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اروپا در نقطه ای عطف
�د،��ی کنن��ار نم��وبی] ک�اروپا در مقابل نقطه عطفی قرار دارد. بانکهای ما [بخ
شرکتها ورشکسته می شوند و بیکاری در حال افزایش است. ورشکستگی
�ت.���ترش اس���ال گس���اره در ح���ر ق���ازار در سرتاس���تباهات ب���ادی اش��اقتص
�امعه و��ت ج��ن شکس��ن همچنی��ت. ای��رمایه داری نیس��ران س��ط بح��ن فق�ای
�ا�دموکراسی در تنظیم و مدیریت قدرت بازار است. در این شرایط بحرانی، م
�طرب را رد�ادامه فعالیت به شکل معمول با رشد ناپایدار، نابرابر و اقتصاد مض
�ی��یال دمکراس��ی سوس��ر طلی�می کنیم. همزمان، ما میدانیم که دیگر عص

که ما بتوانیم بدان بازگردیم، وجود ندارد.

�رات آب��ی از تغیی�آینده نامطمئن و پر از خطر است؛ در مقابل ما خطرات ناش
�ا،�و هوایی، محدودیت نفت و اختللت اجتماعی در حال رشد وجود دارد. ام
�امه��ا و ج��ترک م��داف مش��ای اه��ان احی��ه امک��ت ک�این همچنین فرصتی اس
�رای�عمل پوشاندن به رؤیای اروپایی آزاد و برابر برای همه را بوجود میاورد. ب
�ه�آنکه بتوانیم با این خطرات مقابله کرده و این وعده را تحقق بخشیم، نیاز ب

یک رویکرد سیاسی جدید داریم.

�رودر،��ارد ش��ر و گره��ونی بل��ط ت�ده سال پس از اعلم راه سوم اروپایی توس
�ک. ��امعه نی��د: ج��دیم میکن��ایگزین را تق��روژه ج��ک پ��ک، ی��پ دموکراتی�چ
�د.��ی میباش��ثرت گرای�سیاست جامعه نیک پیرامون دموکراسی، اجتماع و ک
آن دموکراتیک است چرا که فقط مش�ارکت ف�ردی میتوان�د آزادی و پیش�رفت
�انبه��دیق دو ج�واقعی را تضمین کند. آن جمعی است چرا که آن ریشه در تص
�امعه�وابستگی و منافع مشترک ما دارد.و آن کثرت گراست چرا که میداند ج



�ف و��کال مختل��ادی در اش��ای اقتص��ات، فعالیته��ی موسس��وع سیاس�از تن
�اختن��رای س��ت ب��ار و خلقی��رژی و ابتک��د ان�هویت های فرهنگی فردی،میتوان
�ها��ن ارزش��اس ای��ک ب�ر اس��امعه  نی��ه ج�دنیایی بهتر بگیرد. ما برای رسیدن ب

میخواهیم:

�ت از•��ابعیت سیاس��وده و از ت�دوباره اولویت سیاست را برقرار نم
منافع اقتصادی پرهیز کنیم؛

�رار•� مجددا رابطه بین فرد و دولت در مشارکتی دموکراتیک را برق
نمائیم؛

�م، و•��اد کنی��فافتر را ایج��خگو و ش��ک پاس��ت دموکراتی��ک دول� ی
�ه��طوح از جمل��ه س��ا در هم��ک م��ات دموکراتی��ن مؤسس�همچنی

اقتصاد را  تقویت کنیم؛

 حقوق مدنی فردی را گسترش داده و مدافع آن باشیم؛•

�اه در•��ت و رف� مجددا از منافع عمومی، آموزش و پرورش، بهداش
مقابل بازار حمایت کنیم؛

�ط•�به منظور ایجاد جامعه ای متعادلتر، خطرات، ثروت و قدرت مرتب
با طبقه، قومیت و جنسیت را  تقسیم مجدد نمائیم؛

�میت•��گ را ب�ه رس��ذهب و فرهن��ومیت، م��ر ق��ی ب� تفاوتهای مبتن
شناخته و به انها احترام بگذاریم؛

 احتیاجات مردم و کره زمین را قبل از سوددهی قرار دهیم.•

�ت�اساس جامعه نیک، محیط زیست پایدار و توسعه عادلنه اقتصادی در جه
�ه��ا نقش��انبر و ی��چ راه می��ن، هی��رای ای��د. ب��انی میباش��ترک همگ��افع مش�من
�دیگر��ا یک�آماده ای وجود ندارد. در عوض ما، بر اساس این ارزشها و ارمانها، ب
�دیل��دگی تب��رای زن��تر ب��انی به��ه مک�قدم برداشته و از این راه جهان مان را ب
�ر��ن فک�کنیم. همانطور که ویلی برانت گفت: «انچه که ما نیاز داریم سنتز بی

عملی و تلش ارمانگرایانه است.»
�ت��داف زی�ادی دس��ود ب�ه اه�ما میتوانیم  با کار کردن در عرصه های مل�ی خ
�ه��الی ک�یابیم، اما ما باید این را درک نماییم که سرمایه  جهانی شده، در ح
�ن��ت. ای��ده اس��اقی  مان��ی ب��ای مل��طح مرزه��ادی در س�دموکراسی تا حد زی
�ا را��تان، م��ان و انگلس��ای آلم��یال دمکراته��وی سوس��ترک، از س��انیه مش�بی



�ن��ن مت��تفاده از ای��دی، اس��ام بع�همراه نموده و همدیگر را تقویت میکنیم. گ
�ت�برای ایجاد یک شبکه پان اروپایی از سوسیال دمکراتهایی همچون ما اس
که دیگر نمی خواهند به گذشته بازگردند، بلکه با نگاه به جلو در پی ساختن

جامعه ای خوب می باشند.       

آموختن از تجربه
�ا و۱۹۹۹در ماه ژوئن سال ��ر بریتانی��ت وزی��رودر، نخس�، تونی بار و گرهارد ش

�ا��ی اروپ��یال دمکراس��اره سوس��ترک در ب��انیه ای مش��ان، بی��دراعظم الم�ص
�د»��انه جدی��ایی و «می�منتشر کردند. بیانیه آن ها ایده های «راه سوم» بریتانی
�یال��دل سوس��ه م��د ک��تدلل میکردن��ا اس��وش داد. آن ه��م ج��انی را به�آلم
�یال��ود: «سوس��ده ب��ذیرفته ش��یعی پ��طح وس��ا در س��د انه��ی جدی�دمکراس
�تی��درت دول��ا دارای ق�دمکراسی تقریبا  در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپ

�ه۱است.»��ا  در هم��ی تقریب� امروز عکس آن صادق است. سوسیال دمکراس
کشورها در اپوزیسیون قرار دارد.

�خی��و پاس��انه ن�گام تاریخی سوسیال دمکراسی  منسوب به راه سوم و می
�ه��الهای ده��ادی س��ران اقتص�به دوره  طولنی تسلط راست بود که بعد از بح

�ود و۱۹۷۰��ده ب��دی ش��ه جدی��رمایه داری وارد مرحل��ود. س��افته ب��تقرار ی� اس
�دی از��ای آن، درک جدی��ه ج��ود. ب��ه ب��ان رفت��گ از می��س از جن��اه پ��ق رف�تواف
�وم و��ای راه س��افت. موفقیته��ازار آزاد رواج ی��اد ب��برالی و اقتص�ارزشهای نئولی
میانه نو با محدودیت ها و سازش ها دلمرده شد. نه ح�زب ک�ارگر و ن�ه ح�زب
�ر را��رات فراگی��رای تغیی��اد ائتلف ب��ایی ایج��ان توان��ای آلم��یال دمکراته�سوس

 و۱۹۹۷ ه�ر دو ح�زب میلیونه�ا رأی کم�تر از ۲۰۰۵داشتند. در انتخابات سال 
�د.۱۹۹۸��ت خوردن��ه ای شکس��ته و ه�ر دو در انتخاب�ات محل�ی و منطق� داش

�زب��ه ح��ود ب��ان خ��ارگر ایم��ه ک�گروههای بزرگی از رأی دهندگان سنتی طبق
�افع��دگان ت�اریخی من��ان را ب�ه مث�ابه نماین��یال دمکراس�ی آلم�ک�ارگر و سوس
�وده، در��ودداری نم��ادی از رأی دادن خ��داد زی��د. تع��ت داده ان�خویش را از دس
�دگی��ای نماین��ه ادع��ری ک��زاب دیگ��ا اح��ود را ب�حالی که اقلیت فزاینده ای خ
�زب��ان و ح��ک در  آلم��پ دی لین��زب چ��ون ح��د، همچ��ان را دارن��افع ان�من
�ت-��ر اس��ده ت��ران کنن��یار نگ��ه بس��ا- ک��ی در بریتانی��ی.ا ن. پ��تی ب�فاشیس
شناسایی میکنن�د. مؤسس�ات طبق�ه ک�ارگر و فرهن�گ ک�ارگری ک�ه از ح�زب
�ا��د و ی��ن رفته ان��ا از بی��د، ی�کارگر و سوسیال دمکراتهای آلمان حمایت میکردن

  تونی بلر و گرهارد شرودر، «مانیفستی برای راه سوم و میانه جدید سیاسی»۱



انرژی و زنده دلی خود را از دست داده اند.

�و، س�رمایه داری جه�انی��وم و می�انه ن��یال دمکراس�ی راه س�مدلهای سوس
�ر��یل غی��ا پتانس��تیجه آن ه��یدند. در ن��وش کش��اد در آغ��دون انتق��د را ب�جدی
�اختاری��رات س��ن تغیی�تنظیمی مخرب بازار را دست کم گرفتند. آن ها همچنی
�ه��د ک��د بودن�در حال جریان در جوامع اروپایی را دست کم گرفتند. آن ها معتق
جامعه مبتنی بر طبقه، توسط فرهنگ فردی و مریتوکراسی [سیستمی که
پیشرفت بر اساس توانایی و یا دستاوردهای فردی صورت میگیرد.] جایگزین
�ق��ت. رون�شده است. اما سرمایه داری جدید، جامعه بی طبقه نیافریده اس
�ا��د ام��ابقه ای آفری��ی س��روت ب��ازار، ث��بری ب��ت ره��ده تح��انی ش��اد جه�اقتص
سیاست راه سوم موفق به جلوگیری از توسعه خرد شدن جامعه نشد. بعد
�اتی��ی، ن�ابرابری طبق��یال دمکراس��ط سوس��دایت ج�امعه توس�از یک دهه ه
�های�همچنان ساختار غالب جامعه است. هنوز موفقیت در تحصیل و شانس

عمومی زندگی به موقعیت خانوادگی وابسته است.

�ون��ت در م�رگ و ن�ابودیش پای�ان یاب�د. هم اکن��ط میتوانس�عصر نئولی�برالی فق
�ا��م: م��اب داری�سقوط اقتصادی نقطه عطفی را ایجاد کرده است. ما یک انتخ
�ازار آزاد��ای ب��دار، دنی��د ناپای�میتوانیم به عقب به چیزهای سابق برگردیم-رش
�ت در��ترده و شکس��طراب گس��ترده و اض��ابرابری گس��را،  ن�فردگرا و مصرف گ
�رفت ب�ر�برخورد با تغییرات آب و هوایی. یا ما میتوانیم چشم انداز جدی�د پیش
�وازان��ود ت��ن نم�وده و در زن�دگی خ��ت را تعیی�اساس عدالت، سازگاری و امنی
�هروند�بین تولید و مصرف، بالنس بین کار و زندگی خویش به مانند فرد و ش
�اخته��ا س��طح اروپ��تی در س�را بیابیم. تنها یک الترناتیو وجود دارد، و آن بایس

شود.

جامعه نیک
�ت��ط زیس��تگی و نگه�داری محی��ری، همبس��ون ازادی، براب�   ارزشهای ما چ
�م ان�داز��تثمار و ت�رس را میده�د. م�ا چش�وعده جهانی بهتر، فارغ از فقر، اس
�بز��ده ای مطمئن، س�خوبی بای جامعه ای خوب و اقتصادی منصفانه تر که آین
و عادلنه خواهد ساخت. با این حال ب�رای رس�یدن ب�ه آن بایس�تی س�رمایه
�ن��ام ای��رای انج��ی ب��د؛ و دموکراس��خگو باش�داری در مقابل دموکراسی پاس
وظیفه بای�د ن�و و عمیق ت�ر گ�ردد. ی�ک ج�امعه نی�ک نمیتوان�د از ب�ال ب�ه پ�ایین
�ردم��دمت م��ه در خ��ی ک�ساخته شود، آن فقط میتواند توسط جنبشی مردم



�دگی��ت و ان زن��الش ماس��ترین چ��وب بزرگ��امعه خ�است ایجاد گردد. بنای ج
نسلهای آینده را شکل خواهد داد.     

ارزشهای ما
�اس��ر اس��ا ب�مدل جدید سوسیال دموکراسی مبتنی بر ارزشهای ماست. م
�ر جدی�د جه�انی، م�ا بای�د��ن عص��اخت. در ای��واهیم س��ک را خ�آن ها جامعه نی
�ابه��ه مث��ی و ب��ثرت فرهنگ��ا ک��امعه ای ب��ر در ج��رادی آزاد و براب��ون اف�همچ
�م. م�ا بایس�تی نهاده�ای سیاس�ی�ش�هروندی اروپ�ایی ب�ا ه�م زن�دگی کنی
بسازیم که احساس تعلق در جامعه ای عادلنه ایجاد کند، و ما باید ب�ه بقی�ه
بشریت از طریق ایجاد اشکال دموکراتیک برای حکومت جهانی دست یابیم.
�ر ک�ه ب�دنبال��ا نف��ان میلیونه��ازتر در می��ر و ب��تر و ع�ادلنه ت��انی به��ده آل جه�ای
راههای جدید زندگی با یکدیگر هستند طنین انداز میشود. این امیدی است
که در جنبشهای اجتماعی محلی و جهانی، مبارزات تک موضوعی بیشمار،
�دات��واع تعه��ایین] و ان��ار [از پ��ای فش��ی، گروهه��اتی محل��ارزات اتنخاب�مب
غیررسمی و فردی در سیاست، کمکه�ای خیری�ه و مس�ائل اجتم�اعی بی�ان
�ق��ومی از طری��ر عم�میشود. وظیفه چپ دموکراتیک عبارت ازتوسعه ایده خی
�ت.���ی اس���ارزات مردم���ی و مب���ی جمع���ل سیاس���حیح، عم���تدلل ص��اس
جامعه نیک ب�ه معن�ی همبس�تگی و ع�دالت اجتم�اعی اس�ت. همبس�تگی
اعتماد بنفس میافریند که بنوبه خود پایه و اساس آزادی فردی است. آزادی
�ود.����ترام زاده میش����دیر و اح����ه تق����ق و تجرب����اس تعل����ت، احس���از امنی
�دگی��تجوی زن��ا در جس��ت. م��ک اس��امعه نی��ی ج��رایط  اساس��ا ش�این ه
�ی��ه معن��کوفایی ب�خودساخته و خود شکوفایی هستیم. این میل به خودش
آن است ک�ه ه�ر ک�س ح�ق دارد از راه منحص�ربفرد خ�ود ب�رای انس�ان ب�ودن
�ه��را آنک��دارد، چ��ازار ن�برسد. اما این ربطی به منافع شخصی سرمایه داری ب
این حق دیگران را انکار میکند، معنی انرا نفهمی�ده اس�ت. همبس�تگی اب�راز
�چ��تگی هی��ده همبس��انی ش��ای جه��ک دنی��ت. در ی��ل ماس��تگی متقاب�وابس

مرزی ندارد.

�دگی��ر زن��ترل ب��ترین امک�ان کن�مفهوم استقلل در آینده ای که انسان ها بیش
�ت؛��ی آزادی نیس��ه معن�خود را دارند، نکته ای مرکزی است. استقلل فقط ب
�ن��راه دارد. ای��ز بهم��ران را نی��ا دیگ�بلکه آن، الزامات و محدودیت های زندگی ب
�میت��ه و رس��ت، رابط��ابع-پول، وق����هروند من��ر ش��ه ه��ت ک��تلزم انس�مس
�ن ب�ه معن�ی ح�ق ک�ار�سیاسی-برای ساختن زندگی خوب داشته باش�د. ای



�ادلنه��د آزادی را ع��ازار نمیتوان��ت. ب��اعی اس��ت اجتم�مناسب، تحصیل و امنی
�میم در�تقسیم کند و از این رو باید مشارکت سیاسی گسترده تری برای تص
�ارکت��ک مش��تیجه ی��ردی ن��تقلل ف��ود. اس��اد ش��ابع ایج��یم من��ورد تقس�م
سیاسی اس�ت. دمکراس�ی و ن�وگرایی آن در مرک�ز ت�وجه سیاس�ت ج�امعه

نیک قرار دارد.

�ت.��ری اس��ی براب��ته اخلق�اصل راهنمای جامعه نیک عدالت است، که هس
�ر�در جامعه نیک به همه احترام، امنیت، شانس های زندگی برابر، صرف نظ
�اتی،��تگی طبق��ل وابس��ه دلی��ض ب��ود. تبعی��ی داده میش��ابقه شخص�از س
�ا��ا آن ه�نژادپرستی، همجنسگرا ستیزی و تعصب علیه زنان ممنوع است و ب
�ود. �����ارزه میش�����ار مب�����ل ک�����ی و مح�����تم آموزش�����گ، سیس����در فرهن
نگهداری محیط زیست چهارچوب تمام این ارزشهاست. جامعه نیک بخشی
�های��د. آن روش��ازگار میباش��ت س��ط زیس��ا محی��ت و ب��یاره اس��ن س�از ای

شکوفایی را با توجه به محدودیت های التزامی، گسترش میدهد.

اقتصاد عادلنه و پایدار
�ط از��ا فق��د. م��ازنده میباش��ل س�در نقطه مرکز جامعه نیک، فرد به مثابه عام
�ر��امعه ای آزاد و براب��وانیم ج��د میت��تم تولی��دد سیس��ازماندهی مج��ق س�طری
بیافرینیم. اجماع نئولیبرالی به ما آن آزادی فردی که عهد نموده بود، را نداد.
بلکه آن سرمایه داری را ایجاد نمود که برنده آن، همه فرهنگ سرمایه داری
�اع در��د. آن اجم��اند، را برمیگزین��یب میرس�که هم به جامعه و هم به فرد آس
�دی از�ایجاد بازارهای آزاد و خود تنظیمی شکست خورد. ما نیازمند نوع جدی
اقتصاد که ریشه در ارزش�ها و نهاده�ای ج�امعه نی�ک دارد، هس�تیم. ج�امعه
خ�وب ب�ا ان�واع مختل�ف س�اختارهای اقتص�ادی و فرمه�ای م�الکیت مش�خص
میشود. و آن مشارکت ک�ارگر در تص�میم ه�ای  ش�رکتش را تض�مین خواه�د
�د��ه رش��ت ب��وانیم از بازگش�کرد. ما از طریق چنین کثرت گرایی اقتصادی میت

اقتصادی نامتوازن که باعث بحران گردیده است، جلوگیری کنیم.
�یوه ای�ما نیاز به توسعه پایدار محیط زیستی که احتیاجات انسانی را به ش
�م.��د، داری��ود م�ی بخش��راد را بهب�عادلنه برطرف میسازد و کیفیت زندگی اف
تغییرات آب و هوایی، مح�دودیت نف�ت و احتی�اج ب�ه امنی�ت ان�رژی و غ�ذایی،
نیازمند نوسازی اقتصادی در مقیاس بزرگ میباشد. هم اکنون، باید شروع به
�وده،�بحث و سپس اجرای مدل رفاه جدیدی که قابل اجرا در سراسر جهان ب
�ار��ی، ک��د کیف��اییم. رش��ردد، نم��تی گ�بدون اینکه منجر به فاجعه محیط زیس



�تر��ت به��تر و کیفی��اه بیش��ه رف��د ب�معنی دار و پیشرفت های فن اوری، میتوان
�ده��د. در آین�زندگی منجر شود، اما بازار خود نمیتواند به این اهداف دست یاب
�ای��رای بن��عه ب�نیازمند دولتی فعال که متعهد به برنامه ریزی اقتصادی و توس

اقتصادی پایدار است، هستیم.
�اختهای��ر س��ومی -زی��دمات عم��ت خ��د از بازگش��اد میتوان��لحات در اقتص�اص
�رق-به م�الکیت�اجتماعی، حم�ل و نق�ل، پس�ت، بانکه�ا و ش�رکتهای آب و ب
�ن��ه ای��رایطی ک��ومی، در ش��ترل عم��ت کن��ا تح��رار دادن انه��ا ق��ومی و ی�عم
مسئولنه، عادلنه و پایدارترین روش تضمین این خدمات است، شروع گردد.
بایستی قوانین جدیدی ب�رای ب�ازار تث�بیت ش�ود و مش�وقهای قوی�تری ب�رای
�ک��ه ی��د ب��ای آن بای�ثبات بیشتر اقتصادی طراحی گردد. دولت بازار و ارگان ه
�هروندان و��خگوی ش��تر پاس��ه بیش��ته ک�دولت مدنی و دموکراتیک تبدیل گش
شرکتهای کوچک باشد. ما بایستی به منظور دستیابی به توسعه اقتصادی
�م.��ادل کنی��ی، متع�و اجتماعی، یک مرکز قوی را با قدرت مؤثر در سطح محل
نقش م�دافعانه س�ازمانهای ج�امعه م�دنی و اتح�ادیه ای بای�د تق�ویت گ�ردد.
اولویت سیاست بر بازار باید ترمیم گ�ردد. در بخ�ش بانک�داری، نی�از ب�ه ان�واع
مدلهای کسب و کار، که بیشتر متمرکز بر مصرف کننده باشد، ش�امل بان�ک
�طوح��نه ک�ه در س��رض الحس��ه ای،  محل�ی و ق�های تجاری، تع�اونی، منطق
�انکی��ش ب��ه بخ��ویم ک��د مطمئن ش��ا بای��م. م��د، داری��الیت میکنن��ف فع�مختل
�ک��د. ی�بازسازی شده و آن شکلهای اداره شفاف و پاسخگو را گسترش ده
چارچوب نظارتی و تنظیم کننده جدید، نقش بخش بانکی و سیستم پاداش
�تی��دار دول��ق  اقت��ط از  طری��رد. فق��د ک��ف خواه��دیران را تعری��رای م��ی ب�ده
دموکراتیک، اتحاد جهانی و در آمد مالیاتی میتوان بازسازی مورد نیاز را اپجام

داد.
 بحران اقتصادی نیازمند متحدین جدید جهانی است؛ به جای ادامه مسابقه
�ه��اج ب��ا محت��د. م��اری نماین��ه همک�تا پایین ترین سطح، باید کشورها شروع ب
تنظیم جهانی و اروپایی بازار مالی هستیم. شرکتهای فراملی باید از طریق
�ور ک�اری، ک�ه در آن نماین�دگان ک�ارگران ح�ق�ایجاد دمکراس�ی جه�انی در ام
�د.�اطلعات، مشاوره و مشارکت را دارند، تحت نظارت دموکراتیک  قرار بگیرن
اژانسهای رتب�ه بن�دی خصوص�ی ک�ه ت�أثیر زی�ادی ب�ر اقتص�اد دارن�د،  نیازمن�د
اصلح و نظارت توسط وازرتخانه های دولتی هستند. لیبرالیزه کردن سرمایه
�ر ب�ه ثروتمن�د و�و جهانی شدن منج�ر ب�ه ب�از توزی�ع ث�روت از اقتص�ادهای فقی
�ده��انی گردی��ادی جه��ی اقتص�افزایش ریسک سیستماتیک برای یک فروپاش
�املت��ابودی پناهگاهه�ای مالی�اتی و مالی�ات ب�ر مع��رمایه، ن�است. کنترل س



�ادهای آس�یب پذیر��اظت از اقتص��عه اقتص�ادی و حف��ه توس�مالی جه�انی لزم
است.

�ده��ای آین��ویت ه�سیاست جدید صنعتی لزمه جهت دادن به احتیاجات و اول
�ی��الص مل�اقتصادی ملی و اروپایی است. سهم صنعت تولیدی در تولید ناخ
در حال نزول است. سهم کارگر صنعتی کاهش یافته و دس�تمزد ک�ارگران ب�ا
�ی از��افته و در برخ��اهش ی��ی ک��ای داخل��ت. تقاض��ده اس��واجه ش��ود م�رک
کشورها این کمبود، با وامهای ارزان جبران میشود. اکنون راه می�انبر توس�عه
�ردد��درن گ�اقتصادی بسته شده است. باید هسته ساختار صنعتی حفظ و م
�دمات��ش خ��رای بخ��ایه ای ب��وده و پ��اد نم��غلی ایج��ت ش��ا امنی��ه آن ه��را ک�چ

میسازد.
�ته ب�ه ع�دم تع�ادل اقتص�ادی جه�انی بی�ن م�ازاد تج�اری ب�زرگ چن�د�ما وابس
�ه�اقتصاد و کسری دیگران هستیم. این قابل دوام نبوده و ما باید در مورد آنک
�ابیم،��ط تج�اری متع�ادل ت�ری بی��وانیم رواب��ه اروپ�ا و جه�ان بت�چگ�ونه در منطق

تجدید نظر کنیم. 
�الکیت را��ای م��ار و فرم ه��ب و ک��دلهای کس��وع م��د تن��ادی بای��ت اقتص�سیاس
�تی��ار دول��واهیم س�رمایه داری انحص�اری را ب�ا انحص�تضمین کن�د. م�ا نمی خ
�یدن ب�ه��ومی و رس��ر عم��ازار ب�رای خی��ه ب��واهیم ک�جایگزین کنیم. اما ما میخ
�طوح��اکم در س��ای ح��د نیروه��ود. بای��م ش��ادی تنظی�بلترین سطح تنوع اقتص
�ب��رمایه، کس��ازار س��رمایه از ب�مختلف از جمله محلی، تشویق به تأمین س
�ود��ایی خ��ای زیربن��روژه ه�درامد و تأمین سرمایه از طریق اوراق قرضه برای پ

شوند.
�رای��م ب�باید بازارهای جدید سبز و صنعت برای فن اوری های تجدید پذیر، ه
اقتصادی با میزان کربن متعادل و امنیت انرژی، توسعه یابد.  در کوتاه تا میان
مدت، به�ترین راه مب�ارزه ب�ا تغیی�رات محی�ط زیس�تی تاس�یس ب�ازار گازه�ای
�ره وری�گلخانه ای بر اساس سیستم حقوق آلودگی است. همزمان باید به
موثرتر از انرژی، مسأله مرکزی برای مقابله با بحران اقتصادی باشد، چرا که
�د.��ودگی میباش��ترل آل��ار و کن��اد ک��ن راه ایج��ت تری��ریع ترین و راح��ن س�ای
�ردد. از��گ گ�استراتژی سبز باید در تمام کشورهای اروپایی توسعه و هماهن
�ان��ایینتر ب�رای فناوریه�ای تجدیدپ�ذیر ،  امک��ت ه�ای پ��رفت و قیم�طریق پیش
�ود�جایگزینی نیروگاههای با تولی�د زی�اد گازه�ای گلخ�انه ای و هس�ته ای وج
دارد. برای اطمینان از هزینه های گرمایشی معقول باید ب�ازار ان�رژی و قیم�ت

انرژی کنترل گردد و شرکتهای انرژی پاسخگو باشند.
�عه��وآوری و توس��د در ن��ا بای��ته و م��ی داش��ش مهم��اتی نق��اد اطلع�اقتص



�ادی��ای اقتص�محصولت با  ارزش افزوده بال سرمایه گذاری نمائیم. اما فعالیته
مرتبط با فرهنگ و دان�ش بای�د فرات�ر از ح�وزه ه�ای ممت�از کن�ونی رفت�ه و ب�ه
�ازار در��ود. ب��ویت داده ش��اد اول��ه اقتص��ه بقی�خواسته های آن ها نباید ب�ه هزین
�ود��ر و بهب��ت. تغیی��وده اس��اموفق ب��ال ن��ت ب��ا کیفی��عه ب��ق و توس�ارائه تحقی
�وی��ازار ق��ک ب�سازمانها و محصولت، نیاز به حمایت اولیه گسترده دولتی و ی
با سرمایه مخاطره آمیز دارد. موفقیت به فرهنگ ارگانی ریسک پذیر،مملو از
�ن��ر چنی��ال حاض��اج دارد. در ح��ذیر  احتی��اف پ��ور و انعط��س، جس��اد بنف�اعتم
�ط��گاهها توس��وض، دانش��دارد. در ع��ود ن��الی وج��وزش ع��رایطی در آم�ش
دستورات تجاری و ارزیابی از عمل کردشان اداره میشوند، و فرهنگ بازی که
�ار��تند، کن��ات هس��ده ها و ارتباط��و از ای��رد و ممل��ورت میگی��وآوری ص�در آن ن
�ارغ از��ازار، و ف��دا از ب��د ج��الی بای��وزش ع��تم آم��وند. سیس��ته میش�گذاش
�ی�خواسته های تجاری گشته و همچون مؤسسه ای برای خیر عمومی تلق

گردد.
 بای�د پتانس�یل کام�ل بخ�ش ، ب�ویژه در ح�وزه آم�وزش و پ�رورش، مراقبته�ای

پزشکی و مزایای اجتماعی گسترش یابد.
�تم جدی�د کش�اورزی، ه�م در س�طح محل�ی و جه�انی�ما نیاز ب�ه ی�ک سیس
�واد غ�ذایی  ارگانی�ک پای�دار در��تم م�داریم. سرمایه گذاری بایس�تی در سیس
آنجایی که مواد غذایی تولید می شود، آماده شده و در محل مصرف میشود

صورت گیرد و ثروت ایجاد شده در جوامع محلی باقی بماند.

کار خوب و تأمین اجتماعی
�ی��ود ده�ما باید برای جامعه  اروپایی تلش کنیم که در آن مردم بر انگیزه س
�ه�و سود جامعه در برابر بازار، اولویت دارد. این به معنی اقتصادی است که ب
�وانین ک�اری ک�ه��ته و ق��ادلنه داش��تمزد ع��د، دس�اشتغال کامل اولویت میده
�ض و��ل تبعی��ارگران در مقاب��د و از ک��مین میکن��ب را تض��اری مناس��رایط ک�ش
�ت ک�ه ب�ه��ای اجتم�اعی اس��ه ه��ی بیم��ن ب�ه معن�استثمار دفاع می کند. ای
�ن��ن در  س��د و همچنی��ک میکن��اتوانی کم��ر و ن��اری، فق��اری، بیک��ام بیم�هنگ
�ی در زن�دگی��د.  دموکراس��وق بازنشس�تگی کام�ل میده��تگی حق�بازنشس

کاری موضوعی مرکزی برای پروژه اروپا میباشد. 
جامعه اروپایی بای�د فرات�ر از اش�تغال رفت�ه و ب�رای مس�کن مناس�ب، ش�بکه
�ی��تم آموزش��وب، سیس��ان خ��ت و درم�حمل و نقل، انرژی با کیفیت، بهداش
برابر، توسعه حرفه ای ک�ه ش�رایط مناس�ب را ب�رای ی�ک زن�دگی خ�وب و ک�ار



�رفت ��رای پیش��امه ای م�انعی ب��ن برن�شایسته ایجاد میکند، تلش نماید. چنی
�د.��ده میباش��انی ش��اد جه��ابتی در اقتص��تی رق��ه مزی��وده، بلک��ادی نب�اقتص
ما نیاز به ترکیبی از کمک اقتص�ادی و زی�ر س�اختهای اجتم�اعی ب�رای نج�ات
�ع��ه توزی��د ب�مردم از فقر و محرکهای تقاضای کال داریم. سیستم مالیاتی بای
در آمد و ثروت کمک کند. افراد کم در آمد نباید مالیات بپردازند. اف�راد پ�ر در آم�د
�رای��دی ب�بایستی شروع به پرداخت سهم عادلنه خود نمایند و قوانین جدی
�م��اه مه�جلوگیری از فرار مالیاتی وضع شود. اقدام ات پیشگیرانه سیاست رف
هستند و باید تقویت شوند، اما هرگ�ز نبایس�تی از انه�ا ب�رای مخف�ی ک�ردن
�د��ی میتوان��ئولیت شخص��ر مس��ود. تأکی�د زی�اد ب��تفاده ش�کاهش در مزایا اس
�وص در���ایینی جامعه،بخص�باعث اضطراب و ناامنی اجتماعی در بین اقشار پ
دوران رکود اقتص�ادی ش�ود. بای�د ب�ه م�ردم ب�رای ی�ک زن�دگی ش�رافتمندانه،
�ق��ک ح��اعی ی��ای اجتم��ود. مزای�عاری از فقر و محرومیت اجتماعی کمک ش
�دگی�مدنی میباشد و به افراد برای اداره تغییرات و شرایط سخت در طول زن

کمک میکند.
�دی در��ش کلی��ته و نق��أثیر داش��ادی ت��ام اقتص��ل نظ��ر ک��ته ب��راد بازنشس�اف
�ش��د. افزای��ازی میکنن�استراتژی های سرمایه گذاری جامعه و بازتوزیع ثروت ب
�ود��مین س��الی در تض��ازار م��ت ب��دگی و شکس�چشمگیر در میزان امید به زن
�ای�مناسب و معقول برای بیمه های اجتماعی باعث اولویت مسأله بیمه ه
�م��ده ای��هم را دی�اجتماعی میشود. در دهه گذشته، ما مدلهای مبتنی بر س
�ع�که جایگزین مدلهای مبتنی بر سود گشته و باعث توزیع مجدد ثروت به نف
�ل��رد منتق��ه ف��نعت ب��ت و ص��ک دول��ن رو ریس��ت. از ای��ده اس��دان ش�ثروتمن
�تم��تی سیس��وض میبایس��ود. در ع��ف ش��تی متوق��د بایس��ن رون��ود. ای�میش
�ر دو��ارگران ه��رای ک��وم ب��الی عم��ار م��ر اعتب�بازنشستگی  عمومی مبتنی ب

بخش خصوصی و دولتی ترویج شود.
�ای��ش  قرارداده�انعطاف پذیری سیاست بازار کار را به چالش میکشد. افزای
�ود��اموریتی، پیمانک�اران و اس�تفاده از ش�رکتهای «خ�کوتاه م�دت، کاره�ای م
�ارگران��وق ک��دن حق�اشتغالی» (شرکتهای تک نفره)، اغلب منجر به بدتر ش
�ائیکه�شده است. چنین رشد استخدامی هم برای کارهای بدون مهارت، ج
حقوقها پایین و شرایط کار نامناسب است، و هم کارهای  محتاج مهارت که
�ش��ت. افزای��ده اس��ود آم��ت بوج��د اس��ار ب��رایط ک��اهی ش�حقوقها بال ولی گ
�ه��رایط را ب��ن ش��اموریتی، ای��ای م�استفاده از استخدامی های موقت و کاره
بخشهای دیگر اقتصاد پخ�ش ک�رده اس�ت. مق�ررات میتوان�د ب�ه کاره�ای ک�م
در آمد و استخدامیهای نامطمئن پای�ان ده�د. اتح�ادیه ه�ای ق�وی به�ترین راه



�وم ک�ردن�مبارزه با استثمار است. کار و کیفیت زندگی میتواند از طریق مرس
�رایط��ا ش��تخدامی ب��رایط اس�حقوق قابل زندگی، بهتر شود. همزمان باید ش
�ن��ش و همچنی��رفه ای افزای��های ح��تی اموزش��د. بایس��ازگار باش�مراقبتی س
دموکراتیک و رادیکال شود طوری که آن فقط به یک «کار خوب» منجر نشود،

بلکه یک زندگی خوب را نیز به همراه داشته باشد.

یک سیاست جدید دموکراتیک
�ای��ده ها و فعالیته��ه ای��ی ب��ردم دسترس��ه م��ته ب��ه در گذش��ایی ک�نهاده
�زاب��اها و اح��ارگری، کلیس��ای ک��ادیه ه��ون اتح��د، همچ��ی را میدادن�سیاس
سیاسی، بیشتر و بیشتر اعضای خود را از دست میدهند. بسیاری از مردم
�رای��ود را ب��س خ��اد بنف��ا اعتم��تند. آن ه��اتی هس�ناامید از دموکراسی انتخاب
�دگی��امعه ای زن��ا در ج�سیاستمداران و احزاب سیاسی از دست داده اند. م
میکنیم که بسیاری به آینده بدبین هستند. این بدان خاطر است که در طی
�م ان�داز را ارائه داده��ط ی�ک چش�سی سال گذشته دموکراسی ه�ای م�ا فق
�ران��ود. بح��دایت میش��وددهی ه�است: جامعه ای که توسط بازار و انگیزه س
اقتص�ادی ی�ک بح�ران دموکراس�ی اس�ت، ام�ا همزم�ان امک�ان تجدی�د حی�ات

سیاست را امکان پذیر میکند.
�ی و��ای محل��ی، فعالیته��ر سیاس��زاب و ام��ی از اح��دی سیاس��ود ناامی�با وج
�ردی و��ت ف�فرهنگی در جوامع ما بسیار گسترده است. سیاست بیشتر جه
�رار��دگی ق��یوه های زن��ادات و ش��واع اعتق��ایه ان��ر پ�اخلقی گرفته و همزمان ب
�ی را��ک فرهنگ��تهای ت��ته جمعی و سیاس�دارد. برخی، روشهای قدیمی دس
�د��واع جدی��رای ان��تجو ب��ترش جس��ه گس��ر ب��رات منج��ن تغیی��د. ای�رد میکنن
�ای��د نهاده��ددا  بتوان��ه مج�ساختارهای سیاسی دموکراتیک و فرهنگهایی ک
�ده��د، ش�قدرت سیاسی را با جنبشهای اجتماعی و رأی دهندگان متصل کن
است. توانمندی اجتماعی و مبارزه ح�ول ع�دالت اجتم�اعی و توس�عه پای�دار
�ذار��ال واگ��ه ب��ده و ب��ایین آم��د از پ�بطور فزاینده ای اهمیت می یابد. قدرت بای
�ط�شود. ما نمی توانیم عوامل جمعی دگرگونی جامعه را بیافرینیم؛ مردم فق
�ویت��ق تق��ا از طری��د. ام��ویش را دارن��ودن خ��ار نم��احب اختی��ایی ص��ود توان�خ
�ا�دموکراسی، ما میتوانیم شرایط ظهور انان و ظرفیت خود برای ایجاد اتحاد ب
آن ها را فراهم کنیم. اگر آن ها ق�درت واقع�ی را کس�ب و ب�ر اتخ�اذ تص�میمات

سیاسی نفوذ واقعی یابند، میتوانند اخلق دموکراسی را توسعه دهند.
�ر��انه ای را تغیی��ق رس�ما باید رویکرد خود به آزادی اطلعات و بررسیهای دقی



دهیم. وق�تیکه ق�درت سیاس�ی بررس�ی  می ش�ود و افک�ار عم�ومی بس�یج
�زاب��د. اح��ت پی�دا میکن��تی بس�یار اهمی�میشود، ش�بکه ها و داده ه�ای اینترن
سیاسی هنوز هم یک بخش ضروری از دموکراسی ما هستند. آن ه�ا ت�داوم
�وان از��تند. میت��تی هس��ب موق��بکه ها اغل��ه ش��الی ک�سازمانی داشته در ح
�ن ه�دفی��ه ب�ه چنی��ب ک�رد. ب�رای اینک��ن دو س�ود بس�یاری کس�همکاری ای
دست ی�افت، بای�د اح�زاب اج�ازه ب�از ک�ردن فرهن�گ و سازمانهایش�ان را داده
�رات��ت، «ج��ی بران��ان ویل��ا، بزب�روشهای کارشان را دموکراتیزه نمایند. باید م
�ک��تی فرهنگه�ای دموکراتی�دموکراسی بیشتر» را داشته باشیم. ما میبایس
�ق��ت و از طری��روری اس��ه ض��اتی ک��اتی در نک�خود را با رفرم  سیستم انتخاب
افزایش فرصت برای مشارکت فعال و مشورتی فرایند تصمیم گیری حتی در
�ور ای�ن اس�ت ک�ه قب�ل از تص�میم�احزاب خودمان تقویت کنیم. [در اینج�ا منظ
�ا��ورت ب��ازه مش��ور، اج��ین ام��ا متخصص��ذاکره ب��تمداران و م��ری سیاس�گی
�ی و��یال دمکراس��زاب سوس��رط اح��ش ش��ن پی��ود.] ای��هروندان داده ش�ش
�ن�کارگری قدرتمند در اروپاست. دوران ارتباط از بال بپایان رسیده است. همی
�ا��رده ت��رورتها ک��حبت از ض��ردم ص��ا م��ه ب�موضوع در مورد دولتهای تکنوکرات ک
�ت. م�ردم دیگ�ر به  خیم�ه��ادق اس��د، ص��تدلل متقاع�د کنن�اینکه انها را با اس
�اد و��ده ایج��الهای آین��لی در س��ه اص�شب بازیهای تبلیغاتی باور ندارند. وظیف
�ایه و��اد پ��ود. اعتم��د ب��ومی خواه��دگی عم��ی در زن��اد سیاس�استحکام اعتم
اساس تمام فعالیتهای سیاسی و اجتماعی میباشد. این به بهترین وجهی
�ق ب�ر س�ر اه�داف و تص�میمات��ود میای�د ک�ه انس�ان ها ب�رای تواف�وق�تی بوج
مشترک با ه�م هم�راه می ش�وند و ن�ه از طری�ق مح�رومیت  ان�ان. آن زم�انی
کس�ب می ش�ود ک�ه هم�ه در ی�ک بح�ث آزاد ش�رکت میکنن�د و ن�ه از طری�ق

اجتناب از بحث.
�ایی و��ه تنه�در یک روند نوسازی دموکراسی، دولتهای ملی میتوانند و باید ب
ب�ه ص�ورت مش�ترک، کاره�ای فراوان�ی انج�ام دهن�د. ام�ا ب�رای اینک�ه بح�ران
اقتصادی به نقطه عطفی ب�رای آین�ده ای جدی�د و ن�ه بازگش�ت ب�ه سیاس�ت
�تفاده��ایی اس��ی اروپ�شکست خورده دیروز  باشد، می باید از جامعه سیاس
�ت و ازادی در�شود. ای�ده ال اروپ�ایی ق�اره ای، ک�ه در آن هم�ه م�ردم در امنی
�ه��ت. ام�ا ب�رای آنک�جامعه ای پایدار و عادلنه زندگی میکنند، در دسترس اس
چنین ایده آلی تحقق یابد، نیاز به خلقیت فراوان و بلند همتی زیادی است.



سیاستی برای اروپای بهتر

یک سیاست برای یک اروپای اجتماعی
�ره وری�اروپا نیاز به یک استراتژی «فراتر از قرداد لیسبون» مبتی بر ایده «به
�ت:��اعی اس��د اجتم��ه رش��وط ب��اعی مرب��ره وری اجتم��اعی» دارد. به�اجتم
�اعی��ای اجتم�افزودن کیفیت و ارزش اجتماعی کار، محاسبه نمودن هزینه ه
�هروندان و��اه ش��دار. رف��رفی پای��وی مص��ک الگ��عه ی��تی و توس��ط زیس�و محی
�ود�کیفیت عمومی زندگی باید از طریق ارزشهای دیگری بجز ارقام و پول بهب
�ررات��ه ارائه مق�یابد. ثروت باید به شیوه ای عادلنه تر تقسیم شود. ما نیاز ب
استاندارد مؤثری که خدمات رفاهی عمومی مقرون به صرفه و خوب، حقوق
�اجرت و�عادلنه، شرایط کاری مناسب، تحصیل همگانی، دید انسانی به مه

همبستگی جهانی را تضمین میکند، هستیم.

اقتصاد مالی
�ود.��از ش�استراتژی ما برای جامعه اروپا باید با پرداختن به بحران اقتصادی آغ
�ی و��تر، بیطرف�از طریق کار مشترک، ما پایه اروپایی که توسط همکاری بیش
�ورهای��روز] کش�عدالت اجتماعی مشخص می شود را خواهیم گذاشت. [ام
�د.��ش میبرن��ا پی�عضو، اغلب برنامه های خود را با هزینه کشورهای دیگر اروپ
�ود.��گ ش��ا هماهن�مهم آن است که به فوریت انگیزه های مالی در سطح اوپ
توسعه هماهنگی مالی، تأثیر بس�یار زی�ادتری نس�بت ب�ه ی�ک کش�ور ایج�اد
�اهنگی��ورت هم��وی در ص��وقهای ق��دهی و مش��ش ب��ن افزای�میکند. تعادل بی
�ور را��ک کش�بسیار مطلوبتر میشود و وقتی که تمام اتحادیه اروپا و نه فقط ی
در ب�ر گی�رد، م�وثرتر عم�ل م�ی باش�د. م�ا نی�از ب�ه انج�ام رفرمه�ای مش�ترک
�افی��ا ک��الی اروپ��ازار م��م ب�اروپایی برای هدایت اقتصادی و مالی داریم. تنظی
�ایت��رای کف��اری ب��ات اجب��د الزام��ایی میتوان��ی اروپ��ان بازرس��ک ارگ�نیست. ی
�ایی��رمایه گذاری ه��فافیت در س�سرمایه لزمه را بگذارد، منجر به افزایش ش
�ادل��هیل تب�که توسط سهامداران بازار مالی صورت میگیرد، شود و باعث تس
�ات و��ه ثب�اطلعات بین ارگانهای کنترل ملی گردد. بازارهای مالی اروپا باید ب
�ب ارزش��ر کس��د ب��د. تاکی��ک کنن��را کم��د گ��ایی تولی��اد اروپ��عه اقتص�توس
�ده و در��ابت ش�سهامداران باعث جلوگیری از سرمایه گذاری دردارایی های ث

نتیجه رشد و اشتغال را در پی خواهد داشت.



برای دستیابی به این اهداف، ما نیاز به اصلح بانک مرکزی اروپا و سیاس�ت
�تن��داز پیوس��م ان��ود چش��ه بهب�اقتصادی و پولی اتحادیه را داریم. این منجر ب
�ه��انونی ک��ق ق�انگلستان به یورو میشود. اختیار بانک مرکزی اروپا باید از طری
�ر��د. علوه ب�توسط شورای وزیران و مجلس نمایندگان وضع گردد، افزایش یاب
ثبات قیمت، باید اختیار اجازه برای دیگ�ر اه�داف اجتم�اعی، در ص�ورت ل�زوم،
�اری،��وگیری و ک�اهش بیک�داده شود. این اهداف شامل اقدام هایی ب�رای جل
�ادی��ت اقتص��های سیاس��ر بخش��ایت از دیگ��الی، حم��تم م��ات سیس�حفظ ثب

اتحادیه اروپا و ترویج همکاری پولی با قدرتهای خارجی میباشد. 
بودجه مرکزی اتحادیه اروپا باید بطور قابل توجهی افزایش یابد و آن بایس�تی
�ر از��د. فرات�بتواند نسبت به حال حاضر، منابع بسیار بیشتری را باز توزیع نمای
�ورای��تیبانی ش��ا پش��ه ب��ود ک��ازه داده ش�چنین رفرمی باید به کمیسیون اج

وزیران و مجلس اروپا بودجه اتحادیه را متعادل نماید.
�ایگزین�توافق در مورد هماهنگی سیاست بودجه ای کشورهای عضو باید ج
�الف��ز مخ��اهنگی و تمرک��ن هم��دودی، ای��ا ح��ود. ت��عه ش��ات و توس��ته ثب�بس
�ه��از ب�یکدیگر هستند؛ هر چه هماهنگی گسترده تر و قبل اعتمادتر باشد، نی
بودجه مرکزی کمتر میگردد-اما آن ه�ا ب�ا ه�م میتوانن�د درجه ای از کن�ترل ک�ل

مالیات و سیاست هزینه ای در اتحادیه اروپا را امکان پذیر سازند.

کار و تأمین اجتماعی
�ه�وجود راههای مختلف ملی، یک منبع قدرت در اتحادیه اروپاست. رسیدن ب
�تم یکپ�ارچه ب�ه هم�ه مل�ل�یک جامعه اروپایی ب�ه معن�ی تحمی�ل ی�ک سیس
نیست بلکه کشورهای عضو باید در مورد مجموعه ای از اهداف برای رفاه به
�ی،�توافق برسند. یک حداقل دستمزد اروپایی، متناسب با در آمد متوسط مل
�اعی��قوط اجتم�میتواند افزایش اختلف در آمد در اروپا را محدود نموده و از س
�یون�جلوگیری کند. برای انجام این کار نی�از ب�ه ی�ک مرج�ع، مش�ابه ب�ا کمیس
�س، ب�ا ق�درت بس�یج افک�ار عم�ومی و همک�اری نزدی�ک ب�ا�در آم�د ن�ازل انگلی

سازمانهای اتحادیه کارگری میباشد. 
�ق��الن-از طری��گ و روفرتف�تعدادی از احکام دادگ�اه اتح�ادیه اروپ�ا -لوال، ویکین

�وده۱۹۹۶تغییر شرایط مجوز سال � برای جابجایی کارگران، بازار کار را آزاد نم
�ی و��ذاکرات جمع��ق م��رای ح��لح ب��ه اص�است. این مجوز در حال حاضر نیاز ب
حق اعتصاب دارد و کارگران مهاجر باید از شرایط یکسان کار در سراسر اروپا

برخوردار شوند. 



اروپا نیاز ب�ه ی�ک سیاس�ت ع�ادلنه مالی�اتی دارد. رق�ابت مالی�اتی در اروپ�ای
�ردی و��دهای ف��ه درام��رکتها ب��اتی از ش��ار مالی��ه ب�امروز به معنی آن است ک
�ت و��ن مالی�ات عقبگرای�انه ای ناع�ادلنه اس��ت. چنی�مصرف منتقل ش�ده اس
�ات ش�رکتها�برای آنکه پایه مالی بیمه های اجتماعی تضمین شود بای�د مالی
در کشورهای عضو هماهنگ شود. در می�ان م�دت، بای�د اتح�ادیه اروپ�ا من�ابع
�الی��املت م��ایی و مع�مالی خود را بر اساس مالیات بر شرکتهای بزرگ اروپ
�رکتها در��ود ش��ر س��ات ب��وع و مالی��د ممن�تأمین کند. پناهگاههای مالیاتی بای

کشورهائی که مشمول مالیات میشوند، اخذ شود. 

امنیت انرژی و سازگاری با محیط زیست
اروپا باید تبدیل به سازگارترین اقتصاد ب�ا محی�ط زیس�ت ش�ود. اگ�ر آمریک�ا در
پی تبدیل شدن به «سبزترین اقتصاد» جهان است، اروپا بای�د ای�ن چ�الش را
بپذیرد، چرا که کل انسانیت از آن سود خواهد برد. ما نیاز ب�ه ی�ک اس�تاندارد
مشترک سبز برای نیروگاههای انرژی داشته، ک�ه از آن طری�ق ب�ا اتخ�اذ ی�ک
�دایی و��انه ای، ج��ای گلخ��د گازه��رای تولی��خت تر ب��والی س��داف مت�سری اه
ذخیره سازی کربن را سرعت ببخشد. با داشتن هدف بهبود بهره وری برای
�ل ه�ا در اتح�ادیه اروپ�ا پیش�نهاد ش�ده�تولید برق، مانند آنچه که برای اتومبی
�ه�است، برای دولتها امکان اجازه ساخت کارخانه های جدید زغال سنگی ک

توانایی جذب کربن را نداشته باشند، را دشوار میسازد.
�ود، نی�از ب�ه زغ�ال س�نگ� اگر شبکه برق در سطح اتح�ادیه اروپ�ا متع�ادل ش
�تگی ب�ه��رژی از طری�ق ک�اهش وابس��ت ان��ش امنی�کاهش یافته و باعث افزای
�د��وجه تولی��ل ت��اهش قاب��ه ک��ر ب�نفت و گاز خارجی میگردد.این همچنین منج
�ود.��وخت میش��ای س��اهش هزینه ه��دت ک��د م��انه ای و در بلن��ای گلخ�گازه
قراردادهای دو جانبه حاضر که درحال مذاکره هستند بای�د ش�امل هم�ه اروپ�ا

گردند.

عدالت اجتماعی جهانی
�وز��د. اتح�ادیه اروپ�ا هن�جامعه اروپا باید برای تجارت جهانی ع�ادلنه تلش کن
�د��ال عق�هم سیاست تجارت آزاد تهاجمی دارد. هم اکنون اتحادیه اروپا در ح
�ارائیب و��ایی، ک��ورهای افریق��ا کش��ادی ب��اری اقتص��ای همک��وافقت نامه ه�م
�د،��د میکن�اقیانوس ارام، که بطور جدی توسعه در کشورهای مربوطه را تهدی
�یر�میباشد. آخرین استراتژی اتحادیه اروپا، «اروپای جهانی»، تلش برای اس



کردن بیش از دوازده کشور به موافقت نامه های تجاری فوق العاده که به نفع
شرکتهای بزرگ میباشد، دارد. ما نیاز به بررسی کامل تجارت اتحادیه اروپا و
�رار��را و م�ردم حاش�یه را در مرک�ز ت�وجه ق��وق فق�یک استراتژی جدید ک�ه حق
می دهد داریم. سیاستهای تجاری بای�د دموکراتی�ک ترش�ده وب�رای بازرس�ی
�امعه�شفافتر گشته و تبادل اطلعات در حد وسیع تری با مشارکت واقعی ج

مدنی صورت گیرد.

دموکراسی اروپایی
�ن�برای تقویت تاثیر دموکراسی اروپا بر اقتصادباید ما از این فرصت، برای تعیی
�ه در��ایی ک��هامی اروپ��رکتهای س���رکتهای اروپایی[ش��ارت در ش�هیاتهای نظ
�میم��ت تص��ف فرص��ان مختل��ه ذینفع��م و ب��تفاده کنی��د] اس�اروپا فعالیت میکنن
�د��ا بای��ادیه اروپ��دهیم. اتح��رکتها را ب��ی ش��میمات هیئت اجرای��ری در تص�گی
فرهنگ مدنی درسطح اروپ�ا بیافرین�د، ک�ه بتوان�د ش�هروندان را ب�ه رأی دادن
�ردد.��ک گ��ای دموکراتی��ترل نهاده��ظ و کن��اعث حف��ن ب��د و همچنی��ویق کن�تش
�زرگ را��میمات ب��ل از تص��ومی قب��ای عم��ازه بحثه�اتحادیه اروپا باید فعالنه اج
بدهد. برای پاسخگویی بهتر به افکار عمومی باید پارلمان اروپا که مستقیما
�س��اب رئی��ذاری و انتخ��انون گ��ار ق��ق ابتک��وند، ح��اب میش��ردم انتخ��ط م�توس

کمیسیونها را داشته باشد.

دعوت به بحث
این متن طرح کلی از اص�ول ج�امعه نی�ک را مط�رح میکن�د. ام�ا پ�روژه ج�امعه
نیک، باید توسط خود جامعه، از طریق بحث و عمل توسعه یابد. بنا براین، ما
�زاب��ای اح��ارگری و اعض�جامعه مدنی، جنبشهای اجتماعی، اتحادیه های ک
�رح��ده های مط�خود و همه کشورهای اروپایی را به بحث و توسعه بیشتر  ای
�ه�شده در این متن دعوت میکنیم. دعوت ما خطاب به همه کسانی است ک
�د.��ر را میخواهن��ک ت��ازگارتر و دموکراتی��ر، س��ادلنه ت��ایی ع��امعه اروپ��ک  ج�ی

این فقط آغاز راه است. 
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