"layc bir karar
verdi"i, operasyon dünya bar! ve ulusun refah yönündeki Alman çkarlarna aykr olmad" ve Alman Federal
Parlamentosu onay verdi"i durumlarda mümkündür.
Avrupa'nn bölünmesinin a!lmasyla ve Almanya'nn birle!mesiyle silahl kuvvetlerimiz i! birli"ine dayanan bar! ve
güvenlik siyasetimiz çerçevesinde daha çok sorumluluk üstlenmi!tir. Askerlerimize tüm dünyada tutumlarndan dolay hakl
olarak güven duyulur, sayg gösterilir. Silahl kuvvetlerin toplumda kökle!mi! olmas ve kabul görmesi devam etmelidir.
Askerlik hizmetinin ileriye dönük olarak geli!tirilmesi bunun güvencesidir. Bu yüzden gönüllü askerli"in
güçlendirilmesinden yanayz.
Her insan askerli"i vicdani nedenlerle reddetme hakkna sahiptir. Bu hakkn uluslararas çapta uygulamaya konulmasna
çal!lmaldr.

3.2 Sosyal ve demokratik bir Avrupa
Sosyal Demokrat Parti daha 1925 ylnda Avrupa Birle!ik Devletleri'nin kurulmasn talep ederek Avrupa'nn birli"i için
çaba göstermi!tir. O zamanlar ula!lmaz görünen hedef bugün gerçek olmu!tur: Avrupa'nn iki dünya sava!ndan sonra
birle!mesi, ktamzn en bar!ç ça"n ya!amasna olanak sa"lam!tr. Sava!, zoraki göç ve açlk a!lm!tr. Avrupa Birli"i
her !eyden önce bir bar! projesidir ve onu etkin bir bar! gücü haline getirmek istiyoruz. Avrupa ayn zamanda demokratik
ve sosyal bir de"erler birli"idir. Avrupal toplum modeli, ekonomik ilerlemeyi, sosyal dengeyi ve bireysel özgürlü"ü bir
araya getirmi!, kadnlarla erkeklerin toplumsal e!itli"i için yeni standartlar geli!tirmi!, aznlklarn haklarn güvence altna
alm!tr.
Sosyal Demokrat Parti, farkl uluslar, yöreleri, kültürleri ve dinleri bir zenginlik kayna" olarak gören ve koruyan ho!görülü
bir Avrupa'y savunmaktadr.
Ulus devlet, piyasalar sosyal ve ekolojik bir çerçeve içine alamad" durumlarda Avrupa Birli"i bu görevi üstlenmelidir.
Avrupa Birli"i küreselle!meye verece"imiz yant olmaldr.
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Demokratik bir Avrupa
Avrupa Birli"i bugüne dek devletlere özgü baz özellikler kazanm!tr. Avrupa kararlar, hayatn giderek daha çok alann
etkilemektedir. Biz yurtta!larn Avrupa'sn kurmak, Avrupa'da demokrasinin sçrama yapmas için giri!imlerde bulunmak
istiyoruz.
Hedefimiz, tüm Avrupa yurtta!larna demokratik katlm haklar tanyan siyasal bir birliktir. Demokratik Avrupa'ya, bir
Avrupa Anayasas temelinde parlamentoya sorumlu olan bir hükümet gereklidir.
Avrupa Parlamentosunun yannda, ulus devletlerin de yasamaya katld" federal bir Avrupa istiyoruz.
Yalnzca belli bir yerin, yörenin ya da ülkenin insanlarn ilgilendiren konular bu yerin, yörenin ya da ülkenin siyasal
sorumlulu"unda bulunmal, yurtta!a olabildi"ince yakn bir merci tarafndan karara ba"lanmaldr. Avrupa kurallar, bu
ilkeyi devre d! brakmamaldr.
Avrupa Parlamentosunun yetkileri artrlmaldr. Avrupa Parlamentosu ancak bu durumda Bakanlar Konseyinde temsil
edilen ulusal hükümetlerle e!it bir konumdan Avrupa yasamasna katlabilirler.

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu üzerinde kapsaml parlamenter denetim haklarna ve yasa önerme hakkna sahip
olmaldr. Avrupa Komisyonunun ba!kan, Avrupa Parlamentosu tarafndan seçilmelidir.
Avrupa çapnda demokrasi için Avrupa çapnda bir kamuoyu gereklidir. Bu amaç için Avrupal medya, Avrupal sivil
toplum kurulu!lar, Avrupal i!çi ve i!veren sendikalar, bir de güçlü Avrupal partiler vazgeçilmezdir. Hedefimiz, Avrupa
Sosyal Demokrat Partisi'ni etkin bir üye ve program partisi haline getirmektir. Avrupa için sosyal demokrat temel ilkeleri
içeren bir programn hazrlanmasn destekliyoruz ve tüm Avrupa için tek bir liste ba! aday ile Avrupa Parlamentosu
seçimlerine katlmak istiyoruz.
Avrupa Birli"i'nin gerçek bir demokrasiye do"ru yol almas, tek tük devletlerin ya da hükümetlerin isteksizliklerinden ötürü
ba!arszl"a u"ramamas için baz üye devletlerin i! birliklerini peki!tirmesi biçiminde gerçekle!ebilir. Tüm üye devletler,
bu i! birli"ine katlma hakkna sahip olmaldr.

Sosyal bir Avrupa
Avrupa dünyann en büyük ortak pazarn kurmu!, ba!aryla ortak paraya geçmi!tir. Bu admlar Avrupa yurtta!larnn lehine
olmu!tur. Bununla birlikte ne Almanya'da ne de Avrupa'da piyasa ekonomisinden bir piyasa toplumunun do"masn kabul
etmeyece"iz.
Para siyaseti birli"e devredilmi!tir. Ekonomi, finans ve para siyasetlerinin bundan sonra büyümeyi ve istihdam artracak
biçimde koordine edilmesini talep ediyoruz. Bu amaç için ba"layc iktisadi hedeflere gereksinim duyulacaktr.
Ekonomik ve parasal birli"in yannda yine ayn de"erde bir Avrupa sosyal birli"i kurulmaldr. Avrupa sosyal modelinin
farkl ulusal çe!itleri ve gelenekleri vardr. Avrupa'daki tüm sosyal devletlerin temeli ise verimli çal!an bir devlet, temel
ya!am risklerini güvence altna alan sosyal sistemler, yüksek bir e"itim düzeyi, kamu hizmetleri, çal!ma ko!ullarnn
düzenlenmesi ve i!çilerin kârlara ve yönetime katlma hakkdr.
Avrupa sosyal birli"i, ulus devletlerin geleneklerine sayg göstermekle birlikte asgari seviyeyi belirleyen ba"layc Avrupa
kurallar ve standartlar getirecektir. Sosyal sistemleri tek tiple!tirmeye niyetimiz olmamakla beraber ba!ka üye devletlerle
sosyal bir istikrar pakt konusunda uzla!maya varmak istiyoruz. Üye devletler arasnda sosyal bir istikrar paktnn olu!mas
için ilgili devletin ekonomik gücünü dikkate alarak sosyal ve e"itim harcamalar için ulusal hedef ve standartlar getirmeyi
öneriyoruz.
Ekonomik faaliyetler snrlar a!t"nda i!çi haklarnn snrlara taklmamas lazm. Bu yüzden Avrupal !irketlerde i!çilerin
katlm haklarn güvenceye almak ve geni!letmek istiyoruz. Avrupa düzeyinde toplu sözle!me hakkn güçlendirmek ve
tesis etmek için snrlar a!an toplu görü!meleri ve sözle!meleri Avrupa hukukunda temellendirmeyi destekliyoruz.
Ulus devletlerin, giri!imcilere en dü!ük vergileri teklif edebilmek için ykc bir rekabete girmesini önlemek için Avrupa
çapnda asgari vergi oranlar ve ortak bir vergi matrah getirmek istiyoruz.
Avrupa toplum modelinin bir ögesi, herkesin nitelikli kamu hizmetlerine eri!ebilmesidir. Her üye devlet bu hizmetleri kendi
tarznda sunmaktaysa da hizmetlerin ardndaki ilke Avrupa Birli"i için ba"layc hale getirilmelidir.
Avrupa Birli"i ülkeleri, kendi gelecekleri için e"itime, ara!trmaya ve yenili"e daha çok yatrm yapmaldr. Bu hedef,
Avrupa bütçesinde de yansmasn bulmaldr.
Avrupa Birli"i'ne ulusal bütçelerden yaplan tahsisatlarn azaltlmasn ve uzun sürede Avrupa Birli"i'ne kendi gelir
kaynaklarnn temin edilmesini talep ediyoruz. Bunun ön ko!ulu ise Avrupa Birli"i'nin demokratik denetime açk, saydam
ve verimli bir bütçe siyasetidir.
Genç insanlarn Avrupa deneyimi kazanmalar için ve ortak Avrupa kimli"imizin güçlendirilmesi için tüm gençlere de"i!im
programlar çerçevesinde ba!ka bir Avrupa ülkesinin güncel hayatn tanma olana"nn verilmesini destekliyoruz.

Bar! gücü Avrupa
Hedefimiz, Avrupa Birli"i'nin etkin bir bar! gücü haline gelmesidir. Kendi ayaklar üzerinde durmak isteyen Avrupal bir
bar! siyaseti, güçlü oldu"u yönlere, diplomasiye, diyalo"a, demokrasiye ve insan haklarna deste"e, bir de çat!ma
bölgelerinde ekonomik geli!meye yönelik yardmlara odaklanmaldr.
Avrupa'nn güvenlik çkarlar birdir. Ortak d!, güvenlik ve savunma siyasetleri hedefliyoruz. Bu amaçla üye devletlerin
ordular da daha çok kayna!maldr. Uzun vadede operasyonlar parlamentonun iznine ba"l bir Avrupa ordusu istiyoruz.
Birli"in geni!lemesi bar!, istikrar ve refah sa"lam!tr. Üyelik perspektifi verilmi! olan ve kriterlere uyan ülkelere verilmi!
olan sözlere sahip çkyoruz. Bu, Türkiye için de geçerlidir. Kendini Avrupa de"erlerine ba"l hisseden bir Türkiye, ba!ka
Müslüman ülkeler ile önemli bir köprü haline gelebilir. Bu ise Almanya’nn da, Avrupa'nn da yararnadr.
Orta vadede birli"e üye olamayacak olan yöre ülkelerine yönelik Avrupa Kom!uluk Siyasetini geli!tirmeye devam
edece"iz.

3.3 Dayan"mac yurtta"lar toplumu ve demokratik devlet
Demokrasi yurtta!larn katlmyla ya!ar. Bu yüzden insanlarn ifade, örgütlenme ve toplanma özgürlüklerini kullandklar
güçlü, canl bir yurtta! toplumu istiyoruz. Demokratik devlet, yurtta!larn siyasal öz örgütlenmesidir.
Canl bir yurtta! toplumu, devletin faaliyetini denetleyebilir, düzeltebilir, özendirebilir, ikame edebilir, tamamlayabilir, hatta
tüm bunlar yapmaldr da. Ne var ki devletin yerini tutamaz. Ancak devlet görevlerini yerine getirdi"inde canl bir sivil

toplum olu!abilir. Dikkatli bir sivil toplum olmadan demokratik devlet her zaman tehlikededir. Sivil toplum ile devletin
birbirine gereksinimi vardr.
De"i!im frtnalarnn esti"i bir zamanda, kendimizi ancak güçlü bir yurtta! toplumunda evimizde hissedebiliyoruz. #nsanlar
ba!kalar için sorumluluk gösterdiklerinde sorumluluk bilinci, adalet duygusu, kar!lkl kabul görme ve sayg, dayan!ma
ve bireysel özgürlü"ün ölçülü kullanm ya!ama geçirilir.
Demokrasi, demokratik erdemlerin bu biçimde ö"renilmesine ve ya!anmasna gereksinme duyar.
Yurtta! toplumunda insanlar kendi inisiyatifleriyle ba!kalar için sorumluluk üstlenirler, kamu yarar do"rultusunda
faaliyette bulunurlar. Genellikle resmî makamlardan önce çözülmesi gereken sorunlarn farkna varrlar. Gönüllü olarak
derneklerde, vakflarda, inisiyatiflerde ve hükümet d! örgütlerde çal!rlar.
Gönüllü çal!mann daha çok kabul görmesini, daha çok saygnlk kazanmasn, daha çok destek görmesini istiyoruz. Kamu
yararna vakflar kurmak kültürümüzün bir ögesi haline getirilmelidir. Böyle bir kültür toplumumuzu daha çe!itli ve daha
insancl klabilir.
Sosyal kurulu!lar ve çevre dernekleri, din topluluklar, kiliseler, sendikalar ve partiler de sivil toplum kurulu!lar arasnda
yer almaktadr. #nsancl, gelece"i olan bir topluma giden yolda onlarla birlikteyiz.
Spor, kültürümüzün önemli bir ögesidir. Sa"l"a yararldr, ho!görü ve dürüstlük ö"retir, insanlar kayna!trr ve sosyal
çeli!kilerin üstesinden gelmeye yardmc olur. Bu yüzden kitle, yar!ma ve engelliler sporunu ve derneklerini destekliyoruz.
Doping ile mücadele de bu kapsama girer.
Otoriter ve totaliter rejimler 20. yüzylda devleti gözden dü!ürmü!tür. Devleti mülkiyetin korunmasyla ve piyasalarn
organizasyonuyla snrl tutmak isteyen radikal piyasaclar bundan faydalanmaya, devletin görevlerini olabildi"ince
piyasalara devretmeye çal!maktadrlar. Ne var ki piyasaya devredilen her !ey zorunlu olarak bazlarn alabildi"i, ba!kalarn
ise alamad" bir meta haline dönü!mektedir. Sivil toplum tarafndan desteklenen ve snrlanan demokratik ve sosyal hukuk
devleti, meta olmamas gerekenlerden sorumludur.
E"itim meta de"il, devletin hizmet etmek zorunda oldu"u insan haklarndandr. Suçlardan korunma, hiç bir zaman meta
olmamaldr - devletin yerine getirmek zorunda oldu"u bir borç, !iddet tekelinin di"er yüzüdür. Kültür meta olmann
ötesinde insancl bir toplumun d!a vurumudur. Devlet neyin kültür oldu"unu belirlememelidir fakat kültürün mümkün
olmasn sa"lamaldr – ve buna piyasada tutunmas mümkün olmayan kültür faaliyetleri de dahildir. Devletin felsefi, dinsel
ya da tarihsel do"rulara ili!kin bir yetkisi yoktur, fakat do"rularn bulunabilmesinin ko!ullarndan sorumludur. Sosyal
güvenlik meta de"il, insan onurundan sorumlu olan devletin görevidir.
Devletin görevi, yasama, ba"layc kurallarn konmas ve uygulanmasdr. Ne var ki ya!amn tüm alanlar için eksiksiz bir
biçimde yasal düzenlemeler hazrlamak daha çok adalet sa"lamaz. Eskimi! kurallar ayak ba" haline geldi"inde ilgili
düzenlemelerin kaldrlmas gereklidir. Bununla birlikte düzenlemelerin kaldrlmasnn ilke haline gelmesi her bir devletin
amacna aykrdr.
Demokratik hukuk devleti, her türlü !iddeti ve bu kapsamda kendi uygulad" !iddeti, hukuka tabi klmaldr. $iddet tekeli
bundan ötürü me!ru saylmaktadr. Devletin !iddet tekelini savunmamzn nedeni, bazlarnn güvenliklerini satn
alabilecekleri, ço"unlu"un ise alamad" bir toplumun son derece adaletsiz bir toplum olmasdr.
SPD, kamu sorumlulu"unda verilecek yurtta! odakl ve etkin kamu hizmetleri savunuyor. Devlet, her hizmeti bizzat vermek
zorunda olmamakla birlikte herkesin kamu mallarna eri!ebilmesini güvence altna almak durumundadr.
Özelle!tirme, amaca uygun savunulur bir çözüm olabilir. Ne var ki özelle!tirmeler kamu mallarna eri!imi engelledi"inde ve
devletin !iddet tekeline gölge dü!ürdü"ünde itirazmz koyuyoruz. Kamu görevlerinin özelle!tirilmesi söz konusu
oldu"unda yalnzca maliyeye olan ksa vadeli fayday de"il, gelece"in siyasal düzenleme olanaklarn ve demokratik
sorumlulu"u da de"erlendiriyoruz. Kamu hizmetlerinin çekirdek alanlarn küresel sermaye piyasalarnn rant hesaplarna
terk etmek istemiyoruz.
Yurtta!larn do"rudan halk inisiyatifi ya da halk oylamas yoluyla siyasete katlmalar da aktifle!tiren devlet ile aktif sivil
toplum ba"lantsna hizmet eder. Halk inisiyatifi ya da halk oylamas yalnzca yerel yönetimler ve eyaletler düzeyinde de"il,
federal düzeyde de yasa ile belirlenecek snrlar içerisinde parlamenter demokrasiyi tamamlamaldr. Parlamento
ço"unlu"unun yetkileri Anayasa tarafndan snrlandysa ayn snrlama halk oylamalar için de geçerlidir.
Ço"u yurtta!, devleti idaresiyle alglamaktadr. Bu yüzden yurtta!a hizmet eden, yurtta! odakl bir idareye gereksinimimiz
var. Faydasz bürokratik yaplar kaldryoruz. Vesayetçi bir devlet istemiyoruz. Demokratik partiler siyasal iradenin
!ekillenmesinde kilit bir rol oynamakta, yurtta! toplumu ile devlet arasnda olmazsa olmaz bir araclk görevi yerine
getirmektedir. Partiler, yurtta!lar ilgilendiren konular siyasetin gündemine almaldr. Partiler, siyasal tart!mann
okullardr ve seçmenlerin oylarn yerel ya da federal meclis seçimlerinde i!inin ehli olan insanlara verebilmelerinden
sorumludur. Demokrasilerde karar verebilen güçlü ve canl partilere ve de güçlü parlamentolara gereksinim duyulmaktadr.
Parlamentolar demokratik iradenin !ekillenmesinin kalbidirler.

Güçlü yerel yönetimler
Dayan!mac yurtta!lar toplumunun yeri özellikle yerel siyasettir. Kamu hizmetlerinden sorumlu olan ve insanlarn güncel
hayatlarn !ekillendiren yerel yönetimlerdir. Tüm çocuklara erken ya!tan itibaren sahip çklp çklmad", farkl
kültürlerden insanlarn birlikte mi, yan yana m ya!adklar, gençlerin bo! zamanlarn anlaml bir biçimde kullanp

kullanmadklar, ya!l insanlarn topluma dahil olmaya devam edip etmedikleri, insanlarn kendilerini kamu alanlarnda
güven içinde hissedip hissetmedikleri, krsal bölgelerde olsun, büyük kentlerde olsun yerel yönetimlerin yetki alannda belli
olur. Kendine özgü bir tarihi ve kültürü olan yerel ve yöresel ya!am dünyas de"i!imde güven verir. #nsanlar kendilerini
burada evlerinde, bir toplulu"a ait hissedebilirler.
Bu yüzden yerel öz yönetimi güçlendiriyoruz, kalitesini artryoruz, örgütlenme özgürlü"ünü geni!letiyoruz. Yerel
yönetimlerin mali hareket alann geni!letiyoruz. Gerekli kaynaklar ayrmadan yerel yönetimlere yeni görevler vermiyoruz.
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Sosyal kent siyaseti
Nüfusun yarsndan fazlas kentlerde ve nüfusu yo"un kentsel yerle!imlerde ya!amaktadr. Kentlerin gelece"i toplumun
gelece"ini belirlemektedir. Kökenleri, sosyal konumlar ve ya!am perspektifleri farkl insanlarn bir aradal"n
!ekillendirmek ve düzenlemek sosyal kent siyasetinin görevidir. Siyasetimizin hedefi, tüm sakinleri toplumsal, ekonomik ve
kültürel ya!ama katkda bulunmaya davet eden dayan!mac bir kenttir.
Meskûn !ehir merkezlerinin korunmas ve güçlendirilmesi ancak insanlarn bütçesine uygun konut says yeterli oldu"unda
ba!arlabilinir. Konut, spekülasyonun nesnesi haline gelmemelidir. Kentin canl olmas için hem ya!llarn hem de çocuklu
ailelerin kent merkezlerinde kalmalar gereklidir.
Sosyal demokrat siyasetin hedefi, kentlerde ve mahallelerde toplumsal beraberli"i geli!tirmektir. Ku!aklar bir araya
getiren, engelsiz oturma biçimleri te!vik etmek istiyoruz. Kentin ya!land"nda da ya!anabilmesi için aktif ya!ll"n
potansiyelini geli!tirip özellikle ya!l yurtta!larn topluluklar için sorumluluk göstermesini özendirmek istiyoruz.
Dezavantajl semtlerin gözden dü!mesi ve d!lanma süreçlerinin ba!lamas engellenmelidir.
Daha çok istihdam için, entegrasyonun ve katlmn peki!mesi için, e"itime ve bilgiye eri!imin iyile!tirilmesi için kapsaml
programlar ve ortak eylemler gereklidir. „Sosyal kent“ tüm siyaset alanlarnn katksn gerektiren bir görevdir.

Sosyal ve federal devlet
Almanya Federal Cumhuriyeti sosyal ve federal bir devlettir, olmaya da devam edecektir. Federal devlette yetki ikamesi
ilkesi geçerlidir: Büyük birim yalnzca küçük birimin ba!aramad" görevleri üstlenir. Alman gelene"ine uygun olan, erkin
tek bir yerde toplanmasn önleyen, erkin kötüye kullanlmasn zorla!tran ve demokratik iradenin !ekillendirilip ortaya
konmasna tüm düzeylerde izin veren federal devleti destekliyoruz.
Etkin bir federal devlette yer alan etkin eyaletler istiyoruz. Hangi görevin sorumlulu"unun kimde oldu"u her zaman ortada
olmaldr. Yetkilerin ayr!trlmasnda mevcut görev alanlarnn korunmas de"il, görevlerin nasl en iyi biçimde yerine
getirilebilece"i temel alnmaldr.
Yörelerle eyaletlerin iktisadi ve mali güçleri arasndaki farklar artm!tr. Hedefimiz, ya!am ko!ullarnn her yerde e!
de"erde olmasdr. Bu yüzden batsyla, do"usuyla, güneyiyle, kuzeyiyle Almanya'nn tüm ksmlarnn dayan!mac
yardmla!masna güveniyoruz. Tüm Almanya'nn dayan!mas Do"u Almanya'nn hakkdr.
Karar yetkilerinin Avrupa Birli"i'ne devredilmesi, federal ulus devletin tamamen zayflayaca" anlamna gelmez. Vergi
siyaseti buna bir örnektir: AB tarafndan kararla!trlacak asgari giri!im vergi oranlar federal ulus devleti zayflatmamakla
kalmayp, aksine güçlendirecektir.

Özgürlük içinde güvenlik
Sosyal demokrat iç ve adalet siyasetlerinin ölçütü, özgürlük ve hukuk devleti ilkeleridir. Hukuk devleti bizim için tüm
devlet kuvvetlerinin insan ve yurtta! haklarna mutlak sayg göstermesi, ba"msz yargnn güvence altnda ve tüm insanlara
açk olmas anlamna gelmektedir. Güvenlik, insanlarn bir gereksinimidir, özgürlüklerini de ancak kendilerini güvende
hissettiklerinde gerçekten kullanabilirler.
Hukuk devleti, güvenli"i sa"lamaldr. Almanya'da güvenli"i tehdit eden, adi suçlar, bu arada organize suçlar ve uluslararas
!ebekeler tarafndan i!lenen suçlar, fanatikler ve teröristlerdir. Onlarla hukuk devleti çerçevesinde mücadele ediyoruz.
Mücadeleden do"rudan sorumlu olan kurumlar, polis ve yargdr. Silahl kuvvetlerin iç güvenli"in sa"lanmasnda rol
almasn kabul etmiyoruz. Hukuk devletinin dü!manlaryla ba! etmek istiyorsak hukuk devletinin ilkelerini hiç bir zaman
terk etmemeliyiz. Özgürlük ve yurtta!lk haklarnn savunulmas de"il, snrlandrlmas açklanmaya muhtaçtr.
Keyfili"in ve i!kencenin yasaklanm! olmas mutlak bir geçerlili"e sahiptir. $iddet, nefret ve suç ile mücadeleyi
kazanabilmemiz için ayn kararllkla nedenleri üzerine gitmemiz gerekir.
#nsanlarn kendilerini ilgilendiren bilgilerin nasl kullanlaca"n kendi iradeleriyle tayin etme hakkn garantiliyoruz ve
verilerin etkin bir biçimde korunmasn destekliyoruz. Biz sosyal demokratlar Almanya'y en büyük felaketine sürüklemi!
olan a!r sa"cl", rkçl" ve antisemitizmi knyoruz. Ülkemizin hiç bir zaman tekrar barbarl"a sürüklenmemesi için her
zaman mücadele edece"iz.
Her türlü !iddet, açklamas ne olursa olsun, erkekler arasnda olsun, evde kadnlara ve çocuklara yönelik olsun,
dayan!mac yurtta!lar toplumuna bir saldrdr. Zorla evlendirme, zorla fuhu! ve kadnlara yönelik töre cinayetleri
önlenmeli, cezalandrlmaldr.

Din temelli a!rl"a ülkemizde yer yoktur. #nsan haklarnn geçerlili"i, dinsel kurallara ya da geleneklere dayanarak ortadan
kaldrlamaz. #nsan haklarnn geçerlili"i söz konusu oldu"unda ba!ka kültürlere göstermeye hazr oldu"umuz ho!görünün
snrna ula!lm! olur.

Entegrasyon ve göç
Almanya göç alan bir ülkedir. Göç, ülkemizi ekonomik ve kültürel açdan zenginle!tirmi!tir. Göç devam edecektir ve biz
toplumumuzu buna hazrlamak istiyoruz. Daha büyük sayda nitelikli göçmene gereksinimimiz var.
Göç entegrasyonu gerektirir. Entegrasyon ise ortak bir çaba gerektirir. #ki taraf da buna hazr olmaldr. Göçmenler entegre
olmallar, biz ise toplumumuzun ya!amna katlabilmeleri için tüm olanaklar sunmalyz. Entegrasyon için bu yüzden
gerçek frsatlar da gereklidir, net kurallar da.
Anayasamz kültürel çe!itlili"e imkan vermektedir. Öyleyse hiç kimse kökenini inkar etmek zorunda de"ildir. Anayasamz
di"er taraftan kimsenin - gelene"e ya da dine dayanarak olsa bile - a!amad" snrlar koymaktadr. Öyleyse hiç kimse
kadnlarn ve kzlarn özgürce geli!ebilmelerini ve kendilerini geli!tirmelerini engelleyemez.
Almanya'da e!it frsatlara sahip olmak ve bu frsatlar de"erlendirmek isteyenler Almanca ö"renmeli ve sonunda
Almanca'ya hakim olmaldr. E"itim olanaklarn iyile!tirmek istiyoruz. Bu olanaklardan faydalanlmasn umuyoruz ve
bekliyoruz. Dil açsndan da en ba!arl çözüm, çocuk ya!larda ba!layan entegrasyondur. Göçmenlerin çok dillili"inde yatan
frsatlar de"erlendirmek istiyoruz.
Bize gelen insanlarn yurtta! olmalarn hedefliyoruz. Yurtta!lk entegrasyonun sonu de"ildir fakat tüm haklarla siyasete
katlm olanakl klyor. Birden çok yurtta!l"a tamamen kar! de"iliz. Uzun süredir burada ya!ayp henüz Alman yurtta!
olmam! olanlara, aralarnda AB üye devletlerinden gelmemi! olanlara da, yerel seçimlerde oy hakk vermek istiyoruz.
Siyasal bask görenlerin s"nma hakkn savunuyoruz. Devlet ya da devlet d! güçler tarafndan ya da cinsiyetlerinden
ötürü bask ve ayrmclk gördüklerinden dolay göç etmek zorunda olanlar Almanya'ya s"nabilmeli, burada kendilerini
güvende hissedebilmeli ve sonunda kesin oturma izni alabilmelidirler. Göçe zorlanma, s"nmaya mecbur edilme nedenleri
üzerine de gidecek olan ortak bir Avrupa iltica siyasetinden yanayz.

Engelli insanlar
Dayan!mac yurtta!lar toplumunun özelliklerinden biri de engelli insanlarn frsat ve katlm e!itli"inin sa"lanmasdr. Bu
hedef do"rultusunda daha yaplacak çok !ey var: Engelli insanlarn olabildi"ince iyi bir e"itime ve kendilerini geçindiren bir
i!e eri!ebilmelerinin, siyasal, kültürel ve toplumsal hayata katlabilmelerinin önündeki engeller kaldrlmaldr. Engelli
insanlarn yararna çözümler geli!tirip kapsaml bir biçimde topluma katlabilmelerini sa"lamak istiyoruz.

Kamuoyu ve ileti!im araçlar
Demokrasinin kamuoyuna gereksinimi var. Özgür ileti!im araçlar, insanlarn bilgilenmelerini ve fikir edinmelerini, siyasal
katlmlarn ve erkin denetimini sa"lar.
Gazetenin, kitabn, radyonun ve televizyonun yannda artk internet ve cep telefonu gibi yeni ileti!im araçlar yer
almaktadr. Farkl ileti!im araçlar bütünle!mekte, günlük hayatmz giderek etkilemektedir. #leti!im araçlarnn kullanm
bu yüzden ö"renilmelidir. #leti!im araçlarn kullanma ve de"erlendirme becerilerinin ö"renimde önemli bir yer tutmasn
istiyoruz.
#leti!im araçlarnn siyasal müdahalelerden ve güçlü ekonomik çkarlardan ba"msz olmasn savunuyoruz. #leti!im
araçlarnn etkin öz denetimi ve gazetecili"in etik standartlar bizim için vazgeçilmezdir. Özerk kamusal radyo ve
televizyon, ileti!im araçlarnn giderek ticarile!mesine kar! bir denge unsuru olarak bizce demokratik kamuoyunun
vazgeçilmez bir ögesidir.
Manipülasyona, siyasal tarafll"a ve gençlere zarar veren içeriklere itirazmz var.
Cinsiyetçi, rkç ve !iddeti yücelten içeriklere kar!yz.

Demokratik toplumun kültürü
Sosyal demokrasi ba!tan beri bir kültür hareketi de olmu!tur.
Her zaman geni! bir kültür kavrammz olmu!tur. Kültür bizim için sanatlarn ötesinde e"itimi, tarihsel miras ve ortak
ya!amn biçimlerini de kapsamaktadr. Örne"in demokrasimizi destekleyen siyasal bir kültüre gereksinimimiz var. Kültür,
toplumun de"erlerini ve hedeflerini snad" ve do"rulad" kendine özgü bir alandr. #nsanlar güçlendirir, aidiyet ba"lar
geli!tirir, kökle!mi!lik ve toplumsal beraberlik bilinci yaratr.
Kültürler aras diyalogdan yanayz. #çeride ve d!arda bar!n sa"lanmasna katkda bulundu"u gibi entegrasyona da hizmet
etmektedir. Bar!ç bir küreselle!menin ba!ars için aznlklarn d!lanmasna da, paralel toplumlarn olu!masna da kar!
duran, sayg ve kabule dayanan bir tannma kültürüne gereksinimimiz var. Hem dinsel ve kültürel farklarn
siyasalla!trlmasyla köktenci daralmalar yerine, hem de küresel monokültürün yerine kültürel çe!itlilik istiyoruz. Ancak
canl bir tannma kültürü insan olarak korkusuzca farkl olabilece"imiz bir topluma zemin olu!turabilmektedir.

Bar!ç çe!itlilik, ancak manevi köklerimize, Yunan felsefesi, Roma hukuku ve Arap kültürü tarafndan da etkilenmi! olan
Yahudi Hristiyan gelene"ine, hümanizmaya ve aydnlanmaya sahip çkt"mzda mümkün olacaktr. Ancak ho!görülü
oldu"u kadar de"erlere de dayanan bir kültür, kültürü ve dini d!lama arac olarak kullanma giri!imlerine kar! koyabilir.
Almanya'da bar!ç bir biçimde bir arada ya!ayabilmemiz için ve dinlerin diyalo"u için burada ya!ayan Müslümanlarn
katks vazgeçilmezdir.
Kültür kamusal bir maldr, özendirilmesi de yurtta! toplumunun ve devletin görevidir. Yurtta! bilinciyle yaplm! olan özel
angajman te!vik ediyoruz. Bununla beraber devletin devredemedi"i bir sorumlulu"u vardr. Almanya'nn kültür devleti
olmasndan yanayz. Kültür devleti, kültür ortamnn çe!itlili"ini, kültür alannda e"itimi, mirasmzn ve kültürel
belle"imizin korunmasn güvence altna alr. Sanatlar özendirir ve serbest meslekli sanatçlarn sosyal güvenli"inin
sorumlulu"unu üstlenir. Yurt d!nda kültürümüzün tantmn yapar.
Kültüre verilen te!vik, sübvansiyon de"il, demokratik cumhuriyetimizin gelece"ine yatrmdr.

Kiliseler, din ve dünya görü!üne dayanan topluluklar
Avrupa'nn Yahudi Hristiyan ve hümanist mirasna sahip çkyoruz, dinsel konularda ho!görüyü destekliyoruz. Dü!ünce,
vicdan, inanç, tebli" ve vaaz özgürlüklerini savunuyoruz.
Bunun temeli ve ölçüsü anayasamzdr. Kiliselerin, din ve dünya görü!üne dayanan topluluklarn faaliyetleri özellikle
insanlar ba!ka insanlar için sorumluluk üstlenmeye yönlendirdiklerinde, kamu yarar do"rultusunda özendirici olduklarnda
ve demokratik ya!am için gerekli de"erlerle erdemleri ö"rettiklerinde bizim için vazgeçilmezdir.
Onlarla diyalog içinde olmay ve ortak görevlerimiz olarak gördü"ümüz alanlarda organik bir ba" olmadan birlikte çal!mak
istiyoruz. Herkes için geçerli olan yasalar çerçevesinde iç i!lerini özerk bir biçimde düzenleme haklarna sayglyz.

3.4 Kadnlara ve erkeklere toplumsal e"itlik
Biz sosyal demokratlar kadnlarla erkeklerin yalnzca kâ"t üstünde de"il, güncel hayatta da e!it haklara ve e!it frsatlara
sahip olmalarn istiyoruz. Kadnlarla erkeklerin e!it, özgür ve dayan!mac bir biçimde birlikte ya!ayabildikleri bir toplum
için mücadele veriyoruz.
Kadnlarla erkeklerin – bir aile içerisinde ya da tek ba!larna, ortak ya da ayr – yollarn kendi kendine belirleyebilmelerini
istiyoruz.
#kisinin de kökleri 19. yüzyln özgürlük hareketine dayanan SPD ve Kadn Hareketi kadnn ve erke"in toplumsal e!itlik
ilkesini payla!maktadr. Kadn haklarnn birço"u, kadnlarn seçme ve seçilme hakk, evlilikte ve ailede e!it haklar ve
e"itime e!it eri!im, sosyal demokratlarn mücadelesi sonucu olarak elde edilmi!tir.
Kadnlar bugün kendilerine güvenmekte ve hayatlarn kendi planlar do"rultusunda düzenlemek istemektedirler. Erkeklerle
kadnlar arasndaki ili!ki de"i!mekte, giderek daha çok kadn ve erkek meslek hayatlarn ve aile görevlerini e!it bir biçimde
payla!mak istemektedirler.
Hukuksal e!itlik gerçek e!itlik de"ildir. Bu yüzden kadnlarn aktif bir biçimde te!viki de, her siyasal karar kadnlarla
erkeklerin, kzlarla erkek çocuklarnn hayatlarna olan etkisi açsndan inceleyen ve gerekti"inde düzelten „Gender
Mainstreaming“ (*) de gereklidir.
Özellikle meslek ve çal!ma hayatnda eski e!itsizlikler devam etmektedir. Ekonominin ve toplumun kilit konumlarnda
büyük ço"unlukla erkekler bulunmaktadr. Birçok durumda kadnlar ayn nitelikleri olan erkeklere göre daha az ücret
almaktadr.
Çal!ma hayatnda esnek ve her zaman müsait olabilmeye yönelik talepler çal!anlar tarafndan kolay kolay aile hayatlaryla
ve çocuk sahibi olmann getirdi"i sorumluluklarla ba"da!trlamaz. Özellikle kadnlarn güncel hayatnda aile ve meslek
birbirine eklenen yükler getirmektedir. Görevlerin kadnlarla erkekler arasnda e!it bir biçimde payla!lmas henüz normal
bir !ey de"ildir. Aile eme"inin ço"u hâlâ kadnlar tarafndan üstlenilmekte ve genelde bu emek, gelir sa"layan i!e ek olarak
verilmektedir. Bu ise meslek hayatnda gerçek bir e!itli"i zorla!trmaktadr. Kadnlar genellikle ya çocuktan ya da
meslekten vazgeçmek zorunda braklmaktadrlar.
Meslek ile ailenin bir arada yürütülebilmesi, çocuk bakm sürelerinin güvence altna alnmasyla, kre!lerin, anaokullarnn
ve çocuk yuvalarnn her yeri kapsayacak biçimde yaygnla!trlmasyla ve hizmetlerinin gereksinimlere uygun biçimde
geni!letilmesiyle kolayla!trlmaldr. Farkl ya!am evrelerinde kadnlarla erkekler çe!itli gereksinimlerle ve beklentilerle
kar! kar!yadrlar: E"itim, i! hayatnda kariyer, çocuklarn büyütülmesi, yaknlarn baklmas, siyasette ya da yurtta! olarak
bir angajman – her birine zaman ayrabilmeleri !arttr. Çal!ma hayatn esnek i! saatleri ile i!in ve özel hayatn
dengelenebilece"i bir biçimde yeniden düzenlemek istiyoruz. Kadnlarn ve erkeklerin seçme özgürlüklerinin ön ko!ulu
olan zaman egemenliklerini geni!letmek istiyoruz.
Kadnlarn ve erkeklerin geçim sa"layan i!lere e!it ve adil katlmn istiyoruz. Ço"unlukla kadnlar tarafndan yaplan
i!lerin ücreti genellikle daha dü!üktür. Ne var ki e! de"erde olan i!ler için ayn ücret ödenmelidir. Mesleklerin tipik kadn ve
tipik erkek i!leri olarak ikiye ayrlmasn a!mak istiyoruz. Kadnlarn e!it bir biçimde !irketlerin, idarenin, bilim ve
ara!trma kurumlarnn ve denetleme kurullarnn yönetim kadrolarna katlmalar yasal önlemlerle sa"lanmaldr.
(*) Toplumsal cinsiyet e"itli#inin tüm politika ve programlara yerle"tirilmesi.

Vergi hukukunu, kadnlarn gelir getiren i!lerde çal!malarnn önünü kapatmayacak ve kendilerini meslek hayatlarnda
gerçekle!tirmelerine engel olu!turmayacak biçimde de"i!tirmek istiyoruz.
Kadnlarla erkeklerin toplumsal e!itliklerini gerçekle!tirmek istiyorsak, hayatn tüm alanlarn yeniden düzenlememiz
gerekmektedir: #nsancl bir toplum istiyorsak erkek toplumunu a!mak zorundayz.
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3.5 Sürdürülebilir ilerleme ve niteliksel büyüme
Geçmi!te oldu"u gibi gelecekte de sosyal demokrat ekonomi siyasetinin hedefleri refah ve yüksek ya!am kalitesi olacaktr.
#lerleme geçmi!te daha çok niceliksel büyüme olarak anla!lm!tr. Bugün ise hzl iklim de"i!imi, dünya nüfusunun art!
ve çevre sistemlerinin üzerindeki a!r yük, geli!meye yeni, gelece"i olan bir yön vermemizi gerektiriyor. Geli!menin
ilerleme sa"layp sa"layamayaca" buna ba"ldr. Ekonomik dinamizmi, sosyal adaleti ve ekolojik sorumlu"u birle!tiren
sürdürülebilir bir ilerleme istiyoruz.
Bu amaç için daha az kaynak kullanm ile niteliksel büyüme sa"lamamz gereklidir. #nsanlar geçimlerini sömürü ve korku
olmadan iyi bir i! ile sa"layabilmelidirler. Her insan elde edilen zenginlikten adil bir pay almaldr. Ya!amn do"al
temellerini gelecek ku!aklar için güvence altna almak istiyoruz.
Sürdürülebilir bir geli!menin sa"lanmas için bilimsel ve teknolojik ilerlemeye ve e"itime güveniyoruz. Niteliksel
büyümenin ön ko!ulu, rekabette kendini kantlayabilen, katma de"eri ve verimlili"i yüksek, dolaysyla yoksullu"un,
sömürünün ve do"a kaynaklarnn bo!a harcanmasna son verebilen bir ekonomidir.
Daha fazla istihdam yaratmak için ve refah dünya çapnda artrmak için küreselle!meyi bir frsat olarak de"erlendiriyoruz.
Piyasalarn dinami"ini insanlarn hizmetinde kullanmak istiyoruz. Bunun için rekabeti uzun vadeli büyümeyi destekleyecek
ve ksa vadeli kârlara odaklanmay a!acak bir rekabet düzeni gereklidir.

21. yüzylda sosyal piyasa ekonomisi
20. yüzylda sosyal piyasa ekonomisi modeli üstün ba!arlar göstermi!tir. Ayn zamanda hem güçlü bir ekonomi yaratm!
hem de geni! kesimlere refah getirmi!tir. Önemli ölçüde Sosyal Demokrat Parti ile sendikalar tarafndan !ekillendirilmi!
olan sosyal piyasa ekonomisi, i!çilerin kâra ve yönetime katlmlarn üretken bir güç haline getirmi!, sosyal bar!
desteklemi!tir.
Ne var ki snr tanmaz küresel finans ve sermaye piyasalar, de"eri tecrübeyle sabit olan bu düzeni tart!mal hale
getirmi!tir. Salt ksa süreli, abartl rantlarn dikkate alnmas, toplumsal ba"lar tehlikeye atmakta, ekolojik gereklilikleri
görmezden gelmekte, ayn zamanda !irketlerimizin ve ekonomimizin uzun vadeli ekonomik ba!arsnn temellerini
sarsmaktadr.
Piyasalar siyasal düzenlemelere muhtaçtr ve bu düzenlemeler küreselle!me ça"nda ulusal snrlar a!maldr. Rekabetin
mümkün oldu"u kadar çok olmakla birlikte devletin gerekli oldu"u kadar düzenlemeler yapmasn savunuyoruz. Sosyal
piyasa ekonomisinin gelece"i için Avrupa Birli"i çerçevesinde ortak hareket edilmesi büyük bir öneme sahiptir.
„Mülkiyet beraberinde yükümlülükler getirir. Mülkiyetin kullanm ayn zamanda kamu yararna hizmet etmelidir.“
Anayasa'mzn bu talebinin yerine getirilmesi için ekonomik demokrasi vazgeçilmezdir.
#!çilerin !irketlerde ve i!letmelerde yönetime katlmalar, toplu sözle!me ve grev haklar sosyal piyasa ekonomisinin
temelini olu!turmaktadr. #!letme içi demokrasi, mal varl"na ve söz sahipli"ine katlm demektir ve i!letmenin ba!arsn
desteklemektedir. Büyük !irketlerin denetim kurullarnda pariteli katlm savunuyoruz. Giderek Avrupalla!an bir
ekonomide hedefimiz i!çi haklarn ve yönetime katlmalarn Avrupa düzeyinde geni!letmektir.
Güçlü sendikalar bizim için vazgeçilmezdir. #! ko!ullarnn düzenlenmesinde yasama organlarnn, toplu sözle!me
taraflarnn, i!çi ve memur temsilciliklerinin yer ald" mevcut görev bölü!ümü ba!arsn kantlad"ndan dolay aynen
devam etmesini savunuyoruz. Toplu görü!me ve sözle!me özgürlü"ü kaytsz !artsz geçerlidir. Bran! temelinde bölge
esasna göre yaplan toplu sözle!meleri güçlendirmek istiyoruz. #!çi haklarn güvence altna alyoruz. #! güvencesi de i!çi
haklarndan biridir.
Gelir ve servet da"lm Almanya'da adil de"ildir. Sosyal demokrat vergi siyaseti adaletsizli"i snrlandrmal ve e!it
frsatlar desteklemelidir. Üretkenlik art!n ve enflasyonu dikkate alan ücret art!larn destekliyoruz. #!çi elindeki mal
varl"nn artmasn istiyoruz. Çal!anlarn !irket sermayesine katlmalar ve dolaysyla ek bir gelir kayna"na sahip
olmalar !irket ba!arsndan daha adil bir pay almalarn sa"lar, yenili"i ve üretkenli"i te!vik eder. $irketler aras fonlar
giri!imci riskinin i!çiye geçmesini önleyebilir.
Yeni istihdam, özellikle yaratc insanlar fikirlerini uygulayp pazara getirdiklerinde yaratlmaktadr. $irket kurmann
ko!ullarn iyile!tirece"imiz gibi küçük ve orta boylu i!letmelerin (KOB#'lerin), esnafn ve serbest mesleklilerin ko!ullarnda
da iyile!tirmeler sa"layaca"z. Güçlü bir orta snf, katma de"eri artrr. Kamu yararna çal!an !irketler ve kooperatifler de
sosyal piyasa ekonomisinin önemli ögelerindendir.
Serbest giri!im özgürlü"ü ve sosyal sorumluluk bizim için bir madalyonun iki yüzüdür. Sosyal demokrat siyasetimiz, haksz
rekabeti önleyerek sorumlu giri!imcilere destek vermektedir. Ba"msz çal!mann kültürü Almanya için önemlidir. Geliri
az olan serbest mesleklilere ve esnafa daha çok sosyal güvenlik sa"lamak istiyoruz.

Ça"da! hizmet siyaseti
Almanya'da her i! ayn ölçüde uluslararas rekabet ile kar! kar!ya de"ildir. Esnaf tarafndan, e"itimde ve sa"lkta, evde
veya sosyal hizmetlerde verilen basit ve nitelikli hizmetler en büyük istihdam potansiyelini ta!maktadr.
Bu potansiyeli açmak için hizmetlere yönelik daha fazla kamusal ve özel talep gereklidir. Kadnlarla erkeklerin istihdam
oran artarsa bu talep de artacaktr.

Stratejik ve ekolojik sanayi siyaseti
#nsano"lunu sosyal ve ekolojik alanda büyük görevler beklemektedir. Bu görevlerin üstesinden gelebilmek için yenilikçi ve
nitelikli ürünlere ve hizmetlere gereksinimimiz vardr. Daha iyi fikirleri, yeni teknolojileri ve teknik yöntemleri,
ihtisasla!may ve kaliteyi destekliyoruz. Bu sayede kaynaklar dikkatlice kullanabiliyoruz, enerji tasarrufunda
bulunabiliyoruz, iklim de"i!imiyle mücadele edebiliyoruz, hastalklara çare bulabiliyoruz, hareketlili"i artrabiliyoruz ve
ileti!imi kolayla!trabiliyoruz.
Devlet piyasalarn yerini alamaz, almamaldr da, fakat öncü pazarlar harekete geçirebilir. Sanayi siyasetinde öncelikleri
belirlemeli, ekonomi ve bilim ile i! birli"i içerisinde stratejik alanlara odaklanmaldr. Ara!trmadan hedefe odakl
düzenlemelere ve belli ba!l ürünlerin almna kadar devlet, kaynaklarn ve araçlarn bütünle!tirmelidir.
Sanayi Alman ekonomisi için esasl bir öneme sahip olmaya devam etmektedir. Basit ve nitelikli hizmetlerin pek ço"u
do"rudan sanayiye ba"ldr. Sanayi ürünleri giderek daha çok bilgiye ve hizmetlere dayanacaktr. Stratejik bir sanayi
siyaseti, ekonomi alannda sahip oldu"umuz niteliksel avantajlarn daha da geli!tirilmesini hedef almakta, sanayinin
çekirdek bölgelerini ve yörelerin ekonomik birikimini güçlendirmektedir. Yeni eyaletlerdeki büyüme çekirdekleri de
bilginin nasl güçlü bir ekonomiye dönü!türülebildi"ini göstermektedir. Do"u'daki geli!meyi AB ile i! birli"i içerisinde
te!vik edece"imiz gibi tüm Almanya'da yöresel te!viki ve yöre düzeyini dikkate alan bir kalkndrma siyaseti
güçlendirece"iz.
Stratejik sanayi siyaseti, ayn zamanda ekolojik sanayi siyaseti olmak durumundadr. Ekolojik piyasa te!vikleri niteliksel
büyümenin itici gücüdür. Dünya çapnda uygulanabilecek olan çözümlerin geli!tirilmesini önemli bir frsat olarak
de"erlendiriyoruz. Yeni fikirlerin hzla yeni ürünlere ve yeni istihdamlara dönü!mesi için ara!trmay, ürün geli!tirmeyi ve
giri!imci yatrmlarn ba"lantl hale getiren bir siyaset istiyoruz.

Etkin devlet ve aktif büyüme siyaseti
Sosyal demokrasi etkin bir devlet gerektirir. Yoksul bir devletin yükünü ancak zenginler kaldrabilir. Devletin siyasal
düzenlemeleri yapabilmesi için yeterli miktarda güvenilir gelirlere gereksinimi vardr.
Sa"lam bir maliye siyaseti bizim için daha bugünden gelecek ku!aklarn hesabna ya!amamak anlamna gelmektedir. Di"er
taraftan kamu bütçelerinin konsolidasyonu gelecek ku!aklara çürük bir altyap brakmamza yol açmamaldr. Gelecek
ku!aklara kar! sorumlulu"umuz, kamu bütçelerinin borçlarn dü!ürüp ayn zamanda e"itime, ara!trmaya ve altyapya daha
çok yatrm yapmamz gerektirir.
Devlet görevlerinin finansmanna !irketler ve haneler ekonomik güçleri do"rultusunda katkda bulunmaldr. Bu yüzden
de"erini kantlam! olan artan oranl gelir vergisinin devamndan yanayz.
Büyük servetlerin ve miraslarn adil bir biçimde vergilendirilmesini istiyoruz.
Sosyal güvenlik sistemlerinin finansmannda primlere daha küçük ve her türlü gelirden alnan vergilere daha büyük bir pay
dü!mesini istiyoruz.
Yüksek bir iç talep, istihdam yaratr. Ücret art!larnda en azndan üretkenli"in ve enflasyonun dikkate alnmas bu yüzden
yalnzca adaletin de"il, ekonominin de gere"idir. Sömürüyü ve haksz rekabeti önlemek için asgari ücretlerin belirlenmesi
gerekir.
Maliye ve para siyasetimiz Almanya'da da, Avrupa'da da konjonktürü sa"lamla!trmaya, devaml ve yüksek bir büyümeyi
desteklemeye yöneliktir.
Devlet ulusal ve uluslararas istikrar siyasetiyle konjonktürel krizlerin a!lmasna katkda bulunmaldr. Konjonktürün
tetiklenmesi ve bütün toplumun faydalanabilmesi için kamu kesiminin harcamalarda bulunmas gerekmektedir.
Sürdürülebilir bir büyüme için e"itime, ara!trmaya ve alt yapya yaplan kamu yatrmlarnn sürekli artmas gerekmektedir.

Sermaye ve finans piyasalarnda olanaklar kullanlmal, riskler denetlenmeli
Küresel a"lar içinde yer alan ça"da! bir ekonomide i!lerli"i olan sermaye ve finans piyasalarna gereksinim duyulmaktadr.
Sermaye piyasalarnn potansiyellerini niteliksel büyüme için kullanmak istiyoruz. Siyasetimiz özellikle yeni ve yenilikçi
!irketlerin risk sermayesine daha rahat ula!abilmelerini sa"lamaldr.
Finans piyasalarnda srf ksa vadeli rantlar hedeflendi"inde !irketlerin uzun vadeli büyüme stratejileri tehlikeye atlmakta
ve dolaysyla istihdama zarar verilmektedir. Hzl bir rant yerine uzun vadeli bir angajman hedefleyen yatrmclar,
anonim !irket yasas ve vergi yasalar yardmyla güçlendirmek istiyoruz. Yatrmclarn ve fonlarn yalnzca ranta yönelip
!irketlerin varlklarnn devamn tehlikeye atmalarn engelleyen kurallara gereksinim vardr. Mal ve finans piyasalarnn
uluslararas çapta giderek ba"lantl hale gelmesi sonucu olarak bu piyasalarn uluslararas denetimi önem kazanmaktadr.

Finans piyasalarnn verimli olmalar için saydam olmalar gereklidir. #stikrarl ulusal ve uluslararas finans piyasalar
önemli kamusal mallardr. Hukuksal güvenceleri ve güveni artrmak için ba!ka devletlerle ve uluslararas kurulu!larla
birlikte hareket etmek istiyoruz. #stikrar tehdit eden risklerle ekonomik açdan zararl geli!meler net kurallarla ve etkin bir
denetim ile önlenmelidir. Bu konuda ulusal anonim !irket yasas ve vergi yasalar yoluyla elimizden geldi"ince destek
vermeye çal!yoruz.
KOB#'ler için küçük bankalar ve tasarruf sandklar özel bir öneme sahip oldu"undan dolay bu finans kurulu!larnn özel
konumunu korumak istiyoruz. $irketlere uzun süreli finansman sa"lamalar Almanya'da birçok bankann, özellikle de
tasarruf sandklarnn ve kooperatif bankalarnn, belirgin özelli"idir. Tasarruf sandklar kamu yararn gözeterek önemli
toplumsal bir görevi yerine getirdiklerinden dolay kamusal özerk statüleri korunmaldr. Rekabet gücümüzün bu önemli
desteklerini güçlendirmek istiyoruz.

Üretken güçler olarak bilgiler ve fikirler
Ülkemizin en önemli üretken güçleri, hayal gücü, güzel fikirler ve bundan çkan bulu!larla yeniliklerdir. Bu yönlerin
geli!tirilmesi ve nitelikli elemanlarn yeti!tirilmesi bizce !irketlerin, sendikalarn ve siyasetin önemli ve ortak bir görevidir.
Ürün ve marka korsanl" yalnzca ekonomiye ve yenilikler geli!tirme potansiyeline zarar vermekle kalmaz, kalitesiz
ürünler ayn zamanda tüketiciyi de tehlikeye atmaktadr. Bu yüzden fikri mülkiyeti korumak ve telif haklar güvence altna
almak istiyoruz. Kendi fikri mülkiyetini kamunun kullanmna sunma özgürlü"ü de buna dahildir.
Yaratclk ekonomisi giderek önem kazanmaktadr. Daha çok yenili"in, yaratcl"n ve katma de"erin srr bizce
teknolojinin, yetene"in ve ho!görünün uygun bir biçimde bir araya getirilmesinde yatmaktadr. Almanya'da yeni fikirlere ve
orijinel dü!ünürlerin etkisine açk bir iklim yaratmalyz. Yaratcl"n desteklenmesi bizim için olabildi"ince herkesin yeni
teknolojilere eri!ebilmesini sa"lamak demektir.
Her bulu! ilerlemeye hizmet etmez. Bu yüzden bulu!larn insanlarn onuruna, güvenli"ine, kendilerini özgürce
geli!tirebilmelerine ve beraberliklerine yarar sa"layp sa"lamad"na bakyoruz. Böyle bir de"erlendirme, baz yönleriyle
etik açdan tart!mal olan biyoteknoloji, gen teknolojisi ve tbbn yeni olanaklar için de gereklidir. Bu alanlarda yaplan
ara!trmalar ve uygulamalar bu yüzden etik boyutlaryla irdelenmeli, geni! çapta ve geni! bir katlm ile tart!lmaldr. Bu
konular bilim dünyasyla, kiliselerle ve dinsel topluluklarla konu!may önemsiyoruz. #nsan hayatnn haysiyetine hiç bir
evresinde dokunulamaz. #nsann germ hücrelerinin geli!imine planl bir biçimde yaplan genetik müdahalelerin yasak
olmasn savunmaya devam ediyoruz.

Enerjide dönüm ve do"ann korunmas
Hava ve su gibi enerji de uygarl"mzn temel ya!am ko!ullarndan biridir. Enerjinin ve kaynaklarn !u anda oldu"u gibi
savurgan bir biçimde harcanmasnn gelece"i yoktur. Enerji konusunda ba!latt"mz dönüm süreci bu yüzden 21. yüzyln
kilit görevlerinden biridir. Tükenebilen kaynaklardan tükenmez kaynaklara, emisyonu yüksek kaynaklardan emisyonu
olmayan kaynaklara geçi! siyasetimizi bu yüzden tutarl bir biçimde sürdürüyoruz. Hedefimiz güne! enerjisi ça"dr.
Yer küresinin snmasna kar! koyabilmek için sera gaz emisyonlar 2050 ylna kadar yarya indirilmelidir. Sera gazlarnn
azaltlmas için yeni ve daha iddial anla!malarn yaplmas konusunda srarlyz.
Sürekli enerji sa"layabilen bir kaynak olmasndan ötürü pek çok insan nükleer fisyondan umutluydu. Ne var ki nükleer
çekirdek bölünmesi bu umutlar do"rulamam!tr: Nükleer bir kaza milyonlarca insan tehlikeye atmaktadr. Nükleer çöp on
binlerce yl boyunca bir tehlike oda" olmaya devam edecektir. Yeni terörist tehditler, nükleer sanayinin bir tehlike kayna"
oldu"unu dü!ündürmektedir. Bu yüzden nükleer enerjiden çk! gerçekle!tirece"iz.
Yenilenebilir enerjiler, her yerde en büyük yerel enerji potansiyelleri olu!turmakta ve sürekli olarak kullanlabilmektedir.
Yenilenebilen enerjiye geçi!, verimlilik art!lar ve kaynak tasarrufu, çe!itli yeni teknolojileri ve depolama üniteleri
gerektirmekte, bu ise sanayide, zanaatte, hizmet sektöründe, tarm ve ormanclkta büyük ölçüde yeni istihdam
yaratmaktadr.
#thalata ba"ml oldu"umuz petrol ve benzeri tükenebilen enerjilerden uzakla!mak istiyoruz. Güne! enerjisi ça"na geçi!
a!amasnda verimlili"i yüksek birle!ik s-güç sistemleri ile çal!an ça"da! gaz ve kömür santrallerinin devreye girmesini
destekliyoruz.
Sanayide de tükenebilen kaynaklarn yerine yenilenebilen kaynaklarn kullanlmasn istiyoruz. Özellikle kimyasal ham
maddelerde bu mümkündür. Geri dönü!üm ve yeniden kullanm yöntemleri malzeme tasarrufu sa"lamakta, çöpü ve
çevrenin zarar görmesini önlemektedir. Böylelikle KOB#'lere kalc yeni i! olanaklar sunabilen ça"da! bir geri kazanm
ekonomisi olu!abilecektir.
Gerekli olan ve istenilen hareketlili"i destekliyoruz. Gereksiz trafi"i daha iyi bir lojistik ve daha akll yerle!im yaplaryla
önlemek istiyoruz.
Ula!m alt yapmza büyük yatrmlar yaplmaldr. Tercihimiz çevre açsndan en uygun olan ta!ma yöntemlerinden ve
kombine ta!macl"ndan yanadr. Ça"da! ve verimli rayl ula!m destekliyoruz. Avrupa'nn kayna!mas için önemi büyük
olan rayl ula!m, kentlerin ve krsal yörelerin ya!am kalitesini güvence altna almaktadr.
Toplu ta!maclk bizim için bir kamu görevi olmaya devam ediyor. Otobüs ve tren hatlar daha ekonomik hale
getirilmelidir.

Bireysel motorlu ta!maclk ile çevre arasndaki çeli!kiyi teknik yenilikler azaltyor. Yeniliklere ivme kazandrarak
hidrojen, hibrid (melez) ve yakt hücreleri teknolojilerinin avantajlarn kararl bir biçimde uygulamak istiyoruz.
Do"ay zenginli"iyle ve türlerin çe!itlili"iyle korumak, dinlenebilecek mekanlar korumak amacyla alan tüketimini önemli
ölçüde azaltmak istiyoruz. Denizlerin ve sahil bölgelerinin etkin bir biçimde korunmas gereklidir. Do"a bizim için ba!l
ba!na bir de"erdir, do"ann güçlerini yine do"adan ö"renerek daha iyi bir ya!am için kullanmak istiyoruz. Ulusal do"a
mirasn koruyoruz.
#nsann do"rudan bir çkar olmad"nda dahi hayvanlarn iyi baklmas bizim için ahlaki bir görevdir. Hayvan deneyleri
olabildi"ince önlenmelidir. Hayvanlarn türlerine uygun ya!ayabilmeleri ve barnmalar sa"lanmaldr. Hayvanlara eziyet
çektirilmesine kar!yz.

Sürdürülebilir tarm ve krsal alan
Tarmsal piyasalarn küreselle!mesi devam etmektedir. Gelecek için de Almanya'da güçlü bir tarm istiyoruz. Tarm,
kültürel peyzajlar korumal, do"al ya!am temellerini güvenceye almal ve krsal alann sürdürülebilir geli!mesine katkda
bulunmaldr. Artarak geli!en sa"lkl ve nitelikli yiyecek talebini, özellikle de ekolojik üretim yoluyla, kar!layabilen, do"a
kaynaklarn dikkatlice kullanan bir tarm destekliyoruz. Yiyeceklerin gen teknolojisi kullanlmadan üretilebilmesi
çiftçilerin de, tüketicilerin de hakkdr.
Çevreye ve hayvanlara saygl tarmsal üretimin u"ra!maya de"er olmasn istiyoruz. Çiftçilerin, büyük ölçüde yo"unla!m!
yiyecek perakendecili"inin kar!snda güçlenebilmeleri için klasik çiftçi birliklerinin yannda yeni i! birli"i türlerine
gereksinim duyulmaktadr.
Krsal alanlarn sürdürülebilir tarm ile ba"da!trlabilen kendine mahsus geli!me olanaklar vardr. Turizm ve yenilenebilen
ham maddeler bunlardan bazlardr. Krsal alanlarda alt yapnn de"i!en demografi tarafndan hzlandrlan yapsal
de"i!ime uyarlanmas gereklidir. Her krsal bölgenin güçlü özgün yanlarn geli!tirmek istiyoruz.

Tüketicilerin sorumlulu"u ve gücü
Sorumluluk bilincine sahip tüketiciler, sürdürülebilir ilerlemenin öncüleridir. Her insann her bir al!veri!inin etkisi vardr.
Tek bir ki!inin etkisi clz olabilir fakat tüketicilerin gücü artmaktadr: Tüketicilerin örgütlenmi! gücü, ekonomik geli!meye
daha iyi ve sürdürülebilir bir yön vermek için etkin bir aracdr. Kaliteli mal almaya hazr olan bilinçli tüketiciler yenilikçi
ürünler için yeni pazarlar yaratmaktadrlar. Bu yüzden, özellikle de küresel piyasalarda, ürünlerin hangi ko!ullarda
üretildi"ine ve hizmetlerin hangi !artlarda verildi"ine saydamlk getirmek istiyoruz. Geni!letilmi! bilgilenme haklar ve
aktif bir tüketici siyaseti, alclar niteliksiz mal satan ya da i!çi haklarn çi"neyen !irketler kar!snda güçlendirmektedir.
Giderek büyüyen finans hizmetleri piyasasnda daha çok saydaml"a gereksinim vardr. Ba"msz bir tüketici dan!manl",
güvenilir kalite kriterleri ve kapsaml bir tüketici e"itimi gereklidir. Kamu sektörü, alm ve yatrm kararlaryla örnek
olmaldr.

3.6 Herkese iyi bir i"
Her kadn ve her erkek çal!ma hakkna sahiptir. Çal!ma, toplumsal ya!ama katlmn anahtardr. Hayat anlamlandrr,
kabul ve sayg görmeyi sa"lar. Çal!ma, toplumsal d!lanm!l" önler ve insanlara ya!amlarn kendileri belirleme olana"n
verir. #nsanlarn ço"u zaman kendi kusurlar olmadan maruz kaldklar i!sizlik ise insan onuruna aykrdr, insanlar d!lar
ve hasta edebilir.
#yi yaplm! olan her i! sayg hak eder fakat her i! iyi bir i! de"ildir. #!, insan onuruna uygun bir ya!amn parçasdr fakat i!
de insan onuruna uygun olmaldr.
Adil bir ücret kazandran, sosyal güvenlik sistemlerine eksiksiz katlm sa"layan, kabul ve sayg gören, çal!anlar hasta
etmeyen, demokratik katlm sa"layan, çal!anlarn edindikleri nitelikleri uygulamaya koyabildikleri ve geli!tirebildikleri,
aile ile meslek hayatlarn bir arada ya!ayabildikleri i!ler istiyoruz.
Ba"msz çal!ma biçimleri de iyi i!ler kapsamna girmektedir. Gelir getiren i!lerin ötesinde gönüllü çal!ma ve toplumsal
yarar olan çal!ma da desteklenmelidir.

Herkese i!
Herkesin iyi bir i!i olabilmesini istiyoruz. Almanya'da onyllardr yüksek oranda i!sizlik varsa da tam istihdam hedefinden
vazgeçmiyoruz. Bu hedefe ula!mamzn kolay olmayaca"n biliyoruz. Küreselle!me, emek piyasasn de"i!tirmektedir: Bir
taraftan yurtlarnn snrlarnn ötesinde i! arayanlardan dolay emek arz artmaktadr. Di"er taraftan i!letme yerle!imleri –
ve özellikle de ayn !irkette yer alan i!letme yerle!imleri – birbiriyle rekabet eder hale gelmektedir.
Ücretler ve çal!ma ko!ullar üzerindeki bask artmaktadr. Ço"u zaman ksa vadeli !irket stratejileri baskn gelmektedir.
Her zaman i!e müsait olma basksna paralel olarak çal!ma ko!ullar giderek daha güç bir hal almaktadr. Süreli istihdam,
ta!eronla!trma, ödünç i!çilik ve dü!ük ücretli i!lerin korkunç art! sonucu olarak emek pek çok insana artk güvenli bir
geçim sa"lamamaktadr.

Artan ekonomik dinamizm, insanlarn i!lerini, hatta mesleklerini de"i!tirmelerini, her hâlükârda sürekli ö"renmelerini
gerektirmektedir.
Tam istihdam bu yüzden bizim için bugün herkese hayat boyunca ayn !irkette ayn i!te çal!abilece"ine dair üstü kapal bir
güvence vermek demek de"ildir. Tam istihdam bugün bizim için her insann hep yeniden iyi bir i! olana"na ve bunun için
gerekli olan e"itime kavu!abilmesi demektir. Kurslar ve meslek geli!tirme e"itimleri, çocuk e"itimi ve aile eme"i, gönüllü
ve siyasal çal!ma gibi gerekli ve istenilen faaliyetler laykyla kabul ve destek görmeli, toplumsal dayan!ma içerisinde
sosyal güvenlik kapsamna alnmaldr.
Almanya'da i! bitmez. Mevcut ve yeni potansiyeller açlmaldr.
Sosyal demokrat tam istihdam siyasetinin dört temel dayana" vardr: Birinci dayanak, istihdam arzn belirgin bir biçimde
artracak olan olabildi"ince yüksek, niteliksel bir büyüme, yenilikçi ürünlerde öncülük ve hizmet sektöründe özel bir
dinamizmdir. #kinci dayanak, koruyucu sosyal devletin insanlara çal!ma biyografilerindeki geçi!lerle ve aralklarla ba!
edebilmelerine ve yeniden istihdam edilebilme potansiyellerini korumalarna e! güdümlü e"itim, cinsiyet, aile ve çal!ma
piyasas siyasetleriyle yardmc olmasdr. Üçüncü dayanak, birinci çal!ma piyasasnda perspektifi olmayan insanlara kamu
yararna yönelik ve kamu destekli özel çal!ma olanaklardr. Dördüncü dayanak ise insanlarn kendi kararlarn
verebilmelerini ve esnekli"i destekleyen, i! saatleri ksaltarak daha çok insana istihdam sa"layan ça"da! bir i! süreleri
siyasetidir.

Mal varl"na ve söz sahipli"ine katlm
Sendikalarla birlikte i!çilerin, toplumsal eme"in getirisinden adil bir pay almalarn ve ekonomik ve sosyal hayatta katlm
hakkna sahip olmalarn savunuyoruz. Toplu görü!me ve sözle!me haklar çok de"erlidir. Almanya'da i!çilerle i!verenler
ücretleri ve çal!ma ko!ullar kendileri kararla!trmaktadr. Bu yetkilerine dokunulmamaldr. Personelin büyük bir ksmn
temsil eden ve grev yapma olanaklarna sahip güçlü ve etkili sendikalar istiyoruz. Finans piyasalarnn giderek artan nüfuzu
kar!snda i!çilerin !irket kararlarna demokratik bir biçimde katlabilme haklar güçlendirilmelidir. Çal!ma dünyasnn
geçirdi"i de"i!im kar!snda i!çilerin i!letme kararlarna katlma haklar da geli!tirilmelidir.
Katlm haklar Avrupa düzeyinde temellendirilmelidir.
Elde edilen gelirden adil bir pay almak sosyal adaletin ve ekonomik mant"n gere"idir. Üretkenli"i ve enflasyonu dikkate
alan ücret art!lar istiyoruz. Çal!arak elde edilen gelir ile sermaye rantlar arasndaki makas açld"ndan dolay i!çilerin
mal varl" edinebilmelerine de daha büyük bir a"rlk verece"iz.
Tam zamanl çal!mann getirdi"i ücret, geçimin sa"lanmas için yeterli olmaldr. Toplu görü!meler ve yasama yoluyla
geçimi güvence altna alan asgari ücretlerin belirlenmesi için Almanya'da ve Avrupa'da mücadele edece"iz.
Hedefimiz kadnlar için de, erkekler için de e!it i!e e!it ücret olmaya devam etmektedir.

De"i!imde güvenlik
Ancak hayatnda güvenebildi"i bir perspektifi olan insan, yeteneklerini ve becerilerini tam olarak geli!tirebilir, tam
performans gösterebilir. #yi bir i!, esneklikle güvenli"i birbiriyle ba"da!trr.
Bilimsel ve teknolojik geli!menin hz, çal!ma hayatnn giderek hzlanan de"i!imi ve artan rekabet daha çok esneklik
gerektirir. Esneklik ayn zamanda ya!amn bireysel bir biçimde düzenlenmesi için bir frsattr. Hep yeni bir !eyler ö"renmek
kârdr. Meslek hayatnda yeni deneyimler edinmek insan zenginle!tirir. #nsanlar yeteneklerini geli!tirmek isterler.
Kendi zamanlar üzerindeki egemenli"i geni!letmek ço"u insann istedi"i bir hedeftir. Özgürce geçirebilece"i bo! zaman
insanlarn hakkdr. Esneklikle güvenli"i birbirine ba"lamak ve de"i!imde güvenli"i sa"lamak için ça"da! bir çal!ma
süreleri siyaseti geli!tirmek ve i!sizlik sigortasn bir emek sigortas haline getirmek istiyoruz.
Ça"da! bir çal!ma süreleri siyasetinin ba!vurabilece"i çe!itli yollar vardr, örne"in fazla mesainin izne dönü!türülmesi,
çal!ma sürelerinin güvenceli bir biçimde biriktirilmesi, i! saatlerinin esnek bir biçimde ksaltlmas gibi. Buna ek olarak
insanlarn çocuk büyüttükleri, e"itim gördükleri, yaknlarn baktklar ya da mola verdikleri, ba!ka bir deyi!le bireyin
seçti"i ve toplumsal açdan istenilen süreler vardr.
Toplumsal açdan gerekli olan, dayan!ma içerisinde desteklenmelidir. Sosyal sistemlerimiz bu yüzden de"i!en çal!ma
biyografilerine daha iyi uyarlanmaldr. Emek sigortas, meslek hayatndaki geçi!leri ve gelir getiren i!lere ara verilen
süreleri güvenceye almal, hayatn her evresinde meslek geli!tirme e"itimi görülebilmesini sa"lamaldr. Bu amaçla seçme
olanaklarnn artrlmas ve istihdam potansiyelinin korunmas gibi i!levleri olan meslek geli!tirme e"itimini bir hak haline
getirece"iz.
Çal!ma hayatnn daha insancl bir hale getirilmesi sürekli bir görevdir. Kötü çal!ma ko!ullar ve a!r ba!ar basks i!in
niteli"ini de, i!çinin sa"l"n da tehlikeye atmaktadr.
#! güvenli"i ve sa"l" geli!tirilmelidir. Çal!ma ko!ullar ya!lanan personelin gereksinimlerine uyarlanmaldr.
#!çilerin artan hareket serbestisi ve gerekli olan göç, sosyal haklarda ve ücretlerde dampinge yol açmamaldr. Çal!ma
piyasasna çekidüzen verilmesi ve hukukun korunmas iyi bir i!in güvencesidir. Yasa d! istihdam ile mücadele etmekteyiz.
Esneklik her ne kadar gerekli ve istenir ise de kötüye kullanlmamaldr. Sosyal güvencesi olan süresiz çal!ma ili!kilerini
güçlendirmek istiyoruz. #!çilerin korumasz kalmamalar için çal!ma ko!ullar güç olan i!lerin üstesinden gelmek istiyoruz.

#yi bir i! kavram, i!çi haklarnn güvenceye alnmasn da kapsar: #!çilerin katlm haklar, i!çi temsilcilikleri ve #!letme
Esas Te!kilat Yasas, toplu görü!me ve sözle!me hakk, bran! bölgeleri esasna dayanan toplu sözle!meler, i! güvenli"i ve
güvencesi vazgeçilmez ögelerdir.

3.7 Koruyucu sosyal devlet
Sosyal devlet 20. yüzylda uygarl"a yaplan büyük bir katkdr. Ki!isel özgürlük haklarn sosyal yurtta!lk haklaryla
tamamlamaktadr. Sosyal devlet, milyonlarca insan kökenlerinden kaynaklanan zorluklardan kurtarm!, piyasann yaratt"
skntlardan korumu! ve kendi istedikleri gibi bir hayat ya!amalarn mümkün klm!tr. Sosyal devlet, refahmz yaratan
ekonomik dinamizmin önemli bir temelidir.
Sosyal devlet, güçlülerle zayflar, gençlerle ya!llar, sa"lkl olanlarla hastalar, çal!anlarla i!sizler, engelli olmayanlarla
olanlar arasnda örgütlü bir dayan!ma ba"dr. Sosyal devletin temelini gelecekte de devlet güvencesinde bulunan sosyal
güvenlik ve katlm, sosyal hizmetlerin dava edilebilecek haklar olmas ve i!çi haklar olu!turacaktr.
Küresel kapitalizm zengin ile yoksul arasndaki uçurumu derinle!tirmektedir. Toplumumuzda da sosyal çeli!kiler
artmaktadr. Baz ülkeler bu geli!meyi kader olarak kabul etmektedir. Ba!arl sosyal devletler ise insanlar yoksulluktan
korumakta, toplumsal yükselmeyi olanakl klmaktadr.
Çal!ma biçimleri esnek ve pek çok durumda güç bir hal ald"nda sosyal devletin esas i!levi, de"i!imde güvenli"i
sa"lamas, daha da büyük bir önem kazanmaktadr. Uçuruma yuvarlanma korkusu felç eder. Yalnzca güvende oldu"unu
bilen insanlar risklere girecektir. Yalnzca frsatlar olan insanlar çaba gösterecektir.
Sosyal devlette ifadesini bulan güvenlik ve yükselme sözünün günümüzde yenilenmesi için sosyal devleti geli!tirip
koruyucu sosyal devlete dönü!türece"iz. Koruyucu sosyal devlet yoksullukla mücadele eder, insanlara hayatlarnda kendi
istedikleri do"rultusunda ba!arl olma olana"n sa"lar. Koruyucu sosyal siyaset, gelir getiren ve geçimi sa"layan çal!may
te!vik eder, sa"lkta koruyucu önlemlere güvenir, e"itime destek olur. Demografik de"i!im ile ilgili düzenlemelerde bulunur
ve kadnlarla ya!llarn istihdam orannn artmasn sa"lar. D!lanmay engeller ve meslekte entegrasyonu kolayla!trr. Hiç
kimsenin kendi hayatndan olan sorumlulu"unu üstünden almaz. Koruyucu sosyal devlet, e"itimi sosyal siyasetin odak
noktasna yerle!tirir.
Tüm insanlarn topluma entegrasyonu, koruyucu sosyal devletin ana görevidir. Koruyucu sosyal siyaset bu yüzden ekonomi,
maliye ve i! piyasas siyasetleri, e"itim ve sa"lk siyasetleri, aile ve cinsiyet siyasetleri ile göçmenlerin entegrasyonu gibi
farkl görevleri iç içe geçmi! olarak alglamaktadr.
Koruyucu sosyal devletin ana hedefleri güvenlik, katlm ve insanlarn kendilerini geli!tirebilmeleridir.
Güvenlik insanlarn yoksullu"a, sömürüye, ayrmcl"a ve i!sizlik, hastalk ve kötürümlük gibi temel ya!am risklerine kar!
korunmas demektir. Güvenlik ayn zamanda insanlarn hayatlarn istedikleri gibi ya!ayabilmelerinin ön ko!uludur.
Sosyal demokrat siyasetin hedefi, tüm insanlarn ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal geli!ime katlabilmeleridir. Bunun
için iyi bir e"itim, geçimi sa"layan bir i!, sa"lk, ayrca refahn adil bir biçimde da"tlmas esasl bir öneme sahiptir. Sosyal
devletin kalitesinin ölçütü yalnzca transfer ödemelerinin tutar de"ildir, herkesin ba!tan beri ve her durumda yeniden
faydalanabilmesi gereken gerçek ya!am olanaklardr.
#nsanlarn kendilerini geli!tirebilmelerinin ön ko!ulu güvenlik ve katlmdr. #nsanlar kendi hayatlarn özgürce ve kendi
istedikleri do"rultusunda düzenlemek isterler. Hiç kimse kökeninden ötürü ma"dur duruma dü!memelidir.
Koruyucu sosyal siyaset toplumsal kökenden, cinsiyetten, ya!tan ya da bir engelden ba"msz olarak herkese güvenlik,
katlm ve kendini geli!tirme olana"n sa"lamak istiyor.
Önleme ilkesi ne kadar erkenden, ne kadar bireysel bir düzeyde ve ne kadar etkin bir biçimde uygulanrsa sosyal devlet
büyük ya!am riskleri dayan!mac bir biçimde güvence altna almay da bir o kadar iyi ba!arr. Daha önce SPD'nin Berlin
Programnda belirtildi"i gibi „sosyal siyasetin amac yalnzca tamir etmek ve imdada yeti!mek de"il, öngörüyle önlem
almaktr.“
Çocuklara, gençlere, ailelere, ya!llara ve engellilere verilen daha çok ve daha iyi sosyal hizmetler hiç kimseyi d!lamayan
toplumun anahtarlardr. Anaokullarmzda, okullarmzda ve üniversitelerimizde, hastanelerimizde ve bakm
merkezlerimizde bunun için gerekli hazrlklar yapmak istiyoruz. Sosyal kurulu!larda çal!anlarn mükemmel bir e"itim ve
destek beklemeleri haklardr. Sosyal mesleklerde ba!ka insanlara hizmet verenler kabul, sayg ve adil bir ücret hak
etmektedirler.
Sosyal hizmetlerin devlet tarafndan sunulmas !art de"ildir. Ba"msz sosyal yardm kurulu!lar bizim için önemli
ortaklardr. Kendimizi özellikle #!çi Sosyal Yardm Dernekleri Federasyonuna (AWO'ya) ve #!çi Gönüllüleri Birli"ine
(Arbeiter Samariter Bund'a) yakn hissediyoruz.
Bununla beraber devlet nitelikli hizmetlerin verilmesinden ve herkesin bu hizmetlere e!it bir biçimde eri!ebilmesinden
sorumludur.
Adalet ve dayan!ma ilkeleri sosyal devletimizin finansman için de geçerli olmaldr. E!it bir biçimde i!çilerle i!verenler
tarafndan üstlenen primler gelecekte de güvenlik sistemimizin temelini olu!turacaktr.
Primlere ek olarak, herkesin ekonomik gücüne göre katk sa"lamas için vergilerden kaynaklanan pay artrmak ve
sa"lamla!trmak istiyoruz. Ekonomik nedenlerle de, gelir getiren i!in üstüne binen yükü azaltmak için, sosyal devletin
finansman daha geni! bir temele oturtulmaldr.

Koruyucu sosyal devlet bu yüzden çal!ma statüsü üzerinden tanmlanmaktan çok yurtta! statüsü üzerinden tanmlanmaldr.

Sa"lk
Koruyucu sosyal demokrat sa"lk siyaseti, hastalklar önlemek, sa"l" korumak ve sa"lk olanaklarndaki farkllklar
ortadan kaldrmak istiyor. Tüm insanlar için sa"lkl ya!am ko!ullar hedefliyoruz. Sa"lk bilinci gösteren tutumlar te!vik
ediyoruz. Ba!tan beri sa"lk e"itimi verilmesini ve yuvalarla okullarda da mecburi sa"lk taramalar yaplmasn
destekliyoruz. Her çocuk sa"lkl bir biçimde yeti!me hakkna sahiptir.
Buna paralel olarak tbbi ilerlemenin olanaklar, hastalklarn tedavisi için ve tedavisi mümkün olmayan hastalarn insanca
baklmas için kullanlmaldr. Hastalar kökenleri, ya!lar ya da cinsiyetleri ne olursa olsun ayn hizmetleri görme ve tbbi
ilerlemeden ayn derecede faydalanma haklarna sahiptir. Sa"lk hizmetlerinin birinci ve ikinci snf olarak ikiye ayrlmasn
istemiyoruz. Bu yüzden tüm insanlar kapsamna alan dayan!mac bir yurtta! sigortasn istiyoruz.
Dayan!mac yurtta!lar sigortasnn ilkelerini bakm sigortasna da uygulamak istiyoruz. #nsan onuruna uygun bir bakm için
ailenin, özel çevrenin, ayakta ve yatarak tedavi sa"layan kurulu!larn birbirini etkin bir biçimde tamamlamalar önemlidir.
#nsanlar ya!amlarnn sonunda özel bir dayan!maya muhtaçtr. Onurlu bir ölüm her insann hakkdr.

Güven içinde aktif bir ya!llk
Gelece"in toplumu uzun ömürlü insanlarn toplumu olacaktr. #nsanlar daha uzun süre sa"lkl kaldklar için çal!ma
hayatlarndan sonra ba!layan üçüncü uzunca bir evre olu!maktadr. Emeklili"e geçi!i daha esnek bir hale getirmek istiyoruz.
Her insan ya!llkta aktif ve yaratc bir biçimde toplumsal ya!ama ve çal!ma dünyasna katlabilmelidir. Ya!llarn
angajman ve tecrübesi ülkemizi ekonomik, siyasal ve kültürel açdan zenginle!tirmektedir.
Yasal emeklilik sigortas, ya!llkta yoksulluktan korunmann temel dire"i olmaya devam edecektir. Ne var ki ya!llkta
ya!am standardnn korunmas için yasal sigorta emeklili"inin i!letme emeklili"i ile ya da kamu destekli bireysel emeklilik
ile takviye edilmesi gereklidir.
Yasal emeklilik sigortasn uzun vadede tüm çal!anlar kapsayacak biçimde yaygnla!trmak istiyoruz. Emekli ayl"nn
çal!ma gelirine ve çal!ma süresine göre belirlenmesinin devam etmesini istiyoruz.
Emeklilik ayl" primlere göre belirlenmelidir. Tek tip emekli ayl"na kar!yz. Ya!llkta yoksullu"u önlemek istiyoruz.
Ya!llkta asgari geçim güvencesinin getirilmesi önemli bir adm olmu!tur. Buna ek olarak kadnlara kendilerine ait bir
ya!llk güvencesi verilmelidir.

Yerel yönetimlerde koruyucu sosyal siyaset
Koruyucu sosyal siyasetin ya!ama geçirilmesi yerel yönetimlerde, ya!amaya de"er konut ortamlarnda nitelikli
anaokullarnda ve okullarda, yeni gelenlerin entegrasyonuna, istihdama ve meslek geli!tirmeye, spora, dinlenmeye ve
sa"l"a yönelik çe!itli faaliyetlerle gerçekle!mektedir. Mahallelerde ve köylerde bu yönde geli!meler sa"layan yerel sosyal
siyasetleri destekliyoruz.
Bu uygulamalarda yurtta!lar birlikte çal!maya, ortak sorunlarna birlikte çareler aramaya ve sorumluluk üstlenmeye
cesaretlendirmek önemlidir.
Yerel yönetimler belirli nedenlerle yoksul kalm! olan insanlara yardm etmekle görevlidir.
Yerel yönetimlerin bütçeye uygun konutlar temin etmeye çal!masn destekliyoruz. Kiraclarn haklarn savunuyoruz.

3.8 Daha iyi bir e#itim, çocuk dostu bir toplum, güçlü aileler
Sosyal demokrasinin kökenindeki #!çi Hareketi’nin ilk hedefleri 19. yüzylda toplumsal katlm ve e"itim olmu!tur.
„Çocuklarmz daha iyi günler görsünler“ dile"i daha iyi bir gelecek için mücadele eden pek çok insan için önemli bir
güdüydü. Bu hedefler bugünün de"i!ik ko!ullarnda yeniden siyasal prati"in merkezine oturtulmaldr.
Herkes için e!it ya!am olanaklar istiyoruz. Ya!am olanaklarnn e!it olup olmayaca" her !eyden önce e"itime ve aileye
ba"ldr. Bu yüzden herkes için daha iyi bir e"itim ve ailelere destek istiyoruz. Hedefimiz çocuk dostu bir toplumdur.
E"itim gelece"imizi tayin eder, zamanmzn büyük sosyal sorunudur. Yalnzca e"itim insana kendi kendine hedefler
koyabilmesini ve hayallerini gerçekle!tirebilmesini sa"lamaktadr. E"itim de"i!en bir dünyay anlamann anahtardr.
E"itim, demokrasiye ve sosyal sorumlulu"a hazrlamaktadr.
E"itim, i! olanaklar sa"lamakta, hep yeniden katlm ve toplumsal yükselme perspektifleri açmaktadr. Önemi hzla artan
bir üretken güçtür. Yüksek nitelikli çal!anlarn orann önemli ölçüde artrmak istiyoruz. Küresel bilgi toplumunda yalnzca
sosyal geçi!genli"i olan açk ve geli!mi! e"itim sistemlerine sahip olan toplumlar ilerleyebilmektedir. E"itim meslekte
kullanlabilen bilgilerin aktarlmasndan daha fazlasdr. Bilginin ve anlamann da, sosyal becerilerin, yaratcl"n, estetik
tecrübelerin, de"erlere duyarll"n ve etik boyutun irdelenmesinin de yer ald" bütünsel bir e"itim istiyoruz. Bilgi tek
ba!na insanlarn hayatna yön veremez, bu yüzden siyasal e"itime ve demokrasi e"itimine daha çok önem verilmelidir.
E"itim ki!ili"i güçlendirir ve ho!görülü olmay ö"retir.

Bilgi nefes kesen bir hzla ço"alyor, edinilen bilgiler çabucak eskiyor. #nsanlar her zaman hayat için ö"renmi!tir, bugün
ayrca bir hayat boyunca ö"reniyorlar. Ö"renmekten keyif almann ve ara!trma sonuçlarna açk olmann tutum haline
getirilmesini istiyoruz.

Herkese e"itim
Devlet, ayrmsz olarak herkesin e"itime e!it bir biçimde eri!ebilmesini sa"lamaldr. Kre!ten, anaokulundan üniversiteye
kadar ücretsiz olarak okuyabilmek herkesin hakkdr. Biz bu hakk uygulamaya koymak istiyoruz. #nsanlar e"itim
olanaklarndan mahrum brakarak d!lamak hakszlktr.
Daha iyi bir e"itim daha büyük harcamalar gerektirir. #nsanlara yaplan yatrmlar olu!turan bu harcamalar öncelikli olarak
yaplmaldr.
#kinci ve üçüncü bir !ans tanmay destekleyen bir kültür yaratmamz gerekmektedir. Hayatlarnn bir evresinde çkmaz
soka"a girmi! olanlar, ücretsiz olarak okul e"itimlerini tamamlama ve meslek edinme olanaklarna kavu!maldrlar.
E"itim sistemimizde ba!tan beri kzlarla erkek çocuklarn toplumsal e!itli"ine ve snrlayc rol modellerinin a!lmasna
dikkat edilmelidir. Göçmenlerin entegrasyonunda da e"itim kilit rolü oynamaktadr. Birlikte ö"renmek sosyal entegrasyonu
destekler. Bu, engelli insanlar için de geçerlidir.
E"itimin herkese ula!abilmesi için analfabetizm ile mücadele ediyoruz. Bilgisayarn, internetin ve di"er ileti!im araçlarnn
yetkin, bilinçli ve ele!tirel bir biçimde kullanlmasn destekliyoruz.
E"itim her zaman onu veren insanlara muhtaç olacak. Çocuk yuvasnda olsun, okulda, üniversitede olsun, e"itmenlerin
ba!arl olmalar toplumda anlay!, kabul, sayg ve destek görmelerine ba"ldr. E"itmenlerin e"itimlerini iyile!tirmek ve
meslekte geli!melerini desteklemek istiyoruz. Çocuk yuvasndan üniversiteye kadar ö"reticiler arasnda kadnlarla
erkeklerin orannn daha dengeli olmasna dikkat etmeliyiz. Kzlarla erkek çocuklarn kendilerine rol modelleri bulmalar
ancak bu biçimde mümkündür.
Çocuklarn sorumlulu"unu kimse anne babann üstünden alamaz. Anne babalara e"itim ve dan!manlk hizmetleri
sa"layarak sorumluluklarn üstlenmelerine yardmc olmak istiyoruz.

Do"u!tan itibaren e"itim
#lk haftalar, aylar ve yllar hayat kalc bir biçimde etkiledi"inden dolay anne babalar, ebeler, doktorlar, hem!ireler ve hasta
bakclar görevlerine iyi hazrlanmaldrlar. Yuvalar çocuklarn yalnzca bakldklar yerler de"il, e"itildikleri yerlerdir ayn
zamanda. Yuvalar, ailelerin günlük ya!amda güvenilir yardmlar alabilecekleri, dan!abilecekleri ve e"itim görebilecekleri
çocuk ve aile merkezleri olacak biçimde geni!letmek istiyoruz. Kökenle ilgili dezavantajlar da orada, özellikle konu!ma
destek e"itimi ile, dengelenebilir.
Okul paras sosyal demokratlarn mücadelesi sonucu olarak kaldrlm!t. Bugün ise tüm çocuklarn ba!tan beri ücretsiz
olarak tam gün baklmasn talep ediyoruz. Çocu"un iyi baklma hakknn kullanlmasn, ikinci ya!tan itibaren
gerçekle!tiriyoruz.

Birlikte ö"renmek
E"itim sistemimizde e"itim yollar ve olanaklar hakknda fazla erken karar verilmektedir. Bu yüzden çocuklarn
olabildi"ince uzun bir zaman için birlikte ve birbirinden ö"renecekleri bir okul sistemi için u"ra!yoruz. Bu hedefe
ula!mann en iyi yolu e"itimin 10. snfa kadar kesintisiz olmasdr.
Daha uzun bir süre için birlikte ö"renmeyi daha iyi bireysel te!viklerle ba"da!trmak istiyoruz. Ba!ka ülkelerde edinilen
tecrübeler bunun yalnzca ö"renmekte zorluk çekenler için de"il, kolay ö"renenler için de faydal oldu"unu göstermi!tir.
E"itim olanaklarnn toplumsal kökene ba"ml olmasnn üstesinden ancak bu biçimde gelinebilir. Almanya'da e"itim
alannda sosyal geçi!kenlik artrlmaldr.
Tam gün e"itim yapan okulu, ö"renmenin ve sosyal birlikteli"in yeri olarak yaygnla!trmak istiyoruz. Bu okullar ailenin
yannda çocuklarn ve gençlerin ya!amlarnn merkezleri olacaktr. Ailelerin üstündeki yük hafifleyecek, çocuklar güçlü
yönlerini ke!fedebilecek ve geli!tirebileceklerdir. Tam gün e"itim yapan okul, örne"in i!letmeleri, spor dernekleri, müzik
okullar, halk e"itim merkezleri, ba"msz gençlik hizmetleri kurulu!larn ve kiliseleri kapsayan sosyal bir ortamda yer
alacaktr.
Okullarn daha ba"msz bir biçimde çal!abilmesini istiyoruz. Okullar için ba"layc standartlar belirlenecek ve ba!ar
durumlar düzenli olarak denetlenecek. Bununla birlikte çok daha fazla yaratclk ve yetkinlik geli!tirebilmeleri
gerekecektir. Hedefimiz ö"reticilerin de, ö"renicilerle anne babalarnn da kararlara katldklar demokratik okuldur.

Ça"da! meslek e"itimi
#lk meslek e"itimi, meslek hayat için önemli bir temel olu!turmaktadr. Geni! bir temel e"itim, meslekte ya!am boyunca
ö"renmenin ön ko!uludur. Bu do"rultuda meslek üstü beceriler kazandrlmaldr. Meslek e"itimi her gencin hakkdr.
Teorik e"itimin okulda, pratik e"itimin i!letmelerde verildi"i ikili sistemi geli!tirmek istiyoruz. #kili sistem, çal!ma
dünyasndaki hzl geli!melere ayak uyduracak biçimde modernle!tirilmelidir. Bu süreci dayan!mac finansman modelleri

desteklemelidir, örne"in meslek e"itimi veren i!letmelerin lehine i!leyen bir vergileme. Tüm genç insanlarn ilk meslek
e"itiminden faydalanabilmelerini güvence altna almak için ikili sistem çerçevesinde artk yeterli sayda çra"n istihdam
edilmedi"i alanlarda kamu sorumlulu"unda niteli"i yüksek bir meslek e"itimine gereksinimimiz vardr. Gençlerin meslek
seçimine ve meslek hayatnn gereklerine hazrlanabilmesi için genel e"itim, meslek e"itimi ile daha yakndan
ba"lantlandrlmaldr.
#kili sistemde !irketler yeni yeti!tirilecek nitelikli elemanlarn e"itiminden sorumludur. Dayan!mac bir biçimde e"itimin
masraflarna katlmaldrlar. Daha fazla çra"a e"itim olana" sunan ve kendi gereksinimlerinden fazla çrak yeti!tiren
i!letmeleri te!vik eden finansman modelleri destekliyoruz.

Üniversite e"itimine ve ara!trmaya destek
Üniversitelerimizde ö"retimin ve ara!trmann kalitesini ve ö"renci kontenjanlarn artrmak istiyoruz. Üniversitelerden
devlet sorumludur, sorumlu kalacaktr. Devlet üniversitelerin finansmann sa"lamak durumundadr. Bu kapsamda eyaletler
arasnda mali dengeleme de sa"lanmaldr. Bununla birlikte üniversiteler olabildi"ince özerk olmaldr.
Üniversite ya!amna katlan herkes üniversitede verilen kararlara katlabilmelidir.
Ara!trma ve ö"retim bir arada yürütülmelidir. Ara!trmann ve ö"retimin birli"i ve özgürlü"ü üniversitenin kalbi olmaya
devam etmelidir. Üniversiteler bir bütün olarak geni! bir yelpazede e"itim vermeli ve ara!trma yapmaldr. Toplum ve
insan bilimleri, fen bilimleri ve mühendislik kadar te!vik edilmelidir.
Üniversiteler d!ndaki ara!trma kurumlar son onyllarda bilim hayatmzn güçlü bir deste"i haline gelmi!tir.
Bu kurumlarla üniversitelerin daha yakn bir i! birli"ine gitmelerini destekliyoruz.
Üniversitenin okumak isteyenlere açk olmasn ve e"itim gelene"i olmayan ailelerden gelen ö"rencilerin orannn
artrlmasn istiyoruz. Üniversitede okumak daha önce meslek e"itimi görmü! olan insanlar için de maddi açdan mümkün
olmaldr. #lk kez üniversitede okuyanlardan ö"renim ücreti alnmasna kar!yz. Devlet burslar gereksinimlere uygun bir
biçimde geli!tirilmelidir.
Burs veren kurulu!lar, daha çok üniversite ö"rencimizin yurt d!nda tecrübe kazanabilmesini sa"lamaldr. Ülkemiz ayn
zamanda ba!ka ülkelerden gelen ö"rencilere açk olmaldr.

Ö"renen toplumda meslek geli!tirme e"itimi
Ö"renen toplum hedefi do"rultusunda meslek geli!tirme e"itimini e"itim sistemimizin dördüncü dire"i haline getirmek
istiyoruz. Meslek geli!tirme e"itimi de kamusal sorumlulu"a girmektedir. Geli!tirme e"itimini maddi açdan ve izin haklar
belirleyerek güvence altna almak istiyoruz. Bu konuda toplu sözle!me taraflarnn ve i!letmelerin katlmn sa"lamak
istiyoruz. #!sizlik sigortasnn emek sigortas olacak biçimde geli!tirilmesi meslek geli!tirme e"itiminin finansmann
destekleyecektir.
Genel, kültürel ve siyasal geli!tirme e"itimini de destekleyece"iz. Ya!llar da bu olanaklardan faydalanabilmelidir. Ya!llar
geli!tirme e"itimi yoluyla meslekte ve toplumda faal olmaya devam edebilirler. E"itim ya!l insanlarn günün
geli!melerinden haberdar olmalarn sa"lamaktadr.

Çocuklarn ve ailelerin güçlendirilmesi
Çocuklar bize gelece"in heyecann veriyorlar. Her toplumun temelidirler. Çocuklu ailelere en avantajl ko!ullar sa"layan
ve çocuklarn gereksinimlerine açk olan bir toplum istiyoruz. Ba!arl bir çocuk ve aile siyaseti ülkemizin gelece"i için
esasl bir öneme sahiptir.
Hedefimiz babann da, annenin de hem geçimden hem de bakmdan sorumlu oldu"u ailedir. Gençlerin büyük ço"unlu"u
bunu istiyor. Bu hedef, çocuklarn anneye ve babaya duyduklar gereksinime de uygundur ve ailenin ekonomik
ba"mszl"n güvenceye alr.
Ailede insanlar sevgi, !efkat, dayanm, yön ve kar!lkl destek bulabilmekte, güvende hissedebilmekte ve birbirinin
sorumlulu"unu üstlenmeyi ö"renebilmektedirler. Aile anlay!mz toplumsal gerçekli"i temel almaktadr. #nsanlara bir
ya!am modeli empoze etmek istemiyoruz. Ço"u insan evlili"i istiyor, biz de onu koruyoruz. Ayn zamanda birlikte
ya!amann di"er yollarn, e!lerin evlenmeden birlikte ya!amalarn, e! cinsellerin birlikte ya!amalarn, tek ba!na çocuk
büyütenleri de destekliyoruz. Tek ba!na çocuk büyüten anneler ve babalar özel deste"imize muhtaçtrlar. Çocuklarn
ya!ad", e!lerin ya da ku!aklarn birbirinin sorumlulu"unu üstlendi"i her ili!ki ailedir. Çocuklu ailelerin ya!am ko!ullarn
iyile!tirmek, çocuklara kar! açk ve anlay!l bir tutumu yaygnla!trmak, çocuklarn yalnzca kendi aileleri tarafndan de"il,
herkes tarafndan sevinç ve yüreklenme kayna" olarak alglandklar, yük olarak görülmedikleri bir ortam yaratmak
istiyoruz.
Genç çiftlerin çocuk iste"ini meslek hayatnda dezavantajl duruma dü!meden gerçekle!tirebilmelerini kolayla!trmamz
gerekir. Bu özellikle birden çok çocuk isteyen aileler için geçerlidir. Üç ya da daha fazla çocuk isteyen çiftler bundan maddi
nedenlerle vazgeçmek zorunda olmamaldrlar. Genç ailelerin daha yuva kurarken ve sonra ya!amn her evresinde deste"e
gereksinimleri vardr. #yi ve güvenli çocuk bakm olanaklar, aileye uygun çal!ma saatleri ve maddi yardmlar ile onlara
destek olmak istiyoruz.

Ekonomi de aileden sorumludur. Güç çal!ma ko!ullar çocuk istemeyi de zorla!trr. Aranan, her zaman müsait olan
elemansa o zaman aile zarar görür.
Ebeveynin gereksinimlerini temel alan çal!ma saatleri !irketlere de fayda sa"lar. Anne babalarn aileyi ve mesle"i bir arada
yürütebilecekleri ve çocuklarna daha fazla zaman ayrabilecekleri aile dostu bir çal!ma dünyas istiyoruz. Bu !irketlerin de
yararnadr.
Anne babann ayrlmas beraberinde çocuklar için yoksulluk riskini getirmemelidir. Tek ba!na çocuk büyütenler, genellikle
anneler, çocuk bakm olanaklar olmadan mesleklerini icra edemiyorlar. Bakm olanaklarnn bu yüzden özel bir ivedili"i
vardr.
Ebeveyn hakk, çocuk hakknn ihlal edildi"i yerde biter. Çocuklarn kendi haklar var, özellikle de !iddete ba!vurulmadan
e"itilmeleri haklardr.
Bu haklar Anayasada temellendirmek istiyoruz. #hlal edildiklerinde devlet ve toplum müdahale etmelidir.

4. Yolumuz
Gelece"imiz açktr. Çat!malarla, çeli!kilerle dolu bir dünyay yeryüzü cennetine dönü!türebilece"imizi vaat etmiyoruz.
Gerçekleri tanyoruz fakat ko!ullar oldu"u gibi kabul etmiyoruz. Ya!amaya de"er bir gelece"in yoluna çktk. Ülkemizi
gelece"e hazrlamak istiyoruz.
Bar!ç ve adil bir dünya istiyoruz.
Sosyal ve demokratik bir Avrupa istiyoruz.
Dayan!mac bir yurtta!lar toplumu, sayg ve kabule dayanan bir kültür ve etkin demokratik bir devlet istiyoruz.
Erkeklerle kadnlarn toplumsal e!itli"ini sa"lamak istiyoruz.
Niteliksel büyüme ile herkese refah ve kaliteli bir ya!am sa"lamak ve ya!ammzn do"al temellerini korumak istiyoruz.
Herkes için iyi bir i! ve adil bir ücret istiyoruz.
Güvenli"i, katlm ve e!it ya!am olanaklarn güvenceye alan koruyucu sosyal devlet istiyoruz.
Çocuk ve aile dostu bir toplumda herkes için daha iyi bir e"itim istiyoruz.
Tarih bize ko!ullarn de"i!mesinin sistemlere de"il, insanlara ba"l oldu"unu göstermi!tir. Daha iyi bir gelecek
kendili"inden ortaya çkmaz, insanlar tarafndan tasarlanmal ve mücadeleleriyle elde edilmelidir. Bir parti ancak
de"erlerini payla!an ve hedeflerini destekleyen insanlar kadar güçlü olabilir. (*)
Çok sayda insan sendikalarda, derneklerde, sosyal kurulu!larda, kiliselerde, sosyal hareketlerde ve a"larda sorumluluk
almaktadr. Çok sayda insan daha iyi ve daha adil bir toplum istemektedir. Ço"unluk dayan!mac bir Almanya istiyor.
Bu dayan!mac ço"unlu"u siyasetimiz için kazanmak istiyoruz, deste"e davet ediyoruz ve birlikte çal!maya
yüreklendiriyoruz.
SPD 21. yüzylda sürdürülebilir geli!me ve sosyal adalet için mücadele edecektir.
(*) Network

