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Διαπιστώσεις• Στην Ελλάδα διαπιστώνεται ένα χάσμα μεταξύ Π Α Σ Ο Κ  και κοινωνίας. Φαίνεται να υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ του ιδεολογικού λόγου που εκφέρεται από το Π Α ΣΟ Κ , την πολιτική που ακολουθείται από αυτό κι των απαιτήσεων της κοινωνίας σε νέες ιδέες και προβληματισμούς όσο και στην εφαρμογή προγραμμάτων για την επίλυση των μεγάλων οικονομικών και κοινωνικών ζητημάτων.• Διαπιστώνεται πως με αυτήν την ιδεολογική αδυναμία αλλά και την έλλειμη ικανότητας υλοποίησης προγραμμάτων δεν θα καταστεί δυνατή η υπέρβαση σοβαρών προβλημάτων όπως η συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή σύγκλιση, η εδραίωση ενός ώριμου κλίματος πατριωτισμού, εθνικής ταυτότητας, ελληνισμού και ελληνικότητας, η δημιουργία πρότασης για το περιεχόμενο μιας συμμαχίας της κεντροαριστεράς ,κ. α.• Διαπιστώνεται η μεταβολή και διεύρυνση της έννοιας του εθνικού κράτους και της έννοιας της εθνικής οικονομίας όπου οι πραγματικότητες, της παγκοσμιοποίησης, της μηφιακής οικονομίας, αυτό που ονομάζεται Κυβερνο- οικονομία-χωρίς σύνορα, θέτουν σε αμφισβήτηση πολλές έννοιες μεταξύ των οποίων και η ελλιπής παρουσία των παραδοσιακών σοσιαλιστικών κομμάτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη.• Διαπιστώνεται ότι αλλάζει η μορφή της εργασίας και οι τρόποι εργασίας από πιέσεις που προέρχονται από τις εξελίξεις στην πληροφορική και τις επικοινωνίες. Διογκώνεται η ανεργία, δημιουργούνται αποκλεισμοί, μεγάλες μάζες εργαζομένων αποκόβονται από τη δυνατότητα εργασίας και επανένταξης στις οικονομικές διαδικασίες.• Διαπιστώνεται η ανάγκη ύπαρξης νέου κοινωνικού κράτους με έμφαση στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας που περιλαμβάνει τους παραδοσιακούς μηχανισμούς αλληλεγγύης αλλά και νέους μηχανισμούς συγκροτημένων πολιτικών για τους ανέργους, τις μειονότητες, τους αποκλεισμένους, τους αδύνατους. Ο  ρόλος του κράτους μεταβάλλεται στη διαμόρφωση στρατηγικής και πολιτικών και επενδύσεων σε εργαζόμενους και άτομα.• Διαπιστώνεται η ανάγκη τονισμού των διαφορών μεταξύ Αριστερός και Δεξιάς. Κύρια με την έννοια ότι οι αγώνες της αριστερός εξέφρασαν μέχρι σήμερα την αγωνία της ανθρωπότητας για πρόοδο και υπηρέτησαν παγκόσμιες αξίες και προβληματισμούς. Κάτι που εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα.• Διαπιστώνεται ότι το βασικό κύτταρο λειτουργίας της οικονομίας, η επιχείρηση, δεν είναι πλέον ένας μηχανισμός παραγωγής αλλά ένας χώρος συνδυασμού γνώσεων και ικανοτήτων. Οι ισχυροί μοχλοί λειτουργίας της οικονομίας πέραν



του κεφαλαίου είναι πλέον οι λεγόμενοι εργάτες της γνώσης που αποτελούν το πνευματικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων.• Διαπιστώνεται ότι οι εργαζόμενοι πέραν της προσφοράς της εργασίας τους συμμετέχουν σε μεγάλη έκταση μέσω 8εσμο8ετημένων διαδικασιών και στην κεφαλαιακή σύνδεση χρηματοδότησης και ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω των επενδύσεων των ταμείων τους και τις επενδύσεις των προσωπικών τους αποταμιεύσεων.%>α είναι απαραίτητη μια νέα ιδεολογική άπομη που να συνδυάζει τις παλιές αξίες του σοσιαλισμού και των σοσιαλδημοκρατικών κινημάτων στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο μαζί με τις εξελίξεις και τις μεταλλαγές που έγιναν στην οικονομία, την κοινωνία, την εργασία και την τεχνολογία.
Στόχοι• Η κοινωνία των πολιτών. Με βασικούς άξονες τις αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης.Κάδε άνθρωπος μπορεί να αναπτύξει την προσωπικότητά του σε καθεστώς ελευθερίας και να συμπράξει υπεύθυνα στην πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ζωή.Η δικαιοσύνη βασίζεται στην ίση αξία όλων των ανθρώπων. Απαιτεί ίση ελευθερία, ισότητα ενώπιον του νόμου, ίσες ευκαιρίες πολιτικής και κοινωνικής συμμετοχής και κοινωνικής ασφάλειας. Απαιτεί κοινωνική ισότητα άνδρα και γυναίκας.Η αλληλεγγύη είναι ταυτόχρονα όπλο των αδύνατων στον αγώνα για το δίκιο τους και συνέπεια της συνειδητοποίησης, ότι ο άνθρωπος χρειάζεται τους συνανθρώπους του. Μπορούμε σαν ελεύθεροι και ίσοι να ζήσουμε μεταξύ μας ανθρώπινα τότε μόνο, όταν υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλο και θέλουμε την ελευθερία του άλλου. Όποιος βρίσκεται σε ανάγκη πρέπει να μπορεί να βασίζεται στην αλληλεγγύη της κοινωνίας.• Η κοινωνία της πληροφορίας και της συνοχής. Όπου υπάρχουν δυνατότητες πρόσβασης σε όλους ανεξάρτητα οικονομικών δυνατοτήτων, χρόνου, απόστασης και προσωπικών δεξιοτήτων. Με όρους που δεν διαταράσσουν την κοινωνική συνέχεια, τη δημοκρατική λειτουργία και τη προσωπική ελευθερία.• Η κοινωνία της ευθύνης και της υπευθυνότητας λογοδοσίας (responsibility and accountability) όπου να είναι διακριτές οι εξουσίες και ευθύνες των διοικούντων αλλά και οι υποχρεώσεις των πολιτών και των ατόμων.• Κράτος που η παρέμβασή του υπηρετεί την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και ενισχύει την κοινωνία των πολιτών.



Κράτος πρόνοιας για εκείνους που έχουν πραγματικά ανάγκη με περιορισμό εκείνων που δεν το χρειάζονται.Κράτος που προσφέρει πλήρη απασχόληση μέσω του συντονισμού της αγοράς εργασίας, του κοινωνικού τομέα της οικονομίας και της επανεκπαίδευσης των εργαζομένων.Κράτος που σχεδιάζει το μέλλον και επενδύει στα άτομα και τους πολίτες.Κράτος που φροντίζει την ολοκλήρωση της μακροχρόνιας διαδικασίας ένταξης της ελληνικής κοινωνίας στο σύγχρονο κόσμο μέσα από την ευρωπαϊκή πολιτική.


