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ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ένα µεγάλο µέ-
ρος των πολιτικών κοµµάτων 
της Αριστεράς έχει επενδύσει 
σε έναν µετριοπαθή και πραγ-
µατιστικό προοδευτισµό, φιλο-

δοξία του οποίου είναι µάλλον να διορθώσει 
τα αποτελέσµατα του καπιταλισµού παρά να 
τα πολεµήσει. Αυτή η Σοσιαλδηµοκρατία σή-
µερα πια δεν αποτελεί ούτε προϊόν συναί-
νεσης ούτε συνταγή: έχει κοµµατιαστεί από 
την παγκοσµιοποίηση, τις νέες τεχνολογίες 
και την κρίση του 2008. 

ΤΟ ΚΑΚΟ, βέβαια, έρχεται από µακριά: το 
συνέδριο του γερµανικού Σοσιαλδηµοκρα-
τικού Κόµµατος (SPD) στο Μπαντ Γκόντε-
σµπεργκ το 1959, που δέχτηκε να υπηρετή-
σει τη λεγόµενη κοινωνική οικονοµία της 
αγοράς, αλλά και ο «τρίτος δρόµος» του Τόνι 
Μπλερ έσπρωξαν τη Σοσιαλδηµοκρατία 
προς τον σοσιαλφιλελευθερισµό. Η γαλλική 
Αριστερά αντιστάθηκε επί µακρόν σε αυτό 
τον προσανατολισµό. Οταν ανέβηκε ο Φραν-
σουά Μιτεράν στην εξουσία, το 1981, συ-
νέβαλε στην εξισορρόπηση της ευρωπαϊκής 
Σοσιαλδηµοκρατίας, συµπεριλαµβανοµένης 
της επιβολής του ζητήµατος της κοινωνικής 
Ευρώπης. Ωστόσο, το γαλλικό Σοσιαλιστικό 
Κόµµα (PS) θα επικυρώσει το 2008 τις αρ-
χές του Μπαντ Γκόντεσµπεργκ χωρίς να τις 
αναθεωρήσει, αν και ούτως ή άλλως πλέον 
το συγκεκριµένο δόγµα είχε ξεπεραστεί από 
τις εξελίξεις. Τα εργαλεία που γεννήθηκαν 
από τις αντιλήψεις αυτές δεν προσφέρο-
νται πια για την αλλαγή του σκηνικού, ενώ 
µε την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, 
την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και 
την παγκοσµιοποίηση η έκρηξη του δι-
εθνοποιηµένου οικονοµικού καπιταλι-
σµού απειλεί τους τρόπους έκφρασης 
αλληλεγγύης και αναδιανοµής σε εθνι-
κό επίπεδο και ενισχύει τις ανισότητες. 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ της σε µια αξι-
όπιστη διαχειριστική λειτουργία του 
καπιταλισµού, η ευρωπαϊκή Σοσιαλ-
δηµοκρατία θυσίασε το ζήτηµα της 
εργασίας και επέτρεψε την κλιµατι-
κή αλλαγή. Οι πιο ευάλωτοι πολίτες, 
οι εργάτες, οι υπάλληλοι, οι µισθω-
τοί, όλοι αυτοί που υπολόγιζαν στην 
άνοδο της Αριστεράς στην εξουσία 
για την υλοποίηση των προοδευτι-
κών προσδοκιών τους και τον κοι-
νωνικό µετασχηµατισµό, αισθάν-
θηκαν εγκαταλελειµµένοι, προδο-
µένοι και απειλούµενοι από έναν 
όλο και πιο παγκοσµιοποιηµένο 

κόσµο, όπου οι κανόνες µοιάζει πάντα να 
ωφελούν τους ισχυρότερους. 

Α∆ΥΝΑΜΗ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
της µετάβασης, µε την υποστήριξη εκείνων 
που έπρεπε να υπερασπιστεί, η Σοσιαλδη-
µοκρατία επέτρεψε να αναπτυχθεί µια τάξη 
αποκλήρων που δεν πιστεύει πια στην κοι-
νωνική πρόοδο και στρέφεται στην ιδιώτευ-
ση και τον εθνικισµό. Αποκηρύσσοντας τα 
ιδρυτικά της ιδεώδη και συµβάλλοντας σε 
διασπαστικές τάσεις, η Σοσιαλδηµοκρατία 
γνωρίζει σχεδόν παντού στην Ευρώπη µε-
γάλες εκλογικές ήττες. Αυτό είναι ακόµη πιο 
ανησυχητικό, αν αναλογιστεί κανείς ότι µε 
τη µεγάλη κρίση που ξέσπασε το 2007 η ικα-
νότητά της στην εξισορρόπηση θα ήταν η 
ενδεδειγµένη λύση, στην πραγµατικότητα, 
ωστόσο, δεν κατάφερε να αποστασιοποιη-

θεί από τις πολιτικές λιτότητας, εξαιτίας 
των οποίων υποφέρουν οι πιο αδύναµοι. 

Η ΣΟΣΙΑΛ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ για να ξαναβρεί 
την αξιοπιστία της οφείλει να ξαναγίνει 
αποτελεσµατική, καταρχάς σε ό,τι αφορά στη 
στήριξη εκείνων που προορίζεται να εκπρο-
σωπεί. Τη στιγµή που η παγκοσµιοποίηση, 
η «χρηµατιστηριοποίηση» της οικονοµίας 
και η εξέλιξη των τεχνολογιών φέρνουν µια 
νέα επανάσταση και αναδιατάσσουν τους 
τρόπους παραγωγής, η Σοσιαλδηµοκρατία 
πρέπει να βρει τα µέσα για να εξοπλίσει τις 
µεσαίες και λαϊκές τάξεις προς την οικολογι-
κή µετάβαση. Εξάλλου, είναι αυτές τα πρώ-
τα θύµατα των συντριπτικών αλλαγών στον 
καπιταλισµό και την εργασία, όπως και της 
κλιµατικής αλλαγής και των κυµάτων µε-
τανάστευσης. Γι’ αυτό τον λόγο η εκπαί-
δευση και η αύξηση των προσόντων για 
τις δηµιουργούµενες θέσεις εργασίας 
αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα. 
Προϋποθέτουν, ωστόσο, την αλλαγή 
του µοντέλου των ευρωπαϊκών οικο-
νοµικών πολιτικών και την αποκατά-
σταση των µέσων αλληλεγγύης σε ευ-
ρωπαϊκή κλίµακα, όπως, λόγου χάρη, 
το ελάχιστο επίδοµα ανεργίας σε µια 
νέα εποχή του «κράτους πρόνοιας». 

ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ αυτής της αλλαγής 
είναι κατά πρώτο και κύριο λόγο η 
εξασφάλιση µιας διανεµητικής ικα-
νότητας και κατά συνέπεια µια ανε-
λέητη µάχη κατά της απάτης και της 

φορολογικής λεηλασίας των αδύναµων 
στρωµάτων, στοιχεία που υπονοµεύουν 

τα θεµέλια της κοινωνικής δικαιοσύνης, 
µε σκοπό τον προσπορισµό κάθε νέας πη-

γής πλούτου όπου αυτή δηµιουργείται στην 
εποχή της ψηφιακής οικονοµίας, της ανόδου 
σε ισχύ της Κίνας, της νίκης του Τραµπ στις 
ΗΠΑ ή του Brexit. Είναι η υποχρέωση να γί-
νει πράξη η ανταποδοτικότητα. 

ΚΑΙ Η ΣΟΣΙΑΛ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρέπει να το 
πράξει διότι, σε αντίθετη περίπτωση, είναι 
µεγάλος ο κίνδυνος να αναδιοργανωθεί ο πο-
λιτικός διάλογος ανάµεσα στους διαχειριστές 
της κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς -στην 
πραγµατικότητα του θριαµβεύοντος σύγχρο-
νου καπιταλισµού- και σε εκείνους που αι-
σθάνονται αποκλεισµένοι από το σύστηµα, 
στους «µέσα» και στους «έξω». Το «ούτε Αρι-
στερά ούτε ∆εξιά» καταργεί τη δυνατότητα 
εναλλαγής, που αποτελεί το βάθρο της δηµο-
κρατίας, και εδραιώνει τη νίκη του καπιταλι-
σµού απέναντι στη δηµοκρατία. 

ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ, λοιπόν, της Σοσιαλδη-
µοκρατίας να ενώσει την Αριστερά τόσο σε 
κρατικό επίπεδο όσο και στην ΕΕ συνολικά. 
∆ηµοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και σο-
σιαλ-οικολογία είναι οι µοχλοί για να ξανα-
βάλουµε τον πλανήτη σε τάξη και να εµποδί-
σουµε τους ακροδεξιούς και τους εθνικιστές, 
την άκρα ∆εξιά, να ευδοκιµήσουν πάνω στον 
φόβο ενός κόσµου που αλλάζει γρήγορα. Να 
οικοδοµήσουµε σε ευρωπαϊκή κλίµακα µια 
σύγχρονη Αριστερά, µια ευρωπαϊκή Αριστερά, 
µια Αριστερά που ως κυβέρνηση θα είναι ικα-
νή να εκφράσει τις ελπίδες των αβοήθητων.

Η Pervenche Berès είναι ευρωβουλευτής του γαλλικού 
Σοσιαλιστικού Κόµµατος, µέλος της Οµάδας 
της Προοδευτικής Συµµαχίας Σοσιαλιστών 
και ∆ηµοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρώην 
πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων 
και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Οικονοµικών 
Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου. 
Σε µια περίοδο που έχει ανοίξει ο διάλογος 
για τον επαναπροσδιορισµό του όρου 
«Σοσιαλδηµοκρατία» και την 
επανατοποθέτησή της στην πολιτική ζωή 
σε κεντρικό ρόλο, η µαχόµενη Γαλλίδα 
ευρωβουλευτής προτείνει µε 
το άρθρο της στα Ι∆ΕΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
τις συντεταγµένες για την επόµενη µέρα.

Η ευρωβουλευτής 
του γαλλικού 

Σοσιαλιστικού 
Κόµµατος υποδεικνύει 
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Σοσιαλδηµοκρατία 
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