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Introducció 
 
 
Progrés i justícia al segle XXI 
 
El futur és obert, ple de noves oportunitats però també d’amenaces. Per això hem 
de lluitar pel progrés i la justícia social per la via democràtica. Compromesos amb 
les persones, adscrits en la orgullosa tradició del socialisme democràtic, amb un 
sentit de la realitat i amb energia, els socialdemòcrates alemanys acceptem la 
nostra tasca en el món del segle XXI. Per aconseguir una pau permanent i la 
protecció dels vitals recursos ecològics. Per una societat lliure, justa i solidària. Per 
la igualtat de drets i l’autodeterminació de totes les persones, independentment del 
seu origen i gènere, lliures de la pobresa, de l’explotació i la por. 
 
Aspirem a un ordre mundial en pau i més just. Som partidaris de reforçar la 
legalitat per superar la llei del més fort. L’Europa social ha de convertir-se en la 
nostra resposta a la globalització. Els pobles, Estats i cultures només podrem ser 
capaços de garantir la supervivència de la humanitat i del planeta amb 
responsabilitat i seguretat alhora, amb solidaritat i cooperació. 
 
Treballem per un progrés sostenible basat en al dinamisme econòmic, la justícia 
social i la consciència ecològica. Volem vèncer la pobresa i l’explotació a través d’un 
creixement qualitatiu que proporcioni benestar i una bona feina per a tothom i 
afronti l'amenaça del canvi climàtic. Això es pot aconseguir garantint uns mitjans 
de subsistència per a les generacions futures i millorant la qualitat de vida. A 
aquest efecte, volem posar al servei de les persones les possibilitats del progrés 
científic i tècnic. 
 
Estem desenvolupant l’Estat social preventiu que combat la pobresa, ofereix a les 
persones les mateixes oportunitats per escollir el seu futur, garanteix la seva 
participació de manera equitativa i els hi proporciona seguretat en el cas que hagin 
d’afrontar situacions de precarietat. Apostem per la convivència entre les diferents 
generacions i la igualtat de drets entre homes i dones. Treballem per a les famílies, 
centrant-nos especialment en vetllar pels més dèbils de la nostra societat. Volem 
una vida sana i una bona educació per a tothom. No volem desatendre cap nen. 
 
Som partidaris de reforçar una societat civil solidària. Amb la creativitat de la 
política democràtica, volem enfortir la cohesió en el nostre país possibilitant un 
sentiment de pàtria i de pertinença comú. Volem fomentar a Alemanya una cultura 
del reconeixement: les persones han de poder conviure en el respecte mutu de la 
dignitat, la cultura i el treball dels altres. Treballem pel nostre Estat de dret social i 
democràtic, que garanteix la seguretat en la llibertat. 
 
En aquest temps de canvis constants molta gent busca orientació i perspectives. 
Sabem que milions de persones del conjunt de la societat comparteixen els nostres 
valors i els nostres objectius. Volem convèncer aquesta majoria solidària de la 
nostra política socialdemòcrata. 
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1. El temps en què vivim  
 
 
El segle XXI és realment el primer segle global. Mai abans les persones havien 
depès tant les unes de les altres arreu del món. Amb la caiguda del comunisme 
vàrem deixar enrere la separació del nostre país i la divisió política del món. Des 
d'aleshores estem vivint el canvi històric més profund des de la Revolució 
Industrial. La ciència i la tècnica són impulsores d’aquest canvi. Aquest segle serà 
un segle de progrés social, ecològic i econòmic, que proporcioni un major benestar, 
justícia i democràcia; o bé serà un segle d’aferrissades lluites per la distribució de la 
riquesa i de violència desbocada. 
 
L’actual forma de viure de les societats industrials sobrepassarà la capacitat de 
resistència ecològica de la Terra, sobretot tenint en compte que aviat serem nou 
mil milions de persones, i no sis com ara, explotant la riquesa i consumint tal com 
ho hem fet fins ara als països rics. Gaudir d’una vida digna, la pau al món i 
l’habitabilitat del nostre planeta estan, doncs, en joc. Una part cada cop més gran 
de la població mundial ja pateix les conseqüències de l'escalfament de l'atmosfera 
terrestre en forma de desertització i escassetat d’aigua. Les persones de regions on 
les condicions climàtiques provoquen fam es traslladen progressivament a zones 
menys amenaçades del planeta. Per això, limitar i evitar el canvi climàtic és un dels 
reptes més importants del segle XXI.  
 
 
Les contradiccions de la globalització 
 
El món s’està ajuntant. Els mitjans digitalitzats i altres innovacions tècniques han 
revolucionat el significat de l'espai i el temps. Per primer cop en la història estem 
experimentant la divisió del treball a escala mundial, que afecta a gran part de la 
humanitat. La globalització, l'obertura de fronteres i mercats, és el resultat no 
només de les innovacions tècniques sinó també de decisions polítiques. Ens ofereix 
la possibilitat d'acabar amb la fam, la pobresa i les epidèmies. El comerç 
internacional aporta benestar i més ocupació per a molta gent. Però, al mateix 
temps, el capitalisme global es caracteritza per una manca de democràcia i justícia, 
de manera que obstaculitza el camí cap a un món lliure i solidari. Accentua antigues 
injustícies i en crea de noves. Per això lluitem per una política que al nostre país, a 
Europa i al món, proporcioni una resposta social al capitalisme global. 
 
El capitalisme global permet l’acumulació de grans sumes de capital que, no 
obstant, no generen més benestar forçosament. Els desbocats mercats financers 
generen especulació i unes expectatives que entren en conflicte amb una activitat 
econòmica sostenible a llarg termini. Quan l'únic objectiu és un benefici elevat i 
ràpid, en moltes ocasions es destrueixen llocs de treball i s'impedeixen les 
innovacions. El capital ha d'estar al servei del valor afegit i el benestar.  
 
Amb la globalització el món es fusiona progressivament en un mercat únic. El poder 
econòmic es concentra en grans empreses, bancs i fons que actuen globalment. Les 
empreses transnacionals planifiquen les seves estratègies per generar beneficis 
arreu del món, soscavant decisions legitimades democràticament. Els Estats, fins i 
tot els més grans, corren el risc de convertir-se en simples emplaçaments que 
competeixen per les inversions del capital global. Per això els Estats han d'aliar-se i 
reforçar la seva influència de forma conjunta. Europa ha iniciat aquest camí. Una 
Europa social pot convertir-se en el model per a altres parts del món. 
 
Mai abans hi havia hagut tant coneixement al món. El progrés científic ha assolit un 
ritme imponent. El treball manual pesat pot ser substituït. Podem dominar malalties 
que durant molt temps havien estat considerades incurables. L'esperança de vida 
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mitjana augmenta. Però no tothom es beneficia del coneixement i altres béns 
públics perquè, precisament, estan en venda. En molts països s'accentua la 
diferència entre rics i pobres. La destrucció de la naturalesa s'estén a escala 
mundial.  
 
Allà on les fronteres desapareixen, augmenten les oportunitats dels pobles i 
cultures per conviure de manera pacífica. Però, a mida que el món s’ajunta, també 
es torna més vulnerable. Assistim a la desintegració de països, al desenvolupament 
de situacions que són terreny abonat per l’anarquisme i el terrorisme, a la divisió 
arbitrària del món entre el Bé i el Mal a mans de fonamentalistes polítics i 
religiosos. La violència privatitzada i desnacionalitzada així com l'expansió de les 
armes de destrucció massiva generen noves amenaces. Tot això constitueix una 
amenaça contra la pau. 
 
Després de dues guerres mundials homicides i de l'holocaust, els pobles d’Europa 
han creat un continent de pau, sense fronteres. Les revolucions pacífiques de 1989 
han acabat amb la divisió de l'Europa Oriental i Occidental. La unificació d'Alemanya 
ens ha portat llibertat i democràcia a tot el país. La majoria de persones gaudeixen 
de benestar i qualitat de vida com mai abans ho havien fet, no només a Alemanya 
sinó gairebé a tota Europa. Però al mateix temps, Europa està patint una crisi de 
confiança entre els seus ciutadans. Els europeus, i també els alemanys, exigeixen 
més democràcia, una major consideració envers les qüestions socials, més respecte 
per les identitats nacionals i les tradicions culturals. Per això Europa ha de ser més 
que una confederació d'Estats, ha de convertir-se en una unió social i democràtica 
dels seus ciutadans. 
 
 
Un canvi profund en el món laboral i la societat 
 
A més del mercat global de capitals i mercaderies, per primer cop assistim a una 
competència mundial en matèria de serveis i treball. Més gent que mai abans s’ha 
vist directament afectada per la globalització i la competència internacional. Rússia, 
la Xina i l'Índia són mercats de futur per a nosaltres. Però amb la seva entrada al 
mercat mundial augmenta enormement la mà d'obra disponible en el marc d’una 
divisió global del treball. S‘accentua la competència. 
 
Gràcies a la fortalesa de la seva indústria, Alemanya figura entre els beneficiaris de 
la globalització. Però no tothom al nostre país ha guanyat. Els treballadors veuen 
com fins i tot les empreses que prosperen són deslocalitzades. Administradors de 
fons anònims compren i venen empreses de la mateixa manera que els comerciants 
venen els seus productes a l’engròs. 
 
La nostra societat laboral està experimentant un canvi profund. El ritme de les 
innovacions i la diversitat de les modalitats d’ocupació augmenten. La qualificació i 
el coneixement són cada cop més importants. Sorgeixen noves professions 
creatives. Els contractes laborals normals i tradicionals (indefinits i amb uns horaris 
laborals fixes) estan perdent importància. La vida laboral de molta gent es 
caracteritza per l’alternança entre períodes d’ocupació, d’atur, fases de treball 
familiar i de treball autònom. 
 
Aquests canvis, en moltes ocasions forçosos, poden exigir massa dels treballadors i 
espantar-los. Molts temen quedar despenjats, abandonats o fins i tot oblidats, 
també per la política. Aquells que no està prou qualificats o ja són grans, solen 
quedar exclosos del mercat laboral. Les dones, fins i tot les millor qualificades, no 
tenen ni de bon tros les mateixes oportunitats d'ascendir professionalment, ni un 
salari que els permeti cobrir les despeses bàsiques. I la qualitat de vida de les 
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persones que sí tenen feina acostuma a veure’s amenaçada per una pressió 
creixent, una competència més forta i l’exigència d'estar sempre disponibles. 
 
Després de la Segona Guerra Mundial, els socialdemòcrates, els sindicats i els 
moviments socials van aconseguir grans progressos a la República Federal 
d’Alemanya. Mai abans hi havia hagut tanta gent amb possibilitats de participar en 
la vida cultural, social i política, alhora que la seguretat social va assolir una gran 
nivell. El capitalisme global desbocat representa una amenaça per aquests èxits. La 
pobresa torna a créixer i les diferències entre rics i pobres es fan més àmplies, 
també a Alemanya. No tothom pot viure només de la seva feina. És el cas sobretot 
de molta gent als nous Estats federals. Moltes famílies immigrants i llars 
monoparentals han de lluitar àrduament perquè els seus fills puguin tenir una 
oportunitat. Alguns, fins i tot, porten tres generacions vivint dels ajuts socials. La 
pobresa s'hereta perquè, entre d’altres coses, a Alemanya, més que a cap altre lloc, 
l’educació està condicionada per l’origen social. Per a molta gent, l’ascens social 
encara no és possible de la mateixa manera per a tothom. 
 
La nostra societat ha arribat lluny en el camí cap a l’equiparació entre homes i 
dones, tot i que encara no s’ha superat el repartiment tradicional dels rols. Igualtat 
jurídica no és sinònim d'equiparació. Precisament, en l'àmbit professional i laboral 
persisteixen els perjudicis de sempre. La conciliació de la vida familiar i laboral 
continua sent majoritàriament un problema de la mare i, a més, les dones 
continuen tenint un sou més baix que els homes, perden més fàcilment el seu lloc 
de treball i estan més amenaçades per la pobresa. 
 
L’esperança de vida a Alemanya augmenta. D’una banda, això és un gran regal: 
poder viure més anys significa més temps per fer activitats, per la formació i l’oci, 
aspectes que abans havien estat relegats. D'altra banda, hi haurà cada cop més 
gent gran, especialment si viuen soles, que dependran de l'ajuda de la societat. 
 
Al mateix temps, cada cop són menys els joves que poden complir el somni de tenir 
fills. Això comporta canvis en molts àmbits de la vida quotidiana, des del món 
laboral fins al sistema social, i fa que canviï l'atmosfera de la nostra societat. En 
moltes regions, l’escassa joventut que encara hi viu emigra i només la gent gran 
s'hi queda. Per tal de no abandonar cap regió, hem d’ajudar als que s’hi queden a 
crear perspectives de futur per la seva terra. 
 
La globalització també té una dimensió cultural. Les religions i les cultures es 
troben i creuen més que mai. Actualment, a gairebé tot el món, pots trobar 
persones de la teva mateixa cultura, productes de la teva terra i mitjans de 
comunicació que mantenen viu el contacte amb el teu país d'origen. Alhora, a casa 
teva trobes persones d’altres cultures. Tenim més a prop tot allò que és exòtic, i 
també l'oportunitat de comprendre-ho. Allà on predomina la por a l’estranger, 
augmenta el perill de que els prejudicis esdevinguin conflictes. Allà on s'accentuen 
els conflictes culturals a causa de les diferències socials, apareixerà la violència. 
Però la diversitat cultural, actualment, és un element característic de les societats 
amb èxit.  
 
 
Democràcia i política 
 
La globalització redueix les possibilitats dels Estats democràtics de condicionar la 
vida dels seus ciutadans. Al mateix temps, la política ha d’assumir noves tasques 
com la prevenció del canvi climàtic, la integració social de milions de persones i el 
canvi demogràfic. 
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Molta gent percep la pèrdua de poder de l'Estat en l'era de la globalització. Ja no 
creuen en la capacitat de la política per canviar les coses. Una de les tasques més 
importants per a la socialdemocràcia és, doncs, restablir la confiança entre els 
ciutadans sobre la possibilitat d’incidir en la societat i animar-los a fer-se càrrec del 
seu destí a partir de la lliure autodeterminació i la solidaritat. 
 
La nostra democràcia està travessant una crisis de confiança. Les afiliacions 
polítiques tradicionals disminueixen, però la predisposició al compromís social 
continua sent alta. No vivim en una era apolítica, doncs. Els partits polítics són 
encara elements indispensables d’una societat democràtica. Congreguen les 
conviccions i els interessos de la població. Canalitzen les necessitats i les 
expectatives dels ciutadans en el procés de formació de voluntats fins l’àmbit de les 
decisions i accions de la nostra comunitat. Això requereix estructures internes 
democràtiques, mobilitat, imaginació, perfils clars, fiabilitat i confiança. 
 
Nosaltres, els i les socialdemòcrates, estem convençuts que la gent té a les seves 
mans la possibilitat de confeccionar un futur pacífic, just i solidari. Les nostres idees 
d’un futur que val la pena viure provenen d’una anàlisi clara i realista del temps en 
què vivim. No hi ha marxa enrera a l'era de la societat industrial tradicional i els 
Estats-nació del segle XX. La gran tasca del segle XXI és incidir en la globalització a 
través d’una política democràtica. Mirem cap endavant.  
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2. Els nostres valors i conviccions fonamentals  
 
 
La socialdemocràcia alemanya, el partit democràtic més antic d’Alemanya, sempre 
ha format part d’un moviment internacional d’alliberament. Després de la seva 
fundació va ser ambdues coses: un moviment d'emancipació dels treballadors i un 
moviment democràtic amb l’objectiu d’acabar amb l'Estat autoritari. A Alemanya, 
va reprendre les idees de la Revolució Francesa i de la Revolució de 1848. La 
història democràtica no pot separar-se de la història de la socialdemocràcia, a 
Alemanya. La socialdemocràcia ha dut el dret de la llibertat i la democràcia, ha 
lluitat pel dret de vot de les dones i s’ha oposat a qualsevol tipus de dictadura. Va 
detectar molt ràpidament l'amenaça nazi rebutjant la Llei de Capacitació al 
Parlament. Molts socialdemòcrates van oposar resistència i van ser víctimes del 
terror nazi. La voluntat de llibertat va fer que la ruptura amb el comunisme fos 
inevitable. El restabliment de la socialdemocràcia a la RDA va esdevenir un senyal 
de llibertat. 
 
La socialdemocràcia va sorgir com a part del moviment obrer. Va lluitar a favor dels 
drets dels treballadors, va desenvolupar l’Estat social del benestar i, juntament amb 
els sindicats, va convertir els menyspreats proletaris en ciutadans de ple dret, 
conscients de ser-ho. 
 
A diferència d’altres partits, la socialdemocràcia sempre ha tingut una orientació 
internacional i europea. Per això continuem treballant en el projecte de l’Europa 
unida que, en el Programa de Heidelberg de l’SPD de 1925, era només una visió i 
ara ja es pot materialitzar. 
 
Malgrat que molts pacifistes convençuts van considerar la socialdemocràcia la seva 
pàtria política, mai ha estat un partit pacifista, encara que sí ha estat sempre 
immune al xovinisme i el militarisme. Quan ha governat, ho ha fet al servei de la 
pau. Estem orgullosos de no haver emprat mai la guerra, l'opressió o la dictadura 
envers el nostre poble. 
 
Des del principi, la socialdemocràcia va ser el partit de la democràcia. Ha incidit de 
forma decisiva en la cultura política del nostre país. Homes i dones de diferent 
origen, conviccions religioses i ideologies hi treballen conjuntament. Des del 
Programa de Godesberg de 1959 es proclama el partit del poble de l’esquerra, amb 
arrels al Judaisme i el Cristianisme, l’Humanisme i la Il·lustració, l’anàlisi marxista 
de la societat i l'experiència del moviment obrer. El partit del poble de l’esquerra 
està també en deute amb el moviment feminista i els nous moviments socials. 
 
Sabem que cada moment exigeix les seves pròpies respostes a les qüestions socials 
i polítiques. En la lluita per produir respostes programàtiques actuals sobre els 
desenvolupaments socials, estem a favor de d’un debat d’idees lliure i obert. 
Saludem i respectem les conviccions i opinions personals. No han d’estar mai 
condicionades per cap decisió de partit. En comptes de capitular davant els efectes 
cecs de la globalització capitalista, el que ens uneix és el convenciment que la 
societat és transformable. També ens uneix l’experiència històrica que la política 
socialdemòcrata només pot tenir èxit si està lligada al compromís democràtic de les 
persones que formen part dels sindicats, dels moviments pacifistes, feministes, 
mediambientals i pels drets civils, i els moviments i les xarxes crítics amb la 
globalització. L'SPD continuarà sentint-se proper a aquests moviments en el futur. 
 
 
La nostra concepció del gènere humà  
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Igual dignitat per a tothom és el punt de partida i l’objectiu de la nostra política. 
Les persones tenen unes potencialitats diferents que d’entrada no són ni bones ni 
dolentes per sí mateixes. Tenen capacitat de raonament i d’aprenentatge. Per això 
és possible la democràcia. Són imperfectes, poden equivocar-se i caure en la 
inhumanitat. Per això és necessària la democràcia. Cadascú és responsable de la 
seva pròpia vida. Ningú no pot o no hauria d’eximir cap altre persona d’aquesta 
responsabilitat. Ningú hauria de ser tractat com un mitjà per aconseguir un fi, ja 
sigui per raons polítiques o econòmiques. Rebutgem qualsevol pretensió de poder 
absolut sobre les persones. Quan la política promet fins i tot la felicitat i la 
realització, corre el perill de caure en un govern totalitari. 
 
La democràcia és l’únic sistema polític a l’alçada de la responsabilitat individual de 
les persones i que, sobre aquesta base, calcula els límits de la política. Els drets 
humans i civils estableixen límits a la política i a les institucions estatals, sense els 
quals no existiria la democràcia. Però les persones no són només éssers individuals 
amb drets i deures, sinó que també són éssers socials, és a dir, destinats a 
cooperar i disposats a fer-ho. La democràcia recolza aquesta disposició cooperativa 
mitjançant les seves institucions, organitzant la solidaritat més enllà de les 
diferències socials, generacionals i d’origen. 
 
“Lliures i iguals en dignitat i en drets”, tal com diu la Declaració Universal de Drets 
Humans, cadascú hauria de ser capaç d’incidir en la seva pròpia vida, en comunitat 
amb els demés. Aspirem a una societat de persones lliures i iguals en què cadascú 
pugui desenvolupar la seva personalitat lliurement, sense perjudicar la dignitat i la 
llibertat dels altres. Rebutgem qualsevol forma de discriminació. La dignitat dels 
éssers humans és independent del seu rendiment i la seva utilitat econòmica. Per 
això, la societat té el deure especial de protegir la dignitat de les persones 
discapacitades, de la gent gran i els infants. 
 
 
Els nostres valors fonamentals 
 
“Llibertat, igualtat, fraternitat”, les reivindicacions fonamentals de la Revolució 
Francesa, constitueixen la base fonamental de la democràcia europea. Des que 
l’objectiu d’igual llibertat en la societat moderna s’ha transformat en l’essència de la 
justícia, la llibertat, la justícia i la solidaritat s’han convertit en els valors 
fonamentals del socialisme democràtic en llibertat. Continuen sent el nostre criteri 
per avaluar la realitat política, el model per a una millor organització de la societat, 
i l’orientació per a l'actuació dels socialdemòcrates. 
 
Al llarg de la seva història, la socialdemocràcia sempre s’ha caracteritzat per lluitar 
per les condicions tant legals com materials de la llibertat, així com per la igualtat 
tant de dret com de participació i d’oportunitats; és a dir, per la justícia social. 
 
Els conservadors i els liberals sovint utilitzen els valors fonamentals per atacar-se: 
com més llibertat, menys justícia; i viceversa. En la filosofia socialdemòcrata, 
ambdós conformen una unitat. Tenen el mateix valor i la mateixa categoria. Però 
sobretot, es condicionen, es complementen, s'ajuden i es limiten entre ells. La 
nostra concepció dels valors fonamentals ens impedeix reduir la llibertat al lliure 
mercat, la justícia a l'Estat de dret i la solidaritat a la cura dels més desafavorits. 
 
Llibertat significa la possibilitat de decidir per un mateix. Tothom està cridat 
i capacitat per a ser lliure. El fet que es pugui o no viure d'acord amb aquesta 
vocació es decideix en societat. Cadascú ha de sentir-se lliure de dependències 
degradants, de la misèria i de la por, i ha de tenir l'oportunitat de desenvolupar el 
seu talent i de participar en la societat i la política de manera responsable. Només 
aquell que se sent prou segur socialment, podrà fer ús de la seva llibertat. 
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La llibertat individual acaba quan es vulnera la llibertat de l’altre. Qui impedeix la 
llibertat dels altres, a la llarga tampoc pot ser lliure. 
 
La justícia es basa en la igual dignitat de tothom. És sinònim d’igual llibertat i 
iguals oportunitats per a tothom, independentment dels orígens o el gènere. És a 
dir, la justícia significa igual participació en l'educació, el treball, la seguretat social, 
la cultura i la democràcia, així com igual accés a tots els béns públics. Allà on la 
desigual distribució dels ingressos i la riquesa divideix la societat entre aquells que 
disposen dels altres i aquells sobre qui es disposa, la pròpia societat atempta contra 
el principi d’igual llibertat i, per tant, esdevé injusta. Per això la justícia exigeix una 
major igualtat en la distribució dels ingressos, la riquesa i el poder. Perquè les 
grans desigualtats en la distribució constitueixen una amenaça per a la igualtat 
d'oportunitats. Per tant, la socialdemocràcia es necessària. 
 
La igualtat d’oportunitats no és sinònim d’uniformitat. Al contrari: és oferir l’espai 
suficient per al desenvolupament de les capacitats i les preferències personals. Les 
persones són i sempre seran diferents. No obstant, les diferències naturals i en els 
orígens socials no han de convertir-se en un destí social immutable. Els paràmetres 
de la vida no han de fixar-se per endavant. Rebutgem qualsevol tipus de privilegi o 
de discriminació per raó de procedència, classe, color de pell, gènere, orientació 
sexual o religió. 
 
El mèrit ha de ser reconegut i respectat. Una distribució dels ingressos i la riquesa 
basada en el mèrit és més justa. La riquesa compromet: aquells amb ingressos per 
sobre de la mitjana o que tenen més patrimoni que la resta també han de contribuir 
més al benestar de la societat. 
 
Solidaritat significa vincles recíprocs, sentiment de pertinença i 
cooperació. És la predisposició de les persones a respondre per les altres i ajudar-
se entre elles. Succeeix entre forts i dèbils, entre generacions, entre els pobles. La 
solidaritat crea poder de transformació, com li ha succeït al moviment obrer. La 
solidaritat és una força poderosa que manté unida la nostra societat, a través de la 
predisposició a la cooperació individual i espontània, amb regles i organitzacions 
comunes de l’Estat de dret, com un element organitzat i garantit políticament. 
 
 
El socialisme democràtic 
 
La nostra història està marcada per la idea del socialisme democràtic, d'una 
societat de persones lliures i iguals en la que els nostres valors fonamentals es 
materialitzen. Requereix una organització de l’economia, l’Estat i la societat en la 
que els drets civils, polítics, socials i econòmics fonamentals estan garantits per a 
tothom i en la que tots poden viure en pau i sense explotació, opressió ni violència, 
és a dir, amb seguretat social i humana. 
 
La fi del socialisme estatal de tipus soviètic no va refutar la idea del socialisme 
democràtic, sinó que clarament va confirmar l’orientació de la socialdemocràcia 
envers els valors fonamentals. Per nosaltres, el socialisme democràtic continua sent 
una visió d’una societat lliure, justa i solidària. Aconseguir-ho continua sent la 
nostra tasca. La socialdemocràcia és el principi de les nostres accions. 
 
 
La primacia de la política i el principi de la sostenibilitat 
   
Atès que ens aferrem a aquest objectiu, insistim en la primacia de la política 
democràtica i rebutgem la subordinació de la política a l’economia. D’aquesta 
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forma, apel·lem una concepció de la política més àmplia que no pot reduir-se a 
l'Estat, sinó que inclou les aliances i xarxes de la societat civil, així com persones 
que exerceixen el dret a decidir per un mateix en llibertat. La política ha de garantir 
que certs béns com la legalitat, la seguretat, l’educació, la salut, la cultura i el medi 
ambient, no es converteixin en simples mercaderies.  
 
En el futur, la democràcia haurà de demostrar que garanteix l'accés a aquests béns 
públics, assumint la responsabilitat política per als serveis d’interès general que 
possibiliten una distribució més justa de les oportunitats. En un món en el que 
l’escassetat de recursos és cada cop més gran, això és més necessari que mai i no 
pot deixar-se en mans del mercat. 
 
Per nosaltres, els mercats són una forma de coordinació de l’economia necessaris i 
millor que altres. No obstant, un mercat abandonat a sí mateix és cec en termes 
socials i ecològics. No està en condicions per sí sol de proveir els béns públics 
necessaris de manera apropiada. Per tal que el mercat desplegui la seva eficàcia 
positiva necessita regles, un Estat amb capacitat sancionadora, lleis eficaces i preus 
justos. 
 
Tenint en compte els reptes del segle XXI, la globalització i la crisi ecològica, 
considerem que la sostenibilitat és l'únic principi fonamental de l’acció política i 
econòmica. El principi de la sostenibilitat significa pensar en termes de futur. 
Resistir-se a la primacia del curt termini que dóna preferència a l'economia basada 
exclusivament en la lògica de mercat. Concep la política a partir de la idea de la 
societat i entén la diversitat democràtica, la sostenibilitat ecològica, la integració 
social i la participació cultural com els elements centrals que han de guiar la política 
socialdemòcrata. 
 
La nostra concepció del progrés al segle XXI exigeix conjugar la responsabilitat 
social, econòmica i ecològica per a un creixement qualitatiu i la millora de la 
qualitat de vida, l'ampliació de les oportunitats i la llibertat individual a través de 
les tecnologies, el progrés científic, el tracte responsable del recursos naturals no 
renovables i de les possibilitats il·limitades de la creativitat humana. 
 
 
La política de la socialdemocràcia 
 
La socialdemocràcia contraposa l’econòmicament restrictiva concepció de la societat 
a una idea orientada envers els valors humans de igual dignitat i respecte. Les 
persones no només competeixen entre elles, també es necessiten. El sentit de les 
seves vida no ve donat pels béns i productes que poden comprar. Les persones són 
quelcom més que consumidors i productors, per això ens oposem a que els valors 
econòmics afectin tots els àmbits de la vida.  
 
La qualitat de vida va més enllà de la simple recerca del benestar material. Les 
persones aspiren a comunitats íntegres on es visqui en pau i solidàriament, on la 
igualtat d’oportunitats i de drets sigui vàlida, fins i tot entre homes i dones. Les 
persones busquen el reconeixement, sentir-se útils, i no només a la feina. Viuen en 
i de les relacions dintre de la família, la parella, els fills i els amics. Necessiten 
temps per dedicar-se a aquestes relacions. Les persones realment riques són 
aquelles que viuen en una societat que els proporciona més temps lliure i la 
possibilitat de decidir per un mateix. Una vida marcada exclusivament pel 
cronòmetre i amb un ritme que obliga a estar sempre disponible està en 
contradicció amb aquest concepte. 
 
Volem una societat en què el dinamisme i la innovació generin progrés. Però al 
mateix temps volem preservar i enfortir els fonaments de la cohesió social. La 
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individualitat i l'oportunitat de triar entre diferents projectes de vida són valors 
importants, però també poden causar una pèrdua de cohesió i nous conflictes. La 
falta de claredat és l'altra cara de la diversitat i el canvi social, que reforcen el desig 
de cooperació i orientació. Amb la nostra contribució volem proporcionar a les 
persones un sentiment d’acceptació i de pertinença perquè se sentin segures. 
 
La socialdemocràcia garanteix no només els drets civils, polítics i culturals 
fonamentals per a tothom, sinó també, i en la mateixa mesura, els drets socials i 
econòmic fonamentals. Això permet assegurar la igual participació social de tothom 
a través de la democratització social, sobretot mitjançant la codecisió, l’Estat social 
i preventiu basat en els drets civils, i una economia de mercat coordinada que 
garanteix la primacia de la democràcia sobre els mercats. 
 



 13

3. Els nostres objectius, la nostra política 
 
 
3.1. Un món en pau i més just 
 
 
La política internacional de la socialdemocràcia alemanya té com a objectiu evitar 
conflictes i assolir la pau. Els nostres principis per aconseguir-ho són el diàleg, la 
solidaritat internacional i la seguretat col·lectiva a través de la cooperació. Estem a 
favor de la convicció que el poder ha d'estar subordinat al dret. 
 
Per primera vegada en la història la humanitat només pot resoldre els problemes 
col·lectivament. La seguretat global només pot aconseguir-se de forma col·lectiva. 
Per això cal desenvolupar una política interior mundial amb unes Nacions Unides 
fortes i crear un ordre econòmic mundial. Europa jugarà un paper clau en la 
consecució d’ambdós objectius. La Unió Europea ha de convertir-se en la nostra 
resposta política a la globalització. 
 
Els socialdemòcrates volen que totes les nacions, pobles i persones es beneficiïn de 
la pau i el benestar. L’SPD vol assegurar-se que la cooperació esdevé la paraula 
clau del nou segle.   
 
La socialdemocràcia és conscient de la creixent responsabilitat d'Alemanya per la 
pau al món. Estem adoptant activament aquest rol internacional. L’SPD és una 
força de pau a Alemanya i a Europa. Rebutgem qualsevol tipus de guerra ofensiva o 
preventiva. 
 
Per nosaltres, la indivisibilitat i el valor universal dels drets humans no són 
negociables. La Constitució, la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, la 
Carta de les Nacions Unides, la Declaració Universal dels Drets Humans, el Dret 
Internacional Humanitari i els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni són la 
base de la nostra política internacional. La pena de mort ha de ser prohibida a tot el 
món.  
 
No és la llei del més fort sinó la força de la legalitat la que ens aporta seguretat 
internacional. En l'era de la globalització cap Estat pot triomfar a llarg termini si 
intenta imposar els seus interessos unilateralment. Ens declarem a favor del 
multilateralisme, és a dir, de la cooperació organitzada dels estats. Estem vinculats 
a l’eficaç política de distensió de Willy Brandt a Europa, basada en elements 
essencials com la seguretat comuna, les mesures per generar confiança i la 
cooperació tant civil com econòmica. Advoquem per una nova política de distensió 
que faciliti el diàleg i la resolució pacífica dels conflictes evitant el rearmament. 
 
Basem la nostra política internacional en un concepte extens de la seguretat: 
perquè tothom gaudeixi de la seguretat cal pau, justícia i llibertat, democràcia així 
com un desenvolupant social, econòmic i cultural sostenible. 
 
Tractem els altres pobles amb amistat, franquesa i respecte. Moltes civilitzacions 
han contribuït a l'herència cultural de la humanitat. Rebutgem clarament aquells 
que evoquen els xocs de civilitzacions. La política exterior cultural és part integrant 
d'una bona política exterior al despertar l’interès i la comprensió pel nostre país i 
fomentar el diàleg amb altres cultures. 
 
Després de la fi del conflicte Est – Oest, encara no s’ha desenvolupat una nova 
arquitectura de seguretat per l’era de la globalització. En l’escena internacional 
estan obrint-se pas noves potències. La nostra política exterior, de seguretat i de 
cooperació al desenvolupament ha d’establir relacions estretes amb els països 
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d’Àsia, Llatinoamèrica i Àfrica. Ells són els nostres socis en la construcció d’un ordre 
mundial més just. 
 
Alemanya té una responsabilitat especial en relació al dret a l’existència de l’Estat 
d’Israel. Per aquesta raó també, ens hem compromès per una pau global al Pròxim 
Orient sobre la base dels acords internacionals. Ens declarem a favor de 
l’autodeterminació del poble palestí i la consecució d’un Estat palestí viable. 
 
La socialdemocràcia vol renovar la cooperació transatlàntica. Alemanya, Europa i 
els Estats Units d'Amèrica comparteixen valors comuns. Sobre aquesta base també 
treballen en estreta col·laboració a l’OTAN. Després de la caiguda del comunisme, 
però, l’aliança transatlàntica necessita fixar-se uns nous objectius que s'ajustin a 
les exigències de l'era de la globalització. Un ordre mundial pacífic només pot 
assolir-se amb els Estats Units, per això considerem que les relacions amb els EUA 
tenen un pes especial. 
 
L’amistat i la cooperació franco-alemanya han estat sempre el motor de la unió 
europea, i encara conserven el seu valor intrínsec de cara al futur. De la mateixa 
manera també volem continuar desenvolupant les relacions amb Polònia. 
 
La cooperació estratègica amb Rússia és indispensable per a Alemanya i la Unió 
Europea. L’obertura de Rússia assegura la pau i l’estabilitat en el nostre continent. 
 
 
Reforçar la cooperació global i regional 
 
Per tal d’aconseguir la pau al món, cal reforçar els interessos, vincles i 
organitzacions comunes. Per aquesta raó volem reforçar les Nacions Unides 
convertint-les en la instància superior d’un ordenament jurídic global. Volem crear i 
implementar un dret global. Per això, cal reforçar la jurisdicció internacional. El dret 
internacional només esdevindrà vinculant i resoldrà els conflictes amb eficàcia quan 
es puguin imposar sancions. 
 
Per augmentar la legitimació de les Nacions Unides, cal reformar i democratitzar les 
seves institucions. Volem reforçar els drets de l’Assemblea General de les Nacions 
Unides i del seu Secretari General. Cal garantir l’adequada participació de tots els 
continents a l’hora de reformar el Consell de Seguretat de les Nacions Unides. 
Estem en contra del dret de veto individual d’alguns estats membres. Alemanya 
hauria d’assumir responsabilitats més concretes dins de les Nacions Unides, entre 
d’altres coses, mitjançant un seient permanent en el Consell de Seguretat. A llarg 
termini la Unió Europea hauria d'aconseguir-hi un seient. 
 
Advoquem per un Consell Global de les Nacions Unides per la política econòmica, 
social i mediambiental. Hauria de coordinar els interessos econòmics, les 
necessitats socials i ecològiques, i limitar els riscs dels moviments incontrolats de 
capital així com el dúmping social i ecològic. Totes les regions i els organismes 
comercials i financeres internacionals haurien d'estar-hi representades al més alt 
nivell. 
 
La pau i la seguretat són béns públics globals. Per això, l’estabilitat financera i 
econòmica, la prevenció de les catàstrofes climàtiques, la defensa de l'ecosistema i 
la protecció contra les epidèmies són tasques d’una política globalitzada. Per tal que 
les Nacions Unides puguin exercir les seves responsabilitats, la comunitat 
internacional ha de reunir en el seu propi benefici tots els recursos necessaris. 
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Els moviments incontrolats de capital en els mercats financers poden posar en perill 
economies nacionals senceres. Aspirem a un marc d'ordrenament polític eficaç per 
als mercats financers a escala internacional. 
 
Els organismes internacionals, com ara el Fons Monetari Internacional, el Banc 
Mundial i l’Organització Mundial del Comerç han de prendre com a paràmetres la 
sostenibilitat econòmica, social i ecològica, els drets humans i els dels treballadors. 
Les seves decisions han de ser transparents. La distribució del dret de vot ha de 
reflectir més clarament els interessos dels països en vies de desenvolupament, 
sobretot els més pobres. 
 
Volem reforçar l’Organització Internacional del Treball (ILO). Les decisions del Fons 
Monetari Internacional, el Banc Mundial, l’Organització Mundial del Comerç i les 
Nacions Unides han de basar-se i considerar més atentament les principals normes 
laborals de l’ILO. Per reforçar els drets dels treballadors és necessiten sindicats 
lliures arreu del món. 
 
En tant que organitzacions regionals internacionals, el Consell d'Europa i 
l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) són models per a 
superar les diferències entre els pobles. Alemanya donarà suport a l’establiment 
d’organitzacions similars també en altres regions del món. 
 
Les organitzacions de la societat civil tenen una gran importància en el diàleg i la 
cooperació entre pobles. Ens considerem socis de la Confederació Sindical 
Internacional, de les Organitzacions No Governamentals i les esglésies, que sempre 
dirigeixen la mirada cap als conflictes internacionals i treballen per generar vies de 
solució. 
 
Volem que la Internacional Socialista (IS) desenvolupi un paper més significatiu en 
tant que aliança transnacional dels partits socialdemòcrates al món amb capacitat 
per fer política. Ha d'exercir un paper important en la democratització de la política 
internacional, en especial en la formació d'una opinió pública global. 
 
 
Una política de seguretat global 
 
Per a nosaltres, la pau és alguna cosa més que l'absència de guerra. La pau és la 
base fonamental perquè la nostra societat global es desenvolupi de manera 
civilitzada. La prevenció de conflictes és la política de seguretat més eficient per 
combatre les seves causes com ara la fam, la pobresa i l'escassetat de recursos. La 
guerra no hauria de ser un instrument polític. 
 
Considerem que un ordre econòmic mundial just i la cooperació per al 
desenvolupament són no només una necessitat de la humanitat sinó els ciments 
essencials d’una política de seguretat global. Per això, volem incrementar 
gradualment els recursos per lluitar contra la pobresa i el subdesenvolupament fins 
el 0,7% del PIB el 2015. La lluita contra la corrupció, el foment de la bona 
governança, la condonació sistemàtica del deute dels països en vies de 
desenvolupament i la lluita contra la sida i les epidèmies continuen sent objectius 
importants en la lluita contra la pobresa. 
 
En moltes societats les dones tenen la responsabilitat principal en matèria de 
desenvolupament social i econòmic. Sense la seva participació en igualtat de 
condicions arreu del món, la democràcia, la justícia global i el desenvolupament 
sostenible no són possibles.  
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Cal que el comerç internacional sigui més just. Els països en vies de 
desenvolupament no volen almoina, sinó oportunitats justes als mercats. Per això 
els països industrialitzats han d'obrir els seus mercats en el marc de l'Organització 
Mundial del Comerç i reduir gradualment les subvencions a les seves exportacions 
agràries fins a acabar definitivament amb elles. 
 
 
Desarmament i no proliferació   
 
La creixent proliferació d’armes de destrucció massiva exigeix una nova i eficient 
política de control i limitació d’armament encaminada al desarmament. Donem 
suport a la retirada de totes les armes nuclears que estan emmagatzemats en 
territori alemany. Reafirmem el nostre objectiu d’un món sense armament atòmic i 
per això promovem que l’enriquiment d’urani se sotmeti a controls internacionals. 
Volem l’entrada en vigor d’una normativa internacional que prohibeixi l’ús de les 
armes nuclears. Volem un espai sense armes. Estem dedicant esforços renovats a 
la limitació i el control dels arsenals d’armes convencionals. En relació al 
desarmament, estem a favor de reforçar i ampliar els tractats multilaterals vigents. 
S’ha de prohibir la producció i exportació de mines terrestres i bombes de dispersió. 
 
D’ara endavant també, ens hauríem d’assegurar que Alemanya no aspira a la 
fabricació, possessió i ús d’armes de destrucció massiva. Ens comprometem a 
seguir una estricta política d'exportació d'armament. Les armes no són mercaderies 
convencionals. Considerem que el compliment dels drets humans, una bona 
governança i la prohibició de subministrar armes a zones en conflicte són aspectes 
decisius per permetre la seva exportació. Cal denegar les exportacions d'armament 
a països en vies de desenvolupament, perquè posen en perill el desenvolupament 
sostenible d'un país. 
 
 
Responsabilitat per la pau i la seguretat 
 
Els recursos cada cop més escassos i els desastres climàtics alberguen un enorme 
potencial de conflicte. La protecció del medi ambient i l’accés a l’energia, les 
matèries primes i l’aigua són, en l’era de la globalització, qüestions de primer orde  
de la seguretat internacional. Les energies renovables i l’augment de l’eficàcia 
energètica són les claus per a un desenvolupament en pau.  
 
Els Estats fallits condueix a l'expansió de l’anarquia i la privació de drets. Alemanya 
ha d’estar preparada per assumir la responsabilitat en el restabliment de l’Estat de 
dret i les estructures de la societat civil. 
 
La manifestació més amenaçadora de la violència desnacionalitzada és el 
terrorisme. La lluita contra el terrorisme no és una guerra, sinó una lluita contra el 
crim. Aquesta és la tasca de la policia, la justícia i els serveis secrets. Només quan 
se'ls exigeix un sobre esforç en la lluita internacional contra el terrorisme es pot 
apel·lar a les forces armades com a última opció. Davant del terrorisme rebutgem 
qualsevol afebliment del dret internacional. 
 
Si bé els conflictes es poden decidir militarment, mai es poden resoldre’s únicament 
per les armes. Per això estem a favor d’una política de pau basada preferentment 
en la prevenció de conflictes. 
 
Les actuacions de les forces armades alemanyes sempre han de formar part d’un 
pla de mesures polítiques, diplomàtiques, econòmiques, culturals així com de 
cooperació al desenvolupament. Per això volem incrementar els recursos per a la 
prevenció i resolució de conflictes i millorar els instruments d’aquesta política. Per 
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nosaltres, l’ús de la força continua sent l’últim recurs. Fins i tot per a l'establiment 
de la pau només volem mobilitzar les forces armades quan els altres recursos no 
siguin suficients. 
 
Alemanya podria participar en aquestes missions sempre i quan estiguin 
legitimades per un mandat de les Nacions Unides vinculant el dret internacional, si 
la seva participació no contradiu el compromís d’Alemanya amb un món en pau i 
amb el benestar de la nació, i quan hagi estat aprovat pel Parlament alemany. 
 
Després de superar la divisió d'Europa i la reunificació d'Alemanya, les forces 
armades alemanyes han assumit més responsabilitats en el marc de la nostra 
política de cooperació en l’àmbit de la pau i la seguretat. Els soldats gaudeixen 
d’una gran confiança i reputació internacional degut a la seva actuació. Cal 
conservar el lligam i l'acceptació social de les forces armades. La modernització del 
concepte universal del servei militar obligatori és una garantia per aconseguir-ho. 
Per això apostem per un reforçament del servei militar voluntari. 
 
Tothom té dret a renunciar al servei militar per raons de consciència. Aquest dret 
també hauria de ser vàlid a nivell internacional. 
 
 
3.2. L’Europa social i democràtica 
 
 
Des del 1925, amb la demanda per uns Estats Units Europeus, la socialdemocràcia 
ja va manifestar-se a favor de la unitat europea. El que aleshores semblava 
impossible d’assolir, avui és una realitat: la unificació europea després de la Segona 
Guerra Mundial ha possibilitat el període de pau més llarg en la història del nostre 
continent. Hem deixat enrere la guerra, l’exili i la fam. La Unió Europea és sobretot 
un projecte de pau que volem ampliar per esdevenir una potència al servei de la 
pau amb capacitat d’acció. Però Europa també és una comunitat de valors socials i 
democràtics. El model social europeu combina progrés econòmic, equilibri social i 
llibertat individual. Estableix models per a la igualtat entre homes i dones i 
garanteix els drets de les minories. La socialdemocràcia aposta per una Europa 
tolerant que valori i vetlli per la riquesa de la diversitat de les seves nacions i 
regions, cultures i religions. 
 
Allà on els Estats no poden proveir els mercats d’un marc social i ecològic, ho haurà 
de fer la Unió Europea. 
 
La Unió Europea ha de convertir-se en la nostra resposta a la globalització. 
 
 
L’Europa democràtica 
 
Actualment la Unió Europea ha assolit la seva pròpia categoria d'Estat. Les 
decisions europees afecten cada cop més àmbits de la vida. Volem aconseguir 
l'Europa dels ciutadans. Volem arriscar-nos per una major democràcia europea. 
 
El nostre model és una unió política que garanteixi a tots els ciutadans europeus el 
dret a la participació democràtica. L’Europa democràtica necessita un govern 
sotmès al control parlamentari sobre la base d’una Constitució Europea. 
 
Volem una Europa federal on, juntament amb el Parlament Europeu, els Estats 
participin en l’elaboració de la legislació europea. 
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Les decisions sobre qüestions que només afecten als ciutadans localment, en una 
regió o un Estat han de ser competència de l’esfera política més propera possible al 
ciutadà. Aquest principi no por ser invalidat per les normes europees. 
 
Cal reforçar les competències del Parlament Europeu. Aquesta és la única manera 
de que participi en la legislació europea en peu d’igualtat amb els governs nacionals 
sota el paraigües del Consell de Ministres. 
 
El Parlament Europeu necessita ampliar el seus drets de control parlamentari a la 
Comissió Europea, així com el dret d’iniciativa legislativa. El president de la 
Comissió Europea hauria de ser escollit pel Parlament Europeu. 
 
La democràcia europea necessita una espai públic europeu. Per aconseguir-ho, 
calen mitjans de comunicació europeus, organitzacions de la societat civil, agents 
socials, però també partits polítics europeus forts. El nostre objectiu és 
desenvolupar el Partit Socialista Europeu per convertir-lo en un partit dotat d’un 
programa i uns membres amb capacitat d’acció. Estem a favor de l’elaboració d’un 
manifest socialdemòcrata per Europa i volem presentar-nos a les eleccions al 
Parlament Europeu amb un únic candidat europeu. 
 
Permetre que la Unió Europea esdevingui una autèntica democràcia no ha de 
fracassar per culpa de la manca de voluntat d’alguns Estats o dels seus governs. 
Per això es podria adoptar la forma d'una cooperació reforçada entre alguns Estats 
membres. Aquesta cooperació ha de restar oberta a tots els Estats membres.  
 
 
L’Europa social 
 
Europa ha creat el mercat únic més gran del món i ha aconseguit introduir-hi amb 
èxit una moneda única. Això es va fer en benefici dels ciutadans europeus. Però ni 
a Alemanya ni a Europa acceptarem que de l’economia de mercat en resulti una 
societat de mercat. Després de la comunitarització de les polítiques financera i 
monetària, defensem una major coordinació de la política econòmica, financera i 
monetària orientada al creixement i a l'ocupació. Per això són necessàries regles 
econòmiques vinculants. 
 
Després de la Unió Econòmica i Monetària, cal situar la Unió Social Europea al 
mateix nivell. Malgrat les diferents característiques i tradicions nacionals del model 
social europeu, tots els Estats socials europeus comparteixen uns fonaments 
comuns com són un Estat eficient, sistemes socials que ofereixen seguretat davant 
possibles situacions de precarietat, un alt nivell educatiu, polítiques de benestar 
públiques, condicions de treball regulades, així com el dret dels treballadors de 
participació i de cogestió en les decisions de l’empresa. 
 
La Unió Social Europea respecta les tradicions nacionals, però al mateix temps crea 
normes europees vinculants i estàndards de benestar mínims que cal tenir 
presents. No volem unificar els sistemes socials, sinó acordar un Pacte d'Estabilitat 
Social amb la resta d'Estats membres. Per tal d'acordar aquest Pacte d'Estabilitat 
Social, proposem objectius i normes per la despesa nacional social i en educació 
orientats a la productivitat econòmica. 
 
Allà on l’activitat econòmica és transnacional, els drets dels treballadors no poden 
aturar-se al traspassar les fronteres. Per això volem garantir i consolidar la cogestió 
dels treballadors a les empreses europees. Per reforçar i implantar l’autonomia dels 
convenis col·lectius a nivell europeu, apostem per una base jurídica europea per a 
les negociacions i els convenis col·lectius transnacionals. 
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Per tal d’evitar que la competència fiscal a la baixa acabi arruïnant els Estats, volem 
fixar uns tipus mínims i unificar la base imposable. 
 
El lliure accés a la prestació de serveis públics d’alta qualitat pertany al model social 
europeu. Cada Estat membre se n'ocupa a la seva manera, però els principis s'han 
d'establir de forma vinculant per la Unió Europea. 
 
De cara al futur, els països de la Unió Europea han d’invertir més en educació, 
recerca i innovació. Aquestes prioritats també s'ha de reflectir en el pressupost 
europeu. Estem a favor de disminuir les assignacions dels pressupostos nacionals a 
la Unió Europea i per la creació a llarg termini d’una font pròpia d’ingressos. 
Tanmateix, això exigeix una política pressupostària europea transparent, efectiva i 
controlada democràticament. 
 
Per tal que la gent jove pugui gaudir d’Europa i reforçar la nostra identitat comuna 
europea, apostem perquè tots els joves tinguin la possibilitat de conèixer la vida 
quotidiana d'un altre país europeu, ja sigui mitjançant programes d'intercanvi o 
trobades juvenils. 
 
 
Europa, una potència al servei de la pau 
 
El nostre objectiu és avançar en el desenvolupament de la Unió Europea per tal que 
esdevingui una potència al servei de la pau amb capacitat d’acció. Una política 
europea independent al servei de la pau ha de concentrar-se en els seus punts 
forts: la diplomàcia, el diàleg i el foment de la democràcia i els drets humans, 
també a través d'ajudes per al desenvolupament econòmic en zones en conflicte. 
 
Europa té interessos coherents en matèria de seguretat. Aspirem a una política 
exterior, de seguretat i de defensa comuna. Per això, les forces armades dels Estats 
membres també han d’ajuntar-se i treballar més estretament. A llarg termini volem 
unes forces armades europees i que les seves missions siguin legitimades pel 
Parlament. 
 
L’ampliació de la Unió ha aportat pau, estabilitat i benestar. Estem a favor del 
compliment de la promesa feta als països que gaudeixen d’una perspectiva europea 
per a l’adhesió quan compleixin els criteris exigits. Aquest també és el cas de 
Turquia. Una Turquia que se sent compromesa amb els valors europeus pot ser un 
pont important amb altres països islàmics. A més, seria beneficiós per a Alemanya i 
Europa. 
 
En relació als Estats de la regió que no estan en condicions d’adherir-se a la Unió ni 
tan sols a mig termini, continuem desenvolupant la Política de Veïnatge Europea. 
 
 
3.3. Una societat civil basada en la solidaritat i l’Estat democràtic 
 
 
La democràcia s'alimenta del compromís dels seus ciutadans. Per tant, volem una 
societat civil forta, dinàmica, en la que les persones aprofitin la llibertat d'expressió, 
d'associació i de reunió. L’Estat democràtic és la organització política pròpia dels 
ciutadans. 
 
Una societat civil dinàmica pot i ha de controlar, corregir, estimular, alleujar i 
complementar l’acció de l'Estat, però no el pot suplantar. Només allà on l’Estat 
compleix les seves obligacions, pot formar-se una societat civil dinàmica. Sense una 
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societat civil desperta, l'Estat democràtic sempre està amenaçat. Ambdós es 
necessiten. 
 
Una societat civil forta ens ofereix una casa en temps de canvis frenètics. Quan les 
persones es recolzen entre elles es fa possible la disposició a assumir 
responsabilitats, el sentit de la justícia, el reconeixement mutu, la solidaritat i la 
moderació en l'ús de la llibertat individual. La democràcia depèn d’aquestes virtuts 
democràtiques apreses i viscudes. 
 
En la societat civil, les persones assumeixen responsabilitats per iniciativa pròpia 
actuant en representació i benefici del bé comú. Sovint perceben abans que els 
governants aquelles situacions que cal corregir. Treballen de forma voluntària en 
associacions, fundacions, iniciatives i organitzacions no governamentals. Volem que 
aquestes persones obtinguin un major reconeixement i protecció. Una cultura 
basada en el treball voluntari i les donacions sense ànim de lucre a favor del bé 
comú pot i ha de construir una societat més diversa i humana. 
 
Els partits polítics, els sindicats, les esglésies, les comunitats religioses, les 
organitzacions socials i mediambientals també són pilars de la societat civil. Són els 
nostres socis en el camí cap a una societat humana i sostenible, amb capacitat de 
futur. 
 
L’esport és una part important de la nostra cultura. És saludable, imparteix 
tolerància i equitat, uneix les persones i ajuda a superar els antagonismes socials. 
Per això fomentem les associacions esportives, els esports populars i els de 
competició, així com l’esport per a les persones discapacitades. Això vol dir també 
lluitar contra el dopatge.  
 
Al segle XX, els governs autoritaris i el totalitarisme van desacreditar l'Estat. D'això 
se n’aprofiten els partidaris radicals del mercat que volen reduir les funcions de 
l'Estat a la protecció de la propietat i l'organització dels mercats. Sempre que poden 
intenten traspassar tasques de l'Estat als mercats. Però tot allò que es deixa als 
mercats acaba convertint-se forçosament en una mercaderia que alguns sí es 
poden permetre, però d’altres no. L'Estat social i de dret democràtic, recolzat i 
limitat per la societat civil, és el responsable de tot allò que no pot convertir-se en 
mercaderia. 
 
L’Estat està obligat per llei a garantir l’educació perquè no és cap mercaderia sinó 
un dret humà. 
 
La seguretat davant els crims no pot convertir-se mai en una mercaderia. És un 
deure que l’Estat ha d’exercir i que representa l’altra cara del seu monopoli de la 
força. 
 
La cultura és més que una mercaderia, és l’expressió de la societat humana. L’Estat 
no ha de prescriure el què és la cultura, però sí que l’ha de fer possible, incloent-hi 
aquella que no és rentable al mercat. L'Estat no és responsable de la veritat, ni 
filosòfica ni religiosa ni històrica, però sí ho és de garantir les condicions que 
permeten l'esclariment de la veritat. 
 
La seguretat social no es una mercaderia, sinó la tasca d’un Estat compromès amb 
la dignitat de les persones. 
 
Les funcions de l’Estat són establir i implementar les lleis i, és a dir, normes 
vinculants. Però legislar sobre totes les situacions en què ens podem trobar no 
condueix a un increment de la justícia. La desregulació torna a ser necessària en els 
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casos en què les normes obsoletes esdevenen obstacles. Tanmateix, la desregulació 
com a principi contradiu l'objectiu de qualsevol Estat. 
 
En un Estat de dret democràtic qualsevol poder, també el propi de l’Estat, pot i ha 
d’estar supeditat al dret. Això és el que legitima el monopoli de la força de l’Estat. 
Hauríem de defensar aquest monopoli de la força perquè la societat és més injusta 
quan només alguns poden comprar la seguretat, però no la majoria.  
 
L’SPD aposta per unes polítiques del benestar eficients i orientades al ciutadà en el 
marc de la seva responsabilitat pública. L’Estat no ha de proveir per sí mateix tots 
els serveis, però sí ha de garantir l’accés als béns públics.  
 
La privatització pot ser apropiada i responsable. Tanmateix, ens oposem a les 
privatitzacions quan dificulten l'accés als béns públics i posen en dubte el monopoli 
de la força de l’Estat. Quan les polítiques públiques s’han de privatitzar no només 
preguntem per la utilitat a curt termini de cara a les finances públiques, sinó també 
per les conseqüències sobre la capacitat de transformació futura i la responsabilitat 
democràtica de la política. No volem que els àmbits fonamentals de les polítiques 
del benestar estiguin exposats a l’especulació sobre la seva rendibilitat per part dels 
mercats de capital globals.  
 
La participació directa dels ciutadans a través d’iniciatives populars i referèndums 
també serveix com a nexe entre un Estat dinàmic i una societat civil activa. Dins 
dels límits establerts per llei, han de complementar la democràcia parlamentària no 
només als municipis i als estats federats, sinó també a nivell nacional. Els límits 
fixats per la Constitució a la majoria parlamentària també s’han d’aplicar als 
referèndums municipals. 
 
L’Estat es relaciona amb la majoria de ciutadans a través de la seva administració. 
Per això necessitem una administració propera als ciutadans al servei de les seves 
necessitats. Suprimirem la burocràcia inútil. No volem un Estat intervencionista . 
 
Els partits democràtics tenen una funció clau en el procés de formació de les 
voluntats polítiques. Són els mediadors indispensables entre la societat civil i 
l’Estat. Haurien de traduir les preocupacions dels ciutadans en la base de les 
accions polítiques. Són una escola de discussió política i els responsables que els 
electors puguin votar per homes i dones a l’alçada del treball que han de 
desenvolupar als consells municipals i als parlaments. La democràcia necessita 
partits polítics forts, dinàmics i amb capacitat de decisió, a més de parlaments 
igualment forts. Els parlaments són el centre de la formació democràtica de les 
voluntats polítiques. 
 
 
Uns municipis forts 
 
La societat civil basada en la solidaritat troba el seu lloc principalment en les 
comunitats locals. Són elles les que incideixen en el benestar social i en la vida 
quotidiana de tothom. És a les comunitats on es decideix si els nens reben atenció 
durant els primers anys de la infància, si les persones de diferents cultures 
conviuen juntes o segregades, si els joves aprofiten amb criteri el seu temps lliure, 
si les persones grans estan integrades, i si les persones se senten segures en els 
espais públics. Això succeeix tant a les zones rurals com a les grans ciutats. L’àmbit 
local i regional, amb la seva singular història i cultura, és el que ens proporciona un 
sentiment de pertinença, de comunitat i de seguretat en temps de transformacions 
profundes. 
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Per això, estem reforçant l’autogovern local, millorant la seva qualitat i ampliant el 
seu àmbit de decisió. Estem incrementant la seva capacitat financera per fer 
polítiques, només transferint competències si van acompanyades dels recursos 
necessaris. 
 
 
La política social dels municipis 
 
Més de la meitat de la societat viu ja en zones urbanes. El futur de les ciutats 
determina el futur de la nostra societat. La política social dels municipis consisteix 
en organitzar la vida en comú de ciutadans de diferent origen, situació social i 
perspectives de vida. Els principis polítics que han guiar la nostra política són unes 
ciutats solidàries on els seus habitants estan convidats a participar activament en la 
seva vida social, econòmica i cultural. 
 
Els centres urbans es poden preservar i reforçar només en la mesura en què 
disposin del suficient espai per a habitatges assequibles. L’habitatge no ha de 
convertir-se en un objecte d’especulació. La presència als centres urbans tant de 
gent gran com de famílies amb nens és una condició és garantia d’una ciutat 
dinàmica. 
 
L’objectiu de la política socialdemòcrata és millorar la cohesió social a les ciutats i 
els barris. Volem fomentar, sense barreres, diferents formes de vida  entre 
generacions. Per tal que les ciutats amb una població envellida sigui viable, volem 
incrementar els potencials de l'edat activa i fomentar el compromís ciutadà de les 
persones més grans. S’han d'evitar els processos de segregació i marginació dels 
barris més desafavorits. Calen projectes transversals i una actuació conjunta per a 
la creació de més llocs de treball, el reforç de la integració i la participació, així com 
la millora de l’accés a l’educació i la qualificació. La "ciutat social” és una tasca 
transversal que afecta a tots els àmbits de la política. 
 
 
L'Estat federal social 
 
La República Federal Alemanya ha estat sempre un Estat federal social. En un Estat 
federal impera el principi de subsidiarietat: la unitat més gran només es fa càrrec 
d’allò que la unitat més petita no pot fer. Ens declarem a favor d'aquest Estat 
federal, perquè obeeix a la tradició alemanya, evita la concentració de poder, en 
dificulta l'abús i possibilita la formació de la voluntat democràtica a tots els nivells.  
 
Volem uns Estats federats amb capacitat d’acció dins una Federació amb capacitat 
d’acció. Per això és necessari poder distingir clarament en tot moment qui és 
responsable de què. La delimitació de competències ha d’orientar-se en funció de la 
millor manera de resoldre els problemes i no en funció de com preservar les àrees 
de responsabilitats. 
 
Les diferències en la capacitat econòmica i financera de les regions i els Estats 
federats han augmentat. El nostre model és la igualtat en les condicions de vida. 
Per això estem a favor del deure d’assistència solidària entre totes les parts 
d’Alemanya, l’est i l'oest, el nord i el sud. L’Alemanya Oriental té dret a la 
solidaritat de tota Alemanya. 
 
No tots els traspassos de poder de decisió a la Unió Europea han de debilitar l'Estat 
federal. És el cas de la política fiscal. Uns tipus mínims per a l’impost de societats 
fixat per la UE, fins i tot l’enfortirien. 
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Seguretat en llibertat  
 
La llibertat i l’Estat de dret són els paràmetres de la política socialdemòcrata en 
matèria de justícia i interior. Per a nosaltres, l’Estat de dret significa el respecte 
incondicional dels drets humans i civils per part de totes les autoritats de l’Estat i 
garantir una justícia independent a l’abast de tothom. Les persones necessiten 
seguretat. Només poden fer un ús real de la llibertat quan se senten segurs. L’Estat 
de dret ha de vetllar per la seguretat que, a Alemanya, està amenaçada per la 
delinqüència, incloent-hi el crim organitzat i les xarxes criminals internacionals, i 
pels extremistes i terroristes. Hi lluitem amb els instruments de l’Estat de dret. La 
policia i la justícia en són responsables directament. Rebutgem la intervenció de les 
forces armades en els afers interiors. Qui es vulgui protegir dels enemics de l’Estat 
de dret no ha d’abandonar mai els seus principis. El que cal justificar no és la 
defensa dels drets dels civils i de la llibertat, sinó la seva restricció. La prohibició de 
l’abús i la tortura és absoluta. Només guanyarem la lluita contra la violència, l’odi i 
el crim si combatem d’igual manera les causes que les originen.  
 
Garantim els drets en matèria de tractament de les dades de caràcter personal i 
apostem per una protecció eficaç de les dades.  
 
Els socialdemòcrates condemnem l’extremisme de dretes, el racisme i 
l’antisemitisme que van portar a Alemanya a la pitjor catàstrofe de la seva història. 
Per això, sempre lluitarem perquè el nostre país no torni a caure mai més en la 
barbàrie.  
 
Qualsevol tipus de violència, independentment dels motiu que l’originin, és un atac 
a la societat civil basada en la solidaritat, tant si es tracta de violència entre els 
homes o de violència domèstica contra les dones o infants. Els matrimonis forçats, 
la prostitució forçada o els anomenats delictes d’honor contra les dones s’han 
d’impedir i castigar. 
 
Al nostre país no hi ha lloc per a l’extremisme religiós. Els drets humans no poden 
estar supeditats a principis o tradicions religioses. Aquest ha de ser el límit de la 
nostra tolerància envers altres cultures.   
 
 
Integració i immigració   
 
Alemanya és un país d’immigració. La immigració ha enriquit econòmica i 
culturalment el nostre país i així ho seguirà fent en el futur. Per això volem 
preparar la nostra societat. Necessitem més immigrants qualificats.   
 
La immigració requereix integració. Es tracta d’un esforç conjunt, per això és 
necessari la predisposició d’ambdues parts. Les persones immigrades s’han 
d’integrar i nosaltres hem d’oferir-los totes les possibilitats perquè prenguin part en 
la vida de la nostra societat. Per aquesta raó, la integració exigeix oportunitats 
justes, però també regles clares. 
 
La nostra Constitució reconeix la diversitat cultural. Per això ningú no ha de renegar 
dels seus orígens. Però també estableix límits que ningú no ha de sobrepassar, ni 
tan sols apel·lant a la tradició o la religió. Per aquest motiu ningú no ha d’impedir 
que les dones i nenes creixin i siguin educades en llibertat. 
 
Aquells que vulguin gaudir de la igualtat d’oportunitats a Alemanya han d’aprendre i 
finalment dominar la llengua alemanya. Volem millorar els serveis educatius. 
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Confiem i esperem que s’utilitzaran. La millor manera d’aconseguir la integració, 
incloent també la lingüística, és quan s’inicia en la infància. Hauríem d’aprofitar les 
oportunitats que ofereix el multilingüisme de les persones immigrades.    
 
El nostre objectiu és aconseguir la nacionalització de les persones que arriben al 
nostre país. Això no suposa la plena integració, però permet una participació 
política efectiva. En aquest sentit no excloem la plurinacionalitat. Volem donar el 
dret de vot a les eleccions municipals a totes aquelles persones que encara no 
tenen la nacionalitat alemanya però ja fa temps que viuen al país, fins i tot si no 
provenen d’altres Estats de la UE.  
 
Estem a favor del dret fonamental d’asil per als perseguits polítics. Qui hagi de fugir 
del seu país a causa d’una persecució o discriminació, ja sigui o no per part de 
l’Estat o per raó de gènere, hauria de rebre protecció i acollida i, en última 
instància, també un asil segur. Estem a favor d’una política europea comuna a favor 
dels refugiats que lluiti contra les causes del èxode i l’exili. 
 
 
Persones amb discapacitat  
 
Una societat civil basada en la solidaritat també es caracteritza per garantir la 
igualtat d’oportunitats i la participació amb els mateixos drets a les persones amb 
discapacitat. Encara queda molt per fer per eliminar totes barreres i perquè les 
persones amb discapacitat accedeixin a la millor educació possible, tinguin un 
treball remunerat amb garanties i participin sense impediments en la vida política, 
cultural i social. Volem fer justícia amb els interessos de les persones amb 
discapacitat i facilitant-los una participació social àmplia. 
 
 
L’opinió pública i els mitjans de comunicació  
 
La democràcia necessita l’opinió pública. Els mitjans independents fan possible 
conèixer els fets, la formació d’opinió, la participació en la política i el control del 
poder. A més de la premsa, els llibres, la ràdio i la televisió segueixen apareixent 
nous mitjans de comunicació, com Internet o la telefonia mòbil. Els mitjans de 
comunicació evolucionen conjuntament i marquen cada vegada més el nostre dia a 
dia. S’ha d’aprendre a fer-ne ús. Volem convertir la competència dels mitjans en un 
punt clau de la formació.  
 
Defensem la independència dels mitjans enfront les intervencions estatals i els 
interessos econòmics del poder. No volem renunciar a un autocontrol efectiu dels 
mitjans i ni als codis ètics periodístics. Creiem que la radiodifusió pública és 
indispensable per a una opinió pública democràtica, ja que és una mesura 
correctiva important davant la privatització creixent de l’oferta dels mitjans. Estem 
en contra de la manipulació, la parcialitat política i els continguts no aptes per a 
menors. Lluitem contra els continguts sexistes, racistes o que fan apologia de la 
violència.  
 
 
La cultura de la societat democràtica  
 
Des dels seus inicis, la socialdemocràcia ha estat també un moviment cultural. 
Sempre hem tingut un concepte ampli de la cultura. S’estén més enllà de les arts i 
inclou l’educació, el patrimoni històric i les formes de convivència. Per això 
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necessitem una cultura política que doni suport a la nostra democràcia. La cultura 
és, sobretot, l’espai on la societat consolida els seus valors i objectius. Enforteix les 
persones, crea un sentiment de pertinença col·lectiu i la consciència d’arrelament i 
cohesió social. 
 
Estem a favor del diàleg entre les cultures, important per aconseguir la pau 
nacional i internacional, però també la integració. Si la globalització pacífica té èxit, 
necessitem una cultura del reconeixement que contraresti la marginació de les 
minories i també la formació de societats paral·leles. Volem la diversitat cultural en 
lloc de la restricció fonamentalista, la politització de les diferències religioses i 
culturals i la monocultura global. Només una cultura viva on es reconeguin altres 
opcions permet viure en una societat en què puguem ser diferents sense por. 
 
La diversitat pacífica només serà possible si afirmem les nostres arrels morals en la 
tradició judeocristiana, (que també ha rebut la influència de la filosofia grega, el 
dret romà i la cultura àrab) en l’Humanisme i la Il·lustració. Només una cultura 
basada en els valors i la tolerància pot resistir l’intent d’utilitzar la cultura i la religió 
com a mitjans d’exclusió. La contribució dels musulmans que viuen a Alemanya és 
indispensable per al diàleg de religions i la convivència pacífica.  
 
La cultura és un bé públic. La seva promoció és feina de la societat civil i l’Estat. 
Donem la benvinguda i donem suport al compromís privat i de la ciutadania. Però 
l’Estat té una responsabilitat que no pot delegar. Creiem en una Alemanya com a 
Estat cultural que garanteix la diversitat de l’escena cultural, promou l’educació 
cultural i preserva el nostre patrimoni i memòria històrica. Que potencia les arts i 
assumeix la responsabilitat de donar cobertura social als artistes independents. Que 
impulsa la nostra cultura a l’exterior. La promoció de la cultura no significar 
subvencionar, sinó invertir en el futur del nostre Estat democràtic.  
 
 
Les esglésies, les comunitats religioses i ideològiques   
 
Ens inscrivim en l’herència judeocristiana i humanística d’Europa i la tolerància pel 
que fa a qüestions de la fe. Defensem la llibertat de pensament, de consciència, de 
fe i de prèdica. La nostra Constitució estableix aquesta base i paràmetres. Per a 
nosaltres, l’acció de les esglésies i de les comunitats religioses i ideològiques és 
insubstituïble, especialment quan encoratgen la gent a assumir responsabilitats 
envers els altres i el bé comú i transmeten les virtuts i els valors en què es basa la 
democràcia.   
 
Volem dialogar amb ells i, allà on veiem tasques conjuntes, cooperar lliurement. 
Respectem el seu dret a regular de manera autònoma els seus assumptes interns, 
en el marc de les lleis vigents per a tothom.  
 
 
3.4. La igualtat de gènere  
 
 
Els socialdemòcrates volem construir una societat on tant les dones com els homes 
tinguin els mateixos drets i oportunitats, no només sobre el paper, sinó de manera 
efectiva en la vida diària. Lluitem per una societat en què homes i dones puguin 
conviure en igualtat, llibertat i solidaritat.  
 
Volem que els homes i les dones puguin escollir per si mateixos el seu camí, bé 
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sigui junts o separats, amb família o sense.    
 
El Partit Socialdemòcrata d’Alemanya i el moviment feminista, ambdós sorgits del 
moviment per la llibertat del segle XIX, comparteixen el concepte d’igualtat entre 
dones i homes. Els socialdemòcrates vàren lluitar per aconseguir molts dels drets 
per a les dones: el dret de vot, la igualtat de dret en el matrimoni i la família i 
l’accés en igualtat a l’educació. 
 
Avui dia les dones han adquirit més consciència del seu paper i volen organitzar la 
seva vida segons les seves idees. La relació entre homes i dones està canviant. 
Cada vegada més, les dones i els homes es volen repartir la feina i les tasques 
familiars de manera conjunta. 
 
L’equiparació legal encara no és una equiparació real. Per això ens calen polítiques 
actives de suport a les dones, a més de l’enfocament de gènere que examina 
l’impacte en la vida d’homes i dones de cada decisió política i la modifiqui en cas 
necessari. 
 
Continuen existint les velles desigualtats en el món laboral i professional. Els homes 
ocupen la majoria de llocs de treball amb responsabilitats en l’àmbit econòmic i 
empresarial. Sovint, les dones guanyen uns sous més baixos que els homes 
malgrat tenir la mateixa qualificació. 
  
Les exigències quant a flexibilitat i disponibilitat en el món laboral difícilment 
permeten conciliar la família i els nens. A més, en el dia a dia de les dones 
s’ajunten les tasques laborals i familiars. El repartiment de feines domèstiques 
entre dones i homes encara no és un fet habitual. Avui dia, gran part d’aquestes 
feines encara són assumides per les dones, on sovint s’hi ha d’afegir el seu treball 
remunerat, cosa que dificulta la igualtat real en la vida laboral. Massa sovint les 
dones han d’escollir entre renunciar als nens o renunciar a la feina. 
 
La conciliació del treball i la família es pot millorar amb el desenvolupament ampli i 
adreçat a les necessitats d’escoles bressol i la consolidació de les fases educatives. 
En diferents etapes de la vida, a les dones i als homes se’ls exigeixen coses 
diferents. Ja sigui per a progressar professionalment, educar els nens, atendre 
familiars, formar-se o adoptar un compromís polític o civil, han de tenir temps per 
dur a terme aquestes tasques. Volem estructurar el món laboral amb jornades 
laborals flexibles que permetin equilibrar el treball i la vida privada. Volem que les 
dones i els homes puguin decidir com volen organitzar el seu temps. Només així 
garantim realment la llibertat d’escollir. 
 
Volem una participació justa i en peu d’igualtat de les dones i homes en el treball 
remunerat. El treball que majoritàriament duen a terme les dones sovint està més 
mal remunerat. S’hauria de pagar el mateix sou per un mateix treball. Volem anar 
més enllà de la divisió tradicional de feines per a dones i homes. Això requereix 
mesures legals per a garantir la igualtat en la participació de les dones en posicions 
directives a les empreses, l’administració, l’economia, la investigació i els òrgans 
supervisors. 
  
Volem modificar el dret fiscal perquè exercir una activitat remunerada no representi 
cap obstacle per a les dones i la seva emancipació professional no sigui un 
impediment.   
 
Si volem aconseguir la igualtat real entre dones i homes hem de modificar tots els 
àmbits de la nostra vida. Si volem una societat digna hem de vèncer el masclisme.  
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3.5. Desenvolupament sostenible i creixement de qualitat  
  
El benestar i la qualitat de vida per a tothom sempre han estat els objectius de la 
política econòmica socialdemòcrata. En el passat, el progrés es va entendre 
sobretot en termes de creixement quantitatiu. Actualment, el ràpid canvi climàtic, 
la sobrecàrrega dels ecosistemes i el creixement de la població mundial ens 
obliguen a desenvolupar una nova orientació adequada al futur. D’això depèn que 
el desenvolupament esdevingui progrés. Volem un progrés sostenible que combini 
el dinamisme econòmic, la justícia social i la responsabilitat ecològica. Per això és 
necessari un creixement de qualitat amb menys consum de recursos. Les persones 
haurien de tenir la possibilitat de guanyar-se la vida amb un treball de qualitat 
sense ser explotades ni intimidades. Tots i cadascú haurien de rebre una part justa 
de la riquesa generada. També volem assegurar la protecció dels recursos naturals 
per a les generacions futures. 
 
Apostem pel progrés científic i econòmic, per l’educació i la qualificació que fan 
possible un desenvolupament sostenible. El creixement de qualitat implica una 
política econòmica nacional competitiva basada en la productivitat i en la creació de 
valor afegit. Aquesta és la base per acabar amb la pobresa, l’explotació i el 
malbaratament dels recursos naturals.   
 
Entenem la globalització com una oportunitat per crear nous llocs de treball i per la 
creació de riquesa a nivell mundial. Volem posar el dinamisme dels mercats al 
servei de les persones. Per aquest motiu necessitem estructurar la competència de 
manera que apunti al creixement a llarg termini i superi la fixació per obtenir 
beneficis a curt termini.   
 
 
L’economia social de mercat al segle XXI 
 
Al segle XX, l’economia social de mercat s’ha convertit en el nostre extraordinari 
model d’èxit. Combina la fortalesa econòmica amb el benestar per a molts sectors 
socials. L’economia social de mercat, esbossada sobretot per la socialdemocràcia i 
els sindicats, va convertir la participació i la cogestió dels treballadors en una força 
productiva creadora de pau social.   
 
No obstant, els mercats globals financers i de capitals, que ja no tenen fronteres, 
qüestionen aquesta avalada estructura. L’orientació exclusiva a obtenir exagerats 
beneficis a curt termini posa en perill la cohesió social i no té en compte les 
necessitats ecològiques. Al mateix temps destrueix l’èxit econòmic a llarg termini 
de les nostres empreses i la nostra economia nacional.  
 
A l’era de la globalització i més enllà de les fronteres nacionals, els mercats 
necessiten ser configurats per la política. La nostra directriu és tenir tanta 
competència com sigui possible i tanta regulació de l’Estat com siguin necessària. 
L’acció conjunta de la Unió Europea és de vital importància per al futur de 
l’economia social de mercat. 
 
Per a la democràcia econòmica és indispensable complir íntegrament el que postula 
la Constitució: «La propietat privada compromet. El seu ús ha de servir també per 
al benestar general».  
 
La cogestió dels treballadors a les fàbriques i empreses, l’autonomia dels convenis 
col·lectius i el dret de vaga són elements fonamentals de l’economia social de 
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mercat. La democràcia a les empreses significa la participació en allò que es diu i es 
fa. Promou l’èxit empresarial. Som partidaris de la cogestió paritària dels 
treballadors en els consells d’administració de les grans empreses. En una 
economia cada vegada més europeïtzada, el nostre objectiu és ampliar els drets 
dels treballadors i la cogestió a escala europea.  
  
Els sindicats forts són indispensables per a nosaltres. Al incidir en les condicions 
laborals complim amb la divisió avalada de tasques entre els legisladors, les parts 
del conveni col·lectiu i els comitès d’empresa i de personal. L’autonomia dels 
convenis col·lectius no pot ser restringida. Volem reforçar els convenis col·lectius 
sectorials. Estem garantint els drets dels treballadors, incloent la protecció contra 
els acomiadaments il·legals.  
 
La renda i el patrimoni no són distribuïts de manera justa a Alemanya. La política 
fiscal socialdemòcrata hauria de limitar els desequilibris i promoure la igualtat 
d’oportunitats. Donem suport a l’increment dels sous en funció del creixement de la 
productivitat i la inflació. Volem que hi hagi més capital en mans dels treballadors. 
La participació de les treballadores i els treballadors en el capital de l’empresa com 
a font complementària d’ingressos assegura una participació més justa dels 
empleats en l’èxit de l’empresa. A més, fomenta la innovació i la productivitat. Fons 
exteriors poden garantir que el risc empresarial no es transmeti als treballadors.  
 
Es creen especialment més llocs de treball on les persones creatives posen en 
pràctica les seves idees i les porten al mercat. Estem millorant les condicions per a 
establir nous negocis, així com petites i mitjanes empreses, artesanies i pels 
autònoms. Una classe mitja forta reforça la creació de riquesa. El sector de 
l’economia social i les cooperatives són parts crucials de l’economia social de 
mercat.   
 
La llibertat empresarial i la responsabilitat social són per a nosaltres dues cares de 
la mateixa moneda. La política socialdemòcrata promou una patronal responsable 
per mitjà d’una competència justa. Volem una cultura del treball autònom a 
Alemanya. Volem aconseguir una millor protecció social per als treballadors 
autònoms i artesans amb pocs ingressos.  
 
 
Una política moderna de serveis  
 
A Alemanya, no tots els llocs de treball han de fer front a la competència 
internacional de la mateixa manera. Els serveis altament especialitzats i els més 
simples en les àrees d’educació, salut, artesania local, treball domèstic i serveis 
socials tenen un gran potencial per generar ocupació. Per crear-la necessitem més 
demanda pública i privada d’aquests serveis. Una taxa d’activitat de dones i homes 
més alta farà augmentar la demanda de serveis.  
 
 
Una política industrial estratègica i ecològica  
 
La humanitat s’enfronta a grans reptes socials i ecològics. Per tal de superar-los 
necessitem productes i serveis innovadors de gran qualitat. Apostem per idees 
millors, noves tecnologies i processos, l’especialització i la qualitat. D’aquesta 
manera podrem protegir els recursos i estalviar energia, lluitar contra el canvi 
climàtic, curar malalties, millorar la mobilitat i facilitar la comunicació.  
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L’Estat no pot suplantar els mercats i tampoc hauria de fer-ho. Però pot impulsar 
mercats líders. Ha de fixar les prioritats de la política industrial i concentrar-se en 
àrees estratègiques, en col·laboració amb les empreses i la ciència. L’Estat ha 
d’aplegar els seus recursos i instruments, des de la recerca, passant per una 
regulació selectiva fins l’adquisició de determinats productes. 
 
La indústria és encara de vital importància per a l’economia nacional d’Alemanya. 
Molts serveis, tant si són especialitzats o no, depenen directament de la indústria. 
Els productes industrials es basaran cada cop més en el coneixement i els serveis. 
Una política industrial estratègica aposta pel desenvolupament dels avantatges 
qualitatius del nostre emplaçament econòmic. Consolida els centres industrials i les 
competències comercials regionals. Fins i tot els centres de creixement als nous 
Estats federats demostren com el coneixement es pot transformar en una nova 
força econòmica. Volem incentivar aquest desenvolupament a l’Est en col·laboració 
amb la UE, així com reforçar la promoció econòmica regional i la política estructural 
regional a tota Alemanya.  
 
La política industrial estratègica ha de ser una política industrial ecològica. Els 
incentius als mercats ecològics són el motor del creixement de qualitat. La nostra 
oportunitat es troba en desenvolupar solucions als problemes que després es 
puguin utilitzar a tot el món. Perquè les noves idees es puguin convertir ràpidament 
en nous productes i llocs de treball, volem una política estretament vinculada a la 
recerca, el desenvolupament de productes i les inversions empresarials.   
 
 
Un Estat amb capacitat de maniobra i una política de creixement activa   
 
La socialdemocràcia necessita un Estat amb major capacitat de maniobra. Només 
els rics es poden permetre tenir un Estat pobre. L’Estat necessita ingressos 
suficients i segurs per a maniobrar políticament.   
 
Per a nosaltres, una política financera sòlida vol dir que en el moment actual no 
hauríem de viure hipotecant les generacions futures. Naturalment, l’excessiva  
consolidació de dels pressupostos públics no ha d’implicar deixar a les futures 
generacions unes infraestructures debilitades. El nostre compromís amb les 
generacions futures implica la disminució de l’endeutament públic i, alhora, invertir 
més en educació, recerca i infraestructures.  
 
Les empreses i les llars han de participar en el finançament de les tasques de 
l’Estat d’acord amb les seves capacitats. Això vol dir que estem a favor de l’impost 
sobre la renda progressiu, avalat per la seva eficàcia. Volem uns tributs més justos 
sobre els grans patrimonis i herències.   
 
Preferim finançar el sistema de benestar social més a través d’impostos que 
d’aportacions, per tots tipus d’ingressos.   
 
Una demanda interna alta crea més ocupació. Per això no és només més just, sinó  
econòmicament necessari, que els increments dels sous es facin en funció del 
creixement de la productivitat i la inflació. Necessitem salaris mínims per evitar 
l’explotació i garantir una competència justa.   
 
La nostra política financera i monetària a Alemanya i a Europa té com a objectiu 
consolidar la conjuntura i promoure un creixement continuat i fort. L’Estat ha de 
contribuir-hi amb una política d’estabilitat nacional i internacional per fer front a les 
crisis conjunturals. El sector públic ha d’invertir per impulsar la conjuntura i 
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permetre que tota la societat se’n beneficiï. Un desenvolupament sostenible del 
creixement requereix un augment conseqüent de les inversions públiques en 
educació, recerca i infraestructures. 
 
 
Mercats financers i de capitals: aprofitar les oportunitats, controlar els 
riscos  
 
Una economia nacional moderna i integrada globalment necessita un mercat 
financer i de capitals que funcioni. Volem aprofitar el potencial dels mercats per 
aconseguir un creixement de qualitat. La nostra política garanteix que especialment 
les empreses joves i innovadores tinguin un millor accés al capital de risc.    
 
Els mercats financers que només tenen com a objectiu obtenir beneficis a curt 
termini posen en perill les estratègies de creixement a llarg termini de les empreses 
i com a conseqüència d’això destrueixen llocs de treball. A través del dret fiscal i el 
dret mercantil, entre d’altres, volem donar suport als inversors que en comptes de 
beneficis ràpids se centren en el compromís a llarg termini. Necessitem regles per 
als inversors i fons que impedeixin que l’orientació unilateral envers els beneficis 
immediats vagi en detriment de la preservació del capital de les empreses més a 
llarg termini. Amb la creixent connexió internacional dels mercats de béns i 
financers, la seva regulació internacional esdevé cada cop més important. Només 
els mercats financers transparents són mercats eficients. Els mercats financers 
estables nacionals i internacionals són un bé públic important. Per tal de millorar la 
seguretat jurídica i la confiança volem actuar conjuntament amb altres estats i 
institucions internacionals. Es tracta d’impedir amb regles clares i controls eficaços 
els riscos per a l’estabilitat i els desenvolupaments perjudicials per a l’economia. 
Mentre sigui possible, volem donar-hi suport a través de la legislació nacional 
tributària i mercantil.  
 
Per a les petites i mitjanes empreses, els bancs i caixes d’estalvi petits juguen un 
paper decisiu. Per aquest motiu, volem mantenir el seu rol específic. Nombrosos 
bancs a Alemanya, i especialment les caixes d’estalvi i els bancs cooperatius, es 
caracteritzen per oferir finançament empresarial a llarg termini. A més, al estar 
orientats cap al bé comú, les caixes d’estalvi duen a terme una tasca social 
important. Per això, fins i tot en un futur, han de continuar essent entitats de dret 
públic. Volem reforçar aquest valuós pilar de la nostra competitivitat.  
 
 
El coneixement i les idees com a força productiva 
  
La creació, les bones idees i les innovacions que en sorgeixen són la força 
productiva més important del nostre país. Considerem que desenvolupar-les i 
preocupar-nos per a tenir mà d’obra qualificada és una gran tasca conjunta que han 
de dur a terme les empreses, els sindicats i la política.   
 
La pirateria de productes i marques no només perjudica l’economia i la seva força 
innovadora, sinó que també amenaça als consumidors amb la venda d’articles de 
qualitat inferior. És, per aquest motiu, que volem protegir la propietat intel·lectual i 
garantir els drets d’autor. Això inclou la llibertat de poder posar la propietat 
intel·lectual a disposició de l’interès general.   
 
L’economia creativa adquireix, de cada vegada més, una gran importància. En la 
nostra opinió, la recepta per aconseguir més innovació, més creativitat i més valor 
afegit, es basa en la combinació adequada de tecnologia, talent i tolerància. A 
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Alemanya hem de crear una atmosfera d’obertura a les noves idees i a la influència 
dels inconformistes. Per a nosaltres, incentivar la creativitat significa facilitar l’accés 
a les noves tecnologies, sempre i quan sigui possible per a tothom.  
 
No totes les innovacions serveixen per a progressar. Hem de comprovar si, 
realment, serveixen per al lliure desenvolupament, la dignitat, la seguretat i la 
cooperació de les persones. Això també s’aplica a la biotecnologia, l’enginyeria 
genètica i als nous avenços de la medicina, que ens porten fins a les fronteres 
ètiques en alguns àmbits. La seva investigació i ús, per tant, requereixen una 
reflexió ètica i un ampli debat. Busquem el diàleg amb la ciència així com amb 
l’Església, les comunitats religioses i ideològiques. La dignitat de la vida humana no 
s’ha de violar en cap de les seves fases. Donem suport a la prohibició de les 
intervencions amb embrions humans per a finalitats genètiques.  
 
 
Canvi d’energia i protecció del medi ambient  
 
L’energia, igual que l’aire i l’aigua, és un dels pilars de la nostra civilització. L’actual 
model que malbarata l’energia i els recursos ja no és viable. Conseqüentment, el 
canvi d’energia que nosaltres hem liderat és una assignatura clau per al segle XXI. 
Impulsem el canvi de recursos no renovables per d’altres de renovables i de 
recursos que contenen contaminants per d’altres que no en contenen. El nostre 
objectiu és arribar a l’era de l’energia solar. 
 
Per a lluitar contra l’escalfament de la terra, l’emissió mundial de gasos d’efecte 
hivernacle s’ha de reduir a la meitat abans del 2050. En conseqüència, seguirem 
insistint en la signatura d’un altre acord ambiciós per aconseguir la reducció dels 
gasos d’efecte hivernacle.   
 
Per a molts, la fissió nuclear sembla la gran esperança per a poder disposar 
d’energia durant molts anys; però, la fissió, no pot satisfer aquesta necessitat. Un 
accident atòmic pot posar en perill milions de persones i els seus residus atòmics 
poden ser un focus de perill durant desenes de milers d’anys. Davant les noves 
amenaces terroristes, la indústria nuclear és un risc per a la seguretat. Volem dur a 
terme el desmantellament de l’energia nuclear.  
 
Les energies renovables són el potencial energètic nacional més gran de què podem 
disposar durant molts anys. L’augment de l’eficàcia, l’estalvi de recursos i el canvi 
cap a l’ús d’energies renovables requereixen nombroses tecnologies i nous mitjans 
d’emmagatzematge. També creen nombrosos nous llocs de treball a la indústria, els 
oficis i les professions de serveis, així com a l’agricultura i la silvicultura.   
 
Volem allunyar-nos del petroli i d’altres energies no renovables de les quals 
depenem amb les importacions. Com a pont cap a l’era de l’energia solar apostem 
per les centrals elèctriques de carbó i gas amb un ús altament eficaç de la 
generació combinada de calor i electricitat.   
 
Pel que fa a la indústria també volem substituir les matèries primes no renovables 
per d’altres de renovables. Això és possible sobretot amb els elements químics. Els 
processos de recuperació estalvien material, eviten la generació de residus i els 
danys al medi ambient. D’aquesta manera es pot crear una economia circular 
moderna amb oportunitats sòlides per a les petites i mitjanes empreses.   
 
Estem a favor de la mobilitat necessària i desitjada. Volem evitar el trànsit superflu 
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amb una millor logística i estructures de polígons més intel·ligents.    
 
S’ha d’invertir fortament en la nostra infrastructura de transport. En aquest punt 
donem prioritat als mitjans de transport ecològics i al transport combinat. Volem un 
transport ferroviari modern i eficaç, de vital importància per al creixement conjunt 
d’Europa: assegura la qualitat de vida dels estats i les regions. El trànsit públic urbà 
és per a nosaltres una assignatura pública. Els autobusos i trens han de ser 
econòmics.   
 
Les innovacions tècniques redueixen les diferències entre el medi ambient i el 
transport privat motoritzat. Volem impulsar-les i utilitzar enèrgicament els 
avantatges de la tecnologia híbrida, l’hidrogen i les piles de combustible.   
 
També volem preservar la diversitat i la riquesa d’espècies de la natura i reduir 
clarament l’ús del sòl per guanyar espais d’esbarjo i oci. Volem la protecció eficaç 
dels mars i les regions costaneres. La natura té un valor intrínsec per a nosaltres, 
volem aprendre i utilitzar la seva força per a una millor qualitat vida. Protegim el 
patrimoni natural nacional.  
 
Per a nosaltres és vigent el compromís ètic per al tracte respectuós amb els 
animals, també en els casos on no se’n pugui obtenir un profit directe per a les 
persones. Els experiments amb animals s’han de prohibir sempre que sigui 
possible. S’ha d’imposar la tinença legal d’animals. Lluitem contra els 
maltractaments als animals.   
 
 
L’agricultura sostenible i l’espai rural  
 
La internacionalització del mercat agrari segueix avançant. En un futur, també 
volem una agricultura forta a Alemanya. S’ha de conservar el paisatge cultivat, 
protegir els recursos bàsics naturals i contribuir al desenvolupament sostenible de 
les àrees rurals. Volem incentivar una agricultura que pugui cobrir la necessitat 
creixent de cultivar aliments saludables i d’alt valor, no només obtinguts mitjançant 
el cultiu ecològic, i que al mateix temps protegeixi els recursos naturals. Els 
agricultors i consumidors tenen dret al cultiu no modificat per l’enginyeria genètica.   
 
Volem una agricultura en què la producció respectuosa amb el medi ambient i els 
animals sigui rendible. Perquè l’agricultura pugui reforçar el seu paper davant la 
venda al detall d’aliments fortament concentrada, els agricultors necessiten noves 
formes de cooperació a part de les unions sindicals tradicionals.  
 
Les àrees rurals tenen les seves pròpies oportunitats de desenvolupament que es 
poden combinar amb una explotació agrícola sostenible. Estem parlant del turisme i 
les matèries primes renovables. El canvi d’estructura en les àrees rurals, que 
s’accelera amb els canvis demogràfics, requereix una adaptació de les 
infraestructures. Volem seguir desenvolupant els punts forts de les àrees rurals. 
 
 
La responsabilitat i la força del consumidor  
 
Els consumidors responsables són els precursors del progrés sostenible. Tothom pot 
aportar el seu gra de sorra cada vegada que compra; pot ser que una sola persona 
no tingui força, però la força dels consumidors és més gran i el seu poder 
organitzat es un mitjà eficaç per donar una millor direcció eficaç al 
desenvolupament econòmic. Els consumidors emancipats que estan disposats a 
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comprar articles de gran qualitat creen nous mercats per a productes innovadors. 
Per tant volem fer públiques les condicions amb què es fabriquen els productes i els 
serveis prestats en els mercats globals. La política activa per als consumidors amb 
més drets d’informació reforça les compradores i compradors davant les empreses 
que ofereixen béns de consum de qualitat inferior o incompleixen els drets dels 
treballadors. Necessitem més transparència en el mercat creixent dels serveis 
financers. El consell independent per als consumidors, criteris de qualitat fiables i 
una àmplia formació dels consumidors són indispensables. El sector públic ha de ser 
el model a seguir amb les seves decisions quant a compra i inversió.   
 
 
3.6 Treball de qualitat per a tothom  
 
 
Totes les dones i homes tenen dret al treball. El treball és la clau per a participar en 
la vida social. Dóna sentit i reconeixement a la vida. El treball evita la marginació 
social i permet dur una vida autònoma. L’atur, per contra, fereix la dignitat 
humana, exclou i pot perjudicar les persones.   
 
Cada treball ben fet mereix respecte, però no tots els treballs són bons treballs. El 
treball pertany a una vida digna, però també ha de ser digne humanament.   
 
Volem que el treball, remunerat adequadament, permeti la participació plena en els 
sistemes de seguretat social, no perjudiqui les persones, utilitzi i ampliï les 
titulacions obtingudes, garanteixi la participació democràtica i permeti la conciliació 
d'aquest amb la família. El treball de qualitat també comprèn les formes de treball 
autònomes. El valuós treball honorífic i social també s’ha de fomentar més enllà del 
treball remunerat. 
 
 
Treball per a tothom   
 
Volem que tothom pugui accedir a un treball de qualitat.  
 
No abandonem l’objectiu de la plena ocupació, després de dècades amb un alt 
índex d’atur a Alemanya, seguim lluitant per aconseguir-ho. Sabem que, aquest 
objectiu, no és fàcil d’aconseguir. La globalització canvia el mercat de treball: d’una 
banda, augmenta l’oferta de la mà d’obra, que busca ocupació més enllà de les 
fronteres nacionals. D’altra banda, les empreses competeixen quant a ubicació 
(també en únic i mateix consorci). Els sous i les condicions de treball es troben sota 
pressió. Molts dominen les estratègies empresarials a curt termini. La pressió per a 
una disponibilitat permanent en la vida laboral està lligada a l’augment de les 
condicions de treball precàries. Amb les limitacions de temps, l’externalització 
empresarial, el treball subcontractat i l’augment massiu de treballs més mal pagats, 
el treball ha deixat de ser una base segura. La dinàmica econòmica creixent 
requereix canvis en els llocs de treball i en el perfil per part de les persones però, 
sobretot, un aprenentatge nou constantment.    
Per això la plena ocupació no és sinònim avui dia de la garantia implícita que cada 
persona tingui el mateix lloc de treball dins una mateixa empresa durant tota la 
vida. L’ocupació plena significa actualment per a nosaltres que cada persona ha de 
tenir sempre l’oportunitat d’accedir a un treball de qualitat i la qualificació 
necessària per això. Els períodes necessaris i desitjats per a la qualificació i 
perfeccionament, l’educació dels infants i els treballs domèstics, el treball honorífic i 
polític han de comptar amb un reconeixement adequat i, per tant, han d’estar 
assegurats socialment en la solidaritat social.  
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Alemanya no esgota el treball. Es tracta de descobrir nous potencials i els que ja 
existeixen. La política socialdemòcrata per a la plena ocupació es fonamenta en 
quatre pilars: en primer lloc, un gran creixement de qualitat, el destacament amb 
productes innovadors i especialment una dinàmica d’ocupació en el sector serveis 
que condueix a una clara oferta més elevada de llocs de treball. En segon lloc, 
l’Estat social dóna suport a les persones amb una política coordinada entre el 
mercat de treball, la formació, la igualtat i la família per superar canvis i 
interrupcions en el seu historial laboral i obtenir l’ocupabilitat. En tercer lloc, calen 
ofertes especials promogudes públicament per a les persones que no tenen cap 
perspectiva en el mercat de treball i un treball orientat cap al bé comú. Per últim, 
cal una política moderna quant a les jornades laborals que fomenti l’autonomia i la 
flexibilitat i que doni ocupació a més persones amb la reducció de la jornada 
laboral.   
 
 
Participació en allò que es diu i es fa 
 
Juntament amb els sindicats defensem la participació d’un percentatge adequat de 
treballadors en els guanys del treball social i el dret a la cogestió en la vida 
econòmica i social. L’autonomia col·lectiva és un bé de gran valor. A Alemanya els 
empresaris i treballadors decideixen ells mateixos els sous i les condicions de 
treball. Això continua essent inviolable. Volem sindicats forts i capaços d’actuar, 
que representin un gran percentatge de les plantilles i siguin capaços de fer vagues.   
Davant la influència cada vegada més gran dels mercats financers hem d’enfortir 
els drets de cogestió democràtica dels treballadors en les decisions empresarials. 
Tenint en compte els canvis del món laboral s’ha de desenvolupar la cogestió 
empresarial. Els drets de cogestió s’han fixar a escala europea.   
 
La participació justa en els beneficis guanyats és el precepte de la justícia social i el 
sentit comú econòmic. Volem augments de sou que s’orientin a la productivitat i a 
l’augment de preus. Atès que les tisores separen els guanys procedents dels 
ingressos per adquisició i dels rendiments del capital, volem  més accés al capital 
per part dels treballadors.  
 
Qui treballa a temps complet, ha de poder subsistir amb el seu sou. Lluitem per els 
salaris mínims que assegurin la subsistència a Alemanya i Europa. S’han d’establir 
oficialment i segons cada zona. 
 
El nostre objectiu continua essent el mateix: un mateix salari per a un mateix 
treball, tant per a les dones com per als homes.  
 
 
Canvis en la seguretat 
 
Només qui té perspectives segures a la vida pot desenvolupar plenament el talent i 
l’eficàcia. Un treball de qualitat combina la flexibilitat i la seguretat.   
 
La velocitat del progrés científic i tècnic, els canvis cada vegada més ràpids en el 
món laboral i la  competència cada cop més dura requereixen més flexibilitat. Al 
mateix temps, la flexibilitat ofereix més oportunitats per a dur un estil de vida 
individual. Aprendre constantment coses noves és guanyar, enriquir-se amb noves 
experiències laborals. Les persones volen desenvolupar el seu propi talent. El que 
desitja la majoria de persones és tenir més control del temps. Les dones i homes 
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tenen dret al temps lliure. 
 
Per a unir la seguretat i la flexibilitat i assegurar els canvis en la seguretat, volem 
desenvolupar una política d’horaris laborals moderna i modificar l’assegurança 
contra l’atur per una assegurança de treball.   
 
Una política moderna quant a horaris laborals es pot dur a terme de diverses 
maneres: amb la reducció de les hores extres, els comptes garantides d’horari 
laboral o models flexibles de reducció de jornada. Aquí entren en joc els períodes 
desitjats socialment i elegits individualment durant els quals les persones es 
dediquen a l’educació dels infants, a la formació continuada, l’atenció dels familiars 
o es prenen un temps de descans. Allò que és necessari socialment també s’ha 
d’incentivar solidàriament.   
 
Per aquest motiu els nostres sistemes socials s’han d’adequar més bé als canviants 
historials laborals. L’assegurança de treball ha d’assegurar els canvis laborals i les 
interrupcions en l’ocupació i garantir la formació continuada en totes les fases de la 
vida. Per aquest motiu farem entrar en vigor un dret a la formació continuada que 
ha d’ampliar les possibilitats d’elecció i mantenir l’ocupabilitat.   
 
La humanització del món laboral és una tasca permanent. Les males condicions de 
treball i la pressió cada cop més gran per rendir amenacen la qualitat del treball, 
però també la salut dels treballadors. La protecció laboral i sanitària s’ha de seguir 
desenvolupant. Les condicions de treball s’han d’orientar a les necessitats d’una 
força productiva que es va envellint.   
 
La immigració necessària i la lliure circulació creixent de treballadors no ha de 
conduir al dumping social i salarial. El dret i l’ordre en el mercat laboral garanteixen 
un treball de qualitat. Lluitem contra l’ocupació il·legal.   
 
Quanta més flexibilitat es necessita i es desitja, menys se n’ha d’abusar. Volem 
consolidar les relacions laborals il·limitades i garantides socialment. Volem vèncer el 
treball precari perquè els treballadors no estiguin desprotegits.   
 
El treball de qualitat inclou la garantia de drets per als treballadors: la cogestió, el 
règim empresarial, l’autonomia col·lectiva, la tarificació per zones, la protecció 
laboral i contra l’acomiadament són indispensables.   
 
 
3.7 L’estat social que vetlla per a les persones 
 
 
L’Estat social és un gran fita civilitzadora del segle XX. Complementa el dret de 
llibertat ciutadana amb els drets socials ciutadans. Per tant, per a nosaltres, la 
democràcia i l’Estat social van junts. L’Estat social ha alliberat milions de persones 
de la pressió del seu origen, els ha protegit davant les dificultats del mercat i els ha 
donat oportunitats per tenir una vida autònoma. És una base decisiva per a la 
dinàmica econòmica que estructura el nostre benestar. L’Estat social és la 
solidaritat organitzada entre els forts i els dèbils, els joves i els grans, les persones 
sanes i malaltes, els treballadors i els desocupats, els no discapacitats i els 
discapacitats. En un futur, els fonaments de l’Estat social també constituiran la 
garantia social i la participació, l’exigència de dret recalcable als serveis socials i els 
drets dels treballadors. 
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El capitalisme global intensifica l’abisme entre rics i pobles. També en la nostra 
societat s’intensifiquen els contrastos socials. Alguns països ho accepten com la 
voluntat del destí. Però, els estats socials pròspers protegeixen les persones de la 
pobresa i treballen perquè puguin sortir de la marginació.  
 
Allà on els tipus de treball són flexibles i sovint també precaris, la funció principal 
de l’Estat social encara és més important: garantir la seguretat en els canvis. La 
por a caure paralitza. Només qui se senti segur assumirà riscos. Només qui tingui 
l’oportunitat farà un esforç.  
 
Per renovar aquesta promesa de seguretat i creixement en els nostres temps, 
desenvolupem l’Estat social perquè segueixi vetllant per a les persones. Lluita 
contra la pobresa i ofereix l’oportunitat de controlar la vida de manera autònoma a 
les persones. La política social que vetlla per a les persones potencia el treball 
remunerat, ofereix ajudes per a l’educació, aposta per la prevenció de la salut. 
Estructura el canvi demogràfic i impulsa un índex d’activitat més alt entre les dones 
i les persones d’edat avançada. Evita la marginació i facilita la integració laboral. No 
abandona ningú davant la responsabilitat de la pròpia vida. L’Estat social que vetlla 
per a les persones considera la formació com l’element principal de la política 
social.   
 
La tasca més important de l’Estat social que vetlla per a les persones és la 
integració de les persones en la societat. Per aquest motiu la política social 
relaciona diferents tasques com la política econòmica, financera, laboral, educativa, 
sanitària, familiar i per la igualtat o la integració de les persones immigrades.   
 
Els objectius principals de l’Estat social que vetlla per a les persones són la 
seguretat, la participació i l’emancipació.   
 
La seguretat implica la protecció de les persones davant una emergència 
existencial, l’explotació, la discriminació, els riscos bàsics de la vida com l’atur, la 
malaltia i la necessitat d’atenció. Al mateix temps la seguretat és el requisit previ 
per dur a terme una vida autònoma.  
 
La participació de totes les persones en el desenvolupament econòmic, cultural, 
social i polític és l’objectiu de la política socialdemòcrata. Com a elements centrals 
s’han de mencionar una educació de qualitat, un treball que permeti subsistir i la 
salut, però també la distribució adequada del benestar. La qualitat de l’Estat social 
no es calcula només per la quantitat de serveis prestats, sinó per la garantia real de 
les oportunitats vitals que han d’estar obertes a tothom i a les novetats des del 
primer moment.  
 
L’emancipació requereix seguretat i participació. Les persones volen organitzar la 
seva vida de manera lliure i autònoma. Ningú no ha de veure’s perjudicat pel seu 
origen.   
 
La política social que vetlla per a les persones vol fer realitat la seguretat, la 
participació i l’emancipació per a tothom, independentment de l’origen social, el 
sexe, l’edat o les discapacitats.   
 
Quan més aviat es posi en pràctica el principi individual i eficaç de la previsió, 
l’Estat social tindrà una millor posició per garantir de manera solidària els principals 
riscos de la vida. El programa per a Berlín de l’SPD ja ho va afirmar: «La política 
social no només buscarà solucions i ajudarà en situacions d’emergència, sinó que 
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també s’estructurarà de manera prospectiva».  
 
Més i millors serveis socials per a infants, joves, famílies, persones grans i 
discapacitats són la clau per a una societat que no exclogui ningú. A les nostres 
guarderies, escoles, universitats, hospitals i centres d’atenció volem implantar una 
altra estructura. Qui treballa en les institucions públiques, té dret a una qualificació 
i promoció de primer ordre. Qui presta treballs socials per a altres persones mereix 
reconeixement, respecte i un sou just. Els serveis socials no han de ser oferts per 
l’Estat. Les institucions d’assistència social son per a nosaltres socis importants, i 
tenim una obligació especial envers el servei de beneficència pública i la 
col·laboració entre treballadors i infermers voluntaris. L’Estat però, assumeix la 
responsabilitat perquè la qualitat i l’accés igualitari estiguin garantits per a tothom. 
 
La justícia i la solidaritat s’han d’aplicar també per al finançament del nostre Estat 
social. La paritat de contribucions pagades per part de treballadors i empresaris 
constitueixen també les bases per al nostre sistema de seguretat en un futur. 
Volem complementar-lo amb més finançament fiscal garantit en què  tothom 
participi segons la seva capacitat productiva. Per motius econòmics el finançament 
de l’Estat social ha de facilitar una àmplia base per alleugerir el treball remunerat. 
L’Estat social que vetlla per a les persones ha de treballar més per a l’estatus dels 
ciutadans i menys per a l’estatus adquisitiu. 
 
 
Salut  
 
La política sanitària socialdemòcrata que vetlla per a les persones vol evitar 
malalties, mantenir la salut i disminuir les diferències en les oportunitats sanitàries. 
Volem aconseguir relacions sanes per a totes les persones i potenciem les actituds 
conscients pel que fa a la salut. Fomentem l’educació sana des del principi i les 
revisions mèdiques obligatòries també als centres de dia per a infants. Cada infant 
té dret a créixer sa.  
 
Al mateix temps, les oportunitats sorgides del progrés mèdic s’han d’utilitzar per 
curar malalties i tractar les que són incurables amb les condicions adequades. Les 
malalties tenen les mateixes exigències de tractament i el mateix pes en la 
investigació científica independentment de la procedència, l’edat o el sexe de la 
persona. No volem una medicina de segona classe. Per aquest motiu volem 
l’assegurança civil solidària on s’incloguin totes les persones.  
 
Volem aplicar també els principis d’assegurança solidària dels ciutadans a 
l’assegurança de dependència. Per a una atenció digna és important que la família, 
l’àmbit privat i les institucions permanents i no permanents es complementin de 
manera efectiva. Les persones, al final de la vida, necessiten una solidaritat 
especial. Cada persona té dret a una mort digna.   
 
 
Seguretat i activitat a la tercera edat  
 
La societat del futur serà una societat on es viurà molts anys. Atès que les persones 
també es troben en un bon estat de salut durant més anys, la vida laboral 
s’encadena amb una llarga tercera etapa de la vida. Volem estructurar el canvi cap 
a la jubilació de manera flexible. En la tercera edat les persones han de poder 
participar activament i creativament en la vida social i en el món laboral. El 
compromís i l’experiència de les persones grans enriqueixen el nostre país 
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econòmicament, políticament i culturalment.  
 
L’assegurança legal de les pensions segueix sent el pilar d’una protecció per a la 
tercera edat contra la pobresa. No obstant, ha de complementar-se amb pensions 
de jubilació o mesures privades impulsades públicament perquè les persones 
puguin mantenir el seu nivell de vida a la tercera edat.   
 
Volem ampliar l’assegurança legal de pensions a totes les persones en edat laboral 
a llarg termini. Ens acollim a una renda mixta i a la durada de la vida laboral com a 
norma per a augmentar les pensions.  
 
Les pensions han de continuar sent contributives. Descartem les pensions unitàries. 
Volem evitar la pobresa a la tercera edat. La introducció de la protecció bàsica a la 
tercera edat va ser un pas important en aquest sentit. A part d’això s’ha de vetllar 
per la protecció independent durant la tercera edat de les dones.   
 
 
Política social que vetlla per a les persones en els municipis 
  
Una bona política social que vetlla per a les persones té a veure, sobretot en els 
municipis, amb la vida; amb llars d'infants i escoles de qualitat en un entorn 
residencial de gran vitalitat, amb diverses ofertes per a la integració d'immigrants, 
per a l'ocupació i la qualificació, per a l'esport, el descans i la salut. Donem suport a 
una política a favor dels municipis, barris i comunitats socials que es desenvolupen 
en aquest sentit. És necessari, per tant, que els ciutadans vulguin ser participatius, 
ajudar-se mútuament i assumir responsabilitats.  
 
Els municipis han de posar a disposició de les persones que es trobin en situacions 
de necessitat específica les ajudes adequades.  
 
Donem suport a l'esforç dels municipis per a mantenir un espai habitable en 
condicions dignes. Protegim els drets dels llogaters. 
  
 
3.8 Millor formació, societat compatible amb els infants, famílies 
sòlides 
 
La participació social i la formació van ser els primers objectius del moviment dels 
treballadors en el segle XIX, del qual en va sorgir la socialdemocràcia. «Els nostres 
fills es mereixen quelcom millor», fou un lema important en la lluita de moltes 
persones per aconseguir un futur millor. Aquests objectius s'han de convertir un 
cop més en el punt central de la pràctica política, tenint en compte les condicions 
diferents del present.  
 
Volem que tothom tingui les mateixes oportunitats. I tenir les mateixes oportunitats 
depèn en primer lloc i, sobretot, de la formació i la família. És per això que volem 
impulsar una millor formació per a tothom i enfortir les famílies. El nostre objectiu 
és aconseguir una societat benèvola per als nostres fills.  
 
La formació decideix el nostre futur, aquesta és la gran qüestió social dels nostres 
temps. Aquesta permet que l'ésser humà es marqui objectius concrets i que els 
somnis esdevinguin realitat. Obre les portes a un món que canvia constantment. 
Capacita les persones per a la democràcia i per a la responsabilitat social. Els obre 
oportunitats de feina i els procura en tot moment altres possibilitats de participació 
i altres perspectives socials de prosperitat. Es tracta d'una força de producció 
econòmica cada cop més important. Volem augmentar clarament el percentatge de 
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treballadors més ben qualificats. Només aquelles societats que disposen d'un 
sistema educatiu obert, socialment permeable i altament desenvolupat poden 
prosperar en la comunitat global del saber.  
 
La formació és quelcom més que facilitar un saber pràctic des del punt de vista 
ocupacional. Volem una formació integral, que s'ocupi en la mateixa mesura de la 
comprensió i dels coneixements, així com de la competència social, la creativitat, 
l'experiència estètica, la reflexió ètica i la sensibilitat pels valors. Saber orientar-se 
no depèn necessàriament del saber; per aquest motiu, necessitem revalorar la 
formació política i l'educació per a la democràcia. La formació enforteix la 
personalitat i capacita per a la tolerància.  
 
El saber creix a un ritme impressionant; els coneixements adquirits es queden 
ràpidament antiquats. Les persones aprenen constantment per prosperar en la 
vida, i actualment ho fan durant tota una vida. Volem transmetre el goig d'aprendre 
i esperonar l'esperit obert per valorar els resultats de la investigació.  
 
 
Formació per a tothom  
 
L'Estat s'ha d'encarregar que tothom tingui l'accés a la formació, independentment 
del seu origen. Totes les persones tenen dret a una formació gratuïta, des de les 
llars d'infants fins a l'ensenyament superior. Volem que això sigui una realitat. 
L'exclusió per falta d'oportunitats de formació és injusta.  
 
Una millor formació exigeix un major pressupost. La inversió en les persones és 
una prioritat.  
 
Necessitem una cultura de la segona i la tercera oportunitat. Si al llarg de la vida 
algú es troba en un carreró sense sortida, aquesta persona ha de tenir l'oportunitat 
de concloure gratuïtament els estudis i d'obtenir un títol professional.  
 
El nostre concepte de formació ha de tenir present des d'un principi l'equiparació 
d'homes i dones i la superació de models restrictius. La formació és també la clau 
per a la integració de les persones immigrades. L'aprenentatge en comú fomenta la 
integració social. Això val també per a persones amb discapacitats.  
 
Perquè la formació arribi a tothom, hem de combatre l'analfabetisme. Nosaltres 
fomentem el fet de saber-se desenvolupar de manera competent, conscient i crítica 
amb els ordinadors, Internet i altres mitjans.  
 
Però la formació recau sempre sobre les persones que la transmeten. Aquestes 
persones, ja sigui en les llars d'infants, escoles o universitats, poden ser més 
eficients quanta més comprensió, reconeixement i suport trobin en la societat. 
Nosaltres volem millorar la seva formació professional i fomentar la formació 
continuada. Hem de procurar que la relació numèrica entre homes i dones que 
imparteixen l'ensenyament des de les llars d'infants fins a les universitats sigui 
equilibrada. Així és com els joves descobriran els veritables models pedagògics.  
 
Ningú no pot alliberar els pares de la responsabilitat envers els fills. Volem ajudar-
los a valorar com cal la seva responsabilitat mitjançant ofertes de formació i 
d'assistència.  
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Formació des del principi 
 
Per tal com les primeres setmanes, mesos i anys de vida poder ser decisius, els 
pares, però també les llevadores, els metges, les infermeres i els infermers han 
d'estar ben preparats per dur a terme la seva tasca.  
 
Les llars d'infants serveixen no només per tenir cura dels infants, sinó també per a 
la seva formació. Volem transformar-les en centres per a pares i fills, on les 
famílies trobin l'assessorament, la formació contínua i l'ajuda fiable per a la rutina 
de cada dia. Allí hi podran aplanar les discriminacions a causa de l'origen, i no 
només mitjançant el perfeccionament de la llengua.  
 
Els socialdemòcrates han lluitat per l'abolició de les matrícules. Ara reivindiquem de 
bon principi l'assistència gratuïta a jornada completa per a tots els infants. 
Nosaltres fem realitat la pretensió legal de rebre una bona assistència a partir del 
segon any de vida.  
 
 
Aprendre en comú 
 
En el nostre sistema educatiu es decideix molt aviat sobre les vies i les oportunitats 
de formació. Per tant, nosaltres defensem un sistema escolar en el qual els infants 
aprenguin junts i els uns dels altres durant tot el temps que sigui possible. La millor 
forma d'aconseguir-ho és mitjançant l'escolarització en comú fins al desè curs.  
 
Nosaltres volem vincular l'aprenentatge en comú durant més temps amb la millor 
promoció individual. Les experiències d'altres països demostren que això no només 
té un efecte positiu sobre els punts dèbils de l'aprenentatge, sinó també sobre els 
punts forts. Només així es pot trencar la dependència de l'origen social pel que fa a 
les oportunitats de formació. Alemanya necessita més permeabilitat social en el 
sistema educatiu.  
 
Volem transformar l'escola a jornada completa, com a lloc d'aprenentatge i de 
relació social col·lectiva. Aquesta es convertirà, al costat de la família, en un centre 
de vivències per a infants i joves. Els pares podran alleujar la seva càrrega i els 
nens podran descobrir i desenvolupar les seves aptituds. L'escola a jornada 
completa s'insereix en un teixit social al qual pertanyen les empreses, clubs 
esportius, escoles de música, centres de formació per a adults o institucions lliures 
d'assistència al jovent i esglésies.  
 
Volem que les escoles treballin de forma autònoma. Aquestes se sotmeten a 
normatives vinculants i el seu rendiment es comprova regularment. No obstant 
això, han de poder desenvolupar encara més la pròpia creativitat i competència. El 
nostre model és l'escola democràtica, en la qual tant els instructors com els 
alumnes i els pares s'impliquin a l'hora de prendre decisions.  
 
 
Formació professional moderna  
 
La primera formació professional és un fonament important per desenvolupar la 
professió que després s'exercirà. Una formació bàsica extensa constitueix el requisit 
indispensable per a l'aprenentatge professional constant. Aquesta formació ha de 
proporcionar capacitats professionals àmplies. Tots els joves tenen dret a la 
formació professional.  
 
Volem continuar desenvolupant el sistema dual. Aquest sistema s'ha de 
modernitzar fins atènyer els darrers desenvolupaments en el món laboral. En 
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aquest sentit seran de gran ajuda els models de finançament solidari, com el fet de 
compartir despeses amb les empreses formadores. Per a garantir una primera 
formació professional a tots els joves, necessitem una formació professional d'alta 
qualitat i públicament responsable allà on el sistema dual ja no pugui oferir places 
suficients de formació professional. La formació en general ha d'establir vincles més 
forts amb la formació professional i, d’aquesta manera, els joves puguin estar més 
ben preparats a l'hora de triar la professió i de satisfer les exigències professionals.  
 
En el sistema dual, les empreses tenen l'obligació d'ocupar-se de la formació dels 
aprenents d'especialitats. Han de contribuir de forma solidària a les despeses de la 
formació. Donem suport als models de finançament que serveixen per aconseguir 
places de formació addicionals i que estimulen les empreses per impartir una 
formació basada en les seves necessitats. 
 
 
Reforçar els estudis universitaris i la investigació 
 
Volem millorar la qualitat de l'ensenyament i la investigació a les nostres 
universitats, aconseguir més places universitàries. L'Estat és i continuarà essent el 
responsable de les universitats i ha de garantir-ne el finançament. És per això que 
es fa necessari un equilibri financer entres els estats federats. No obstant això, les 
universitats han de ser independents, tan com sigui possible. Tots els que formen 
part de la vida de la universitat han de participar en la gestió conjunta.  
 
La investigació i l'ensenyament van agafades de la mà, la seva unitat i la seva 
llibertat han de continuar essent el cor de la universitat. Les universitats en conjunt 
han d'oferir tot l'espectre de l'ensenyament i de la investigació. Les humanitats i les 
ciències socials s'han de promoure igual que les ciències naturals i les tècniques.  
 
Les institucions d'investigació extrauniversitàries s'han convertit en les darreres 
dècades en un puntal ferm del nostre sistema científic. Fomentem l'estreta 
cooperació entre la investigació extrauniversitària i les universitats.  
 
Volem un accés obert als estudis universitaris i augmentar la quota d'estudiants 
procedents de famílies amb més dificultats per accedir a la formació. Els estudis 
universitaris han de ser possibles, des del punt de vista financer, per a aquelles 
persones que ja tenen un ensinistrament professional. Ens manifestem en contra de 
les matrícules per als primers estudis universitaris. El foment estatal de la formació 
professional ha de continuar desenvolupant-se en funció de la demanda.  
 
El foment dels estudis universitaris ha de procurar que cada cop més estudiants 
tinguin una experiència internacional. Al mateix temps, el nostre país ha d'estar 
obert als estudiants d'altres països.  
 
 
Formació continuada en una societat en aprenentatge constant  
 
Per a una societat en aprenentatge constant volem convertir la formació continuada 
en la quarta columna del nostre sistema educatiu. Aquesta serà també de 
responsabilitat pública. Volem garantir la formació continuada des del punt de vista 
financer i mitjançant reivindicacions liberalitzadores, per a la qual cosa volem 
implicar les empreses i les parts contractants en convenis col·lectius. El 
desenvolupament ulterior del subsidi d'atur ha de contribuir al finançament.  
 
Promourem també la formació general, cultural i política per a adults. Aquesta ha 
de ser profitosa també per als més grans. Mitjançant la formació continuada les 
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persones grans poden continuar essent actives en la seva professió i en la societat. 
La formació permet als més grans estar actualitzats en els temps moderns.  
 
 
Enfortir la família i els infants  
 
Els infants representen l'alegria del futur. Són els fonaments de qualsevol societat. 
Volem una societat que pugui oferir a les famílies amb infants unes condicions 
millors i un clima de receptivitat davant les necessitats dels infants. Una política per 
a la família i la infantesa eficient forma part de les qüestions crucials per a les 
perspectives de futur del nostre país.  
 
El nostre model és la família en què la mare i el pare són responsables en la 
mateixa mesura de la seva cura i manutenció. Això és el que vol la gran majoria de 
joves. Es correspon amb la necessitat que tenen els infants d'un pare i una mare i 
garanteix la independència econòmica de la família.  
 
En el si de la família, els éssers humans experimenten l'amor, la sensació de 
protecció i emparament i el suport mutu, sentir seguretat i aprendre a ser 
responsables els uns dels altres. Nosaltres basem el nostre model familiar en la 
realitat social. No volem prescriure cap model de vida a cap persona. La majoria de 
persones volen formar una parella, nosaltres la protegim. Al mateix temps donem 
suport  a altres maneres de viure en comú, comunitats no basades en la parella, 
parelles del mateix sexe, pares solters. Els pares i mares fadrines necessiten, 
particularment, el nostre suport. La família sorgeix allà on hi ha nens i on les 
parelles i les diferents generacions es responsabilitzen els uns dels altres. Volem 
millorar les condicions per a les famílies i els infants, esperonar la franquesa i la 
comprensió amb els infants i crear un clima en el qual els infants, encara que no es 
tracti dels propis, es vegin com una alegria i una motivació, i no pas com una 
càrrega.  
 
Hem de donar facilitats a les parelles que vulguin tenir nens, sense que les seves 
professions se’n ressentin. Això és particularment important per als pares que volen 
tenir força fills. Les parelles que vulguin tenir tres o més fills no haurien de 
renunciar-hi per motius econòmics. Les famílies joves necessiten un suport 
planificat en el mateix moment de formar la família i en qualsevol etapa de la seva 
vida. Això ho hem de poder garantir amb bones ofertes d'assistència fiables, horaris 
laborals compatibles amb la família i amb ajuts econòmics.  
 
L'economia és també responsable de la família. Un poder adquisitiu precari dificulta 
la decisió de tenir fills. Quan es considera ideal tenir treballadors disponibles en tot 
moment, s'està perjudicant la família. Els horaris laborals que s'adapten a les 
necessitats dels pares acaben beneficiant també les empreses. Volem un món 
laboral compatible amb la família, perquè els pares puguin conciliar feina i família i 
puguin tenir més temps per als infants. Això també satisfà els interessos de les 
empreses.  
 
Quan els pares se separen, no pot sorgir el risc de precarietat per als fills. Els pares 
solters, generalment les mares, no poden exercir una professió si no reben alguna 
assistència. Això fa que les ofertes d'assistència siguin urgents.  
 
Els drets dels pares troben el seu límit allà on es perjudiquen els drets dels infants. 
Els infants tenen els seus propis drets, i el dret a una educació sense violència no 
és el menys important. Volem establir aquests drets a la constitució. Quan no es 
respectin, l'Estat i la societat han d'intervenir.  
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4. El nostre camí 
 
 
El futur és obert. No prometem a ningú que puguem transformar un món ple de 
conflictes i contradiccions en una paradís terrenal. Som conscients de la realitat, 
però no ens conformem amb les condicions actuals. Volem un camí que ens porti a 
un futur on valgui la pena viure-hi. Volem que el nostre país tingui perspectives de 
futur.  
 
Volem un món més pacífic i més just.  
 
Volem una Europa social i democràtica.  
 
Volem una societat de ciutadans solidaris, una cultura del respecte i del 
reconeixement i un Estat democràtic capaç d'actuar.  
 
Volem fer realitat la igualtat de sexes.  
 
Volem fer possible el benestar i la qualitat de vida per a tothom mitjançant el 
creixement qualitatiu i protegir els nostres mitjans de subsistència naturals.  
 
Volem una bona feina i un sou just per a tothom.  
 
Volem un Estat social que vetlli per a les persones, que garanteixi la seguretat, la 
participació i les mateixes oportunitats de subsistència.  
 
Volem una formació millor per a tothom en una societat compatible amb la família i 
els infants.  
 
La Història ens ha ensenyat que no són els sistemes, sinó les persones qui canvien 
les condicions. Un futur millor no arriba per si mateix, aquest s'ha de projectar i 
conquerir. Un partit només pot ser tan fort com ho són les persones que en 
comparteixen els valors i donen suport als seus objectius. 
  
Moltes persones s'impliquen en sindicats, associacions, federacions, esglésies, 
moviments i xarxes socials.  
Moltes persones volen una societat millor i més justa. La majoria vol una Alemanya 
solidària.  
 
Aquesta majoria solidària és la que volem guanyar-nos per a la nostra política. 
Tractem de guanyar-nos el suport i promovem la cooperació.  
 
El Partit Socialdemòcrata d'Alemanya lluita pel progrés sostenible i la justícia social 
al segle XXI.  
 


