UN DECALOG SOCIAL-DEMOCRAT

Pentru ca o comunitate umană să se constituie, să acționeze și să reziste
în timp este foarte important ca aceasta să aibă la bază un set de principii și
deziderate la care să adere în mod conștient și liber-consimțit toți membrii
acesteia. Aceste elemente o vor defini și o vor diferenția, în același timp, de alte
comunități similare.
Cei care compun Partidul Social Democrat din România, numărul acestora
trecând peste 500.000 de oameni, au ca liant de natura comunitară un decalog
de credințe și principii pe care încearcă să le respecte și să le pună în practică cu
dorința realizării unui progres social-economic de care să beneficieze marea
masă de locuitori ai României.
Acum în preajma unui moment important în viața societății noastre,
alegerea unui nou Parlament al României pentru următorii patru ani ceea ce va
duce și la nașterea unui nou guvern care va gestiona destinele țării cred că este
bine ca ele să fie reamintite, deși cei mai mulți dintre noi le cunoaștem. Acest
decalog de principii și credințe social-democrate, așa acum este el asumat în
documentele PSD, ne spune că: ”1.Credem în egalitatea de șanse;2.Credem în
valorile democrației, în dreptul la proprietate și în libertate, credem în fiecare
român și în România; 3.Credem într-un învățământ finanțat de stat; 4.Credem
într-un sistem de sănătate subvenționat de stat; 5.Ne dorim un sistem de taxare
progresivă pentru a reduce distanțele între grupurile sociale; 6.Credem că
angajații trebuie să aibă condiții minime garantate prin lege: salariu minim,
protecție împotriva concedierii abuzive, concediu plătit etc; 7.Credem că
responsabilitatea socială nu este pomană, ci expresia solidarității dintre oameni;
8.Credem că mediul înconjurător este un bun pe care trebuie să-l lăsăm
generațiilor viitoare iar protecția lui este un obiectiv important; 9.Credem că este

nevoie de comerț etic și echitabil, bazat pe dialog și transparență ca alternativă
la

principiul

liberal

al

liber

schimbului;

10.Credem

în

promovarea

multiculturalismului și a egalității de gen.”
Angajamentele cu care vin în fața alegătorilor candidații PSD pentru
Parlamentul României, din județul Mureș dar și cei din întreaga țară, conțin
proiecte legislative, precum și politici guvernamentale, care să ducă la aplicarea
în viața social-economică a acestor concepte. Acest ansamblu complex de măsuri
va produce efecte ce se vor resimți pozitiv în viața cotidiană și vor răspunde
așteptărilor a milioane de cetățeni ai României. Realizarea acestui deziderat este
în strânsă legătură cu opțiunea pe care o vor exprima în 11 decembrie a.c.
locuitorii României.
Fiecare din cele zece exprimări concentrate ale principiilor socialdemocrate este plin de multe înțelesuri și consecințe. Așezarea lor la baza vieții
societății românești va genera o atmosferă în care cei mai mulți dintre noi vor
avea un sentiment de satisfacție în plan social-economic într-o lume plină de
neliniști și incertitudini economice dar și geopolitice. Acum, în apropierea
alegerilor, este bine să medităm serios la acest decalog social-democrat și la cei
care urmează să-l pună în operă.

Vasile Boloș

( Articol publicat în ziarul ”Telegraful de Mureș” nr. 6, octombrie 2016)

