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ՆԱԽԱԲԱՆ

Քաղաքականություն և ժողովրդավարություն. սրանք գիտնականների
կամ երազողների համար իրականությունից կտրված եզրույթներ չեն:
Քաղաքականությունն ու ժողովրդավարությունը մեր հասարակության
հիմքն են: Դրանք վերաբերում են բոլորիս: Այդ պատճառով Սոցիալդեմոկրատիայի ակադեմիան տեղեկատվություն և դասընթացներ է
տրամադրում քաղաքականությամբ զբաղվողներին:
Դուք հետաքրքրվո՞ւմ եք քաղաքականությամբ: Ցանկանո՞ւմ եք
աշխարհն ավելի լավը դարձնել: Զբաղվո՞ւմ եք կամավոր աշխատանքով:
Աշխատանքի բերումով քաղաքականապես ակտի՞վ եք: Ակադեմիան
ունի Ձեր հարցերի պատասխանները, ինչպես նաև այն նոր խթան կտա
հետագա մտորումների համար:
Կատարյալ մեկնարկ
«Սոցիալ-դեմոկրատիա՝ պարզ և համառոտ» մեր շարքը կատարյալ
մեկնարկ է դեպի սոցիալ-դեմոկրատիայի գաղափարների աշխարհ:
«Պարզ և համառոտ» մատենաշարի սոցիալ- դեմոկրատիայի գրքերը
քաղաքականության
կարևոր թեմաների
մասին են, որոնք

Երբ գրում ենք, կիրառում ենք «քաղաքացի»
կամ «աշխատող» բառերը, միշտ նկատի ունենք
թե՛ կանանց և թե՛ տղամարդկանց:

ներկայացված են
հակիրճ տեքստերով ու
հասկանալի լեզվով:
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Հիմնարար արժեքներ
Այս շարքի առաջին գրքում խոսքը հիմքի մասին է՝ սոցիալ-դեմոկրատիայի
հիմնարար արժեքների: Ի՞նչ ծագում ունեն ազատություն, արդարություն
և համերաշխություն եզրույթները: Ի՞նչ նշանակություն ունեն դրանք
ժամանակակից քաղաքականության մեջ: Ինչո՞վ է տարբերվում սոցիալդեմոկրատիան քաղաքական մյուս մոդելներից: Եվ ի՞նչ պատասխաններ
է տալիս սոցիալ-դեմոկրատիան ապագայի հարցերին: Այս ամենն ու շատ
ավելին կարող եք կարդալ այս գրքում:

Ծանոթացե՛ք, Յանն ու Աննան են:
Յանը ուսանող է:
Նա շատ հարցեր ունի քաղաքականության ու հասարակության մասին:
Աննան ավելի շատ սոցիալ-դեմոկրատիայի կողմնակից է:
Նա հաճույքով է պատմում, թե ինչ է սոցիալ-դեմոկրատիան:
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Ուրվագծել սեփական ճանապարհը
Մեր խորհրդանիշը կողմնացույցն է: Կողմնացույցը սարք է, որն
օգտագործում են նավագնացության մեջ: Դրանով հնարավոր է գտնել
անհրաժեշտ ուղղությունը: Ակադեմիան ցանկանում է մարդկանց օգնել
սեփական քաղաքական ճանապարհն ուրվագծելու հարցում: Մենք շատ
ուրախ կլինենք, եթե այս մատենաշարն օգնի այդ հարցում:

Քաղաքականությունը լավն է դառնում, երբ կա հավաքական
մտածողություն և մասնակցություն:

Յոխեն Դամ

Ղեկավար
Սոցիալ-դեմոկրատիայի ակադեմիա

Մարկուս Թրյոմեր

Նախագծի ղեկավար
Սոցիալ-դեմոկրատիայի ձեռնարկներ

Ինչո՞ւ խոսակցական լեզվով
Մենք ցանկանում ենք, որպեսզի բոլորը հասկանան՝ ինչ է սոցիալդեմոկրատիան:
Այդ պատճառով «Պարզ և համառոտ» գրքերի շարքը գրված է հեշտ
ընկալելի, մատչելի լեզվով:
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1
Ի՞ՆՉ Է ՍՈՑԻԱԼ - ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱՆ

Սոցիալ-դեմոկրատիա ասելով մարդիկ հաճախ տարբեր բաների
մասին են մտածում:
Ոմանք կարծում են, թե երկու բառերն էլ նույն իմաստն ունեն:
«Չէ՞որ ժողովրդավարությունը միշտ էլ սոցիալական է»:
Մյուսները մտածում են տնտեսության մասին:
«Խոսքը շուկայական տնտեսության մասին չէ՞»:
Շատերն էլ այն կապում են կուսակցության հետ:
«Սոցիալ-դեմոկրատիան ՍԴԿ-ի գաղափարախոսությունը չէ՞»:
Մյուսների մտքով էլ պատմությունն է անցնում:
«Դա ժամանակին ժողովրդավարական սոցիալիզմ չէ՞ր
նշանակում»:
Եվ ուրեմն՝ հիմա ո՞ր տարբերակն է ճիշտ: Ցավոք, սոցիալդեմոկրատիա եզրույթի համար հստակ համընդհանուր
ձևակերպում չկա: Բայց կան որոշ կետեր, որոնք ամեն դեպքում
վերաբերում են այդ եզրույթին:.
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1.1
Ի՞ՆՉ Է ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ
ՍՈՑԻԱԼ - ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱ
Ի՞նչ է սոցիալ-դեմոկրատիան
•

Սոցիալ-դեմոկրատիայի նպատակը մեր հասարակությունն
ավելի ժողովրդավար ու սոցիալական դարձնելն է:

•

Սոցիալ-դեմոկրատիան ունի 3 հիմնարար արժեք՝
ազատություն, արդարություն և համերաշխություն։

•

Սոցիալ-դեմոկրատիան ցանկանում է ապահովել
իրավունքներ՝ մարդու հիմնարար իրավունքներ բոլորի
համար: Այդ իրավունքները գործում են ամենուր՝ անձնական
կյանքում, տնտեսության ու ամբողջ հասարակության մեջ:

•

Սոցիալ-դեմոկրատիան քաղաքականության մոդել է՝
հստակ գաղափարներով: Այլ մոդելներ են, օրինակ,
պահպանողականությունն ու ազատականությունը:

Ցանկանո՞ւմ եք իմանալ ավելին: Ահա ֆիլմի հղումը:
Ի՞նչ է սոցիալ-դեմոկրատիան. Առաջարկ՝
http.//www.fes-soziale-demokratie.de/filme.html
Տեսանյութը դիտել բջջայինով
Սկանավորեք այս QR ծածկագիրը
Scan App-ով,
օրինակ՝ QR-Barcode-Scanner-ով
կամ Scanlife-ի միջոցով:
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1.2
ՍՈՑԻԱԼ-ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱՆ
ՈՐՊԵՍ ՇԱՐԺՈՒՄ
Որպես քաղաքական հոսանք՝ սոցիալ-դեմոկրատիան գոյություն
ունի 19-րդ դարից ի վեր: Շատերն են Գերմանիայում ոգևորվում
սոցիալ-դեմոկրատիայի նպատակներով: Նրանք միավորվում ու իրենց
ջանքերը կենտրոնացնում են հասարակությունը փոխելու և ավելի շատ
ազատության, արդարության ու համերաշխության համար:
1863 թվականի մայիսին Ֆերդինանդ Լասալն ընկերների հետ հիմնեց
Գերմանիայի աշխատավորների համընդհանուր միությունը (ADAV):
Նրանք առաջիններից էին, որ պայքարում էին աշխատավորների համար:
Բազմաթիվ աշխատավորներ աշխատում էին շատ, բայց վճարվում քիչ ու
ապրում էին աղքատության մեջ:

Դրանից հետո ստեղծվեցին բազմաթիվ միավորումներ,
կազմակերպություններ ու քաղաքական կուսակցություններ, որոնք
ձգտում էին ավելի շատ սոցիալ-դեմոկրատիայի: Ամենամեծն ու
երկարակյացը ՍԴԿ-ն է՝ Գերմանիայի Սոցիալ-դեմոկրատական
կուսակցությունը: Կարևոր դերակատարություն ունեն նաև Գերմանիայի
արհմիությունների մասնաճյուղերը:
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1.3
ԵՐԵՔ ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Սոցիալ-դեմոկրատիայի հետևորդները ցանկանում են հասնել որոշակի
քաղաքական նպատակների, որոնք ավելի կլավացնեն համընդհանուր
կյանքը:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ՀԻՄՆԱՐԱՐ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ՀԻՄՆԱՐԱՐ
ԱՐԺԵՔՆԵՐ

Գոյություն ունեն երեք հիմնական մակարդակներ:
Առաջին մակարդակ՝ հիմնարար արժեքներ:
Դրանք հատկապես կարևոր են այն մարդկանց համար, որոնք
ավելի շատ են ցանկանում սոցիալ-դեմոկրատիա:
Երկրորդ մակարդակ՝ հիմնարար իրավունքներ:
Միայն հիմնարար արժեքներ կարևորողը կպայքարի նաև բոլորի
իրավունքների համար:
Երրորդ մակարդակ՝ գործիքներ։
Սրանք սոցիալ-դեմոկրատիայի գործիքներն են, որոնք հոգում են,
որ հիմնարար իրավունքները դառնան իրականություն:
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Մակարդակ 1
Սոցիալ-դեմոկրատիայի հիմնարար արժեքները՝
ազատություն, արդարություն և համերաշխություն

ՄԱԿԱՐԴԱԿ
ՄԱԿԱՐԴԱԿ
ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
ՀԻՄՆԱՐԱՐ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ
ՀԻՄՆԱՐԱՐ
ԱՐԺԵՔՆԵՐ

Սոցիալ-դեմոկրատիայի հիմքում ընկած են երեք հիմնարար
արժեքներ։ Դրանք են՝ ազատությունը, արդարությունն ու
համերաշխությունը: Այս արժեքները հասարակության մեջ
ապրելու ամենակարևոր հիմքն են:
Հիմնարար արժեքները կարևոր են սոցիալ-դեմոկրատիայի
համար ոչ միայն Գերմանիայում, այլև ամբողջ աշխարհի
երկրների տարաբնույթ համոզմունքների տեր մարդկանց համար,
որոնք պայքարում են այս արժեքի համար:

Հիմնարար արժեքներ
Հիմնական գաղափարներն են, որոնք հասարակության մեջ պետք
է գործեն բոլոր մարդկանց համար:
Դրանք գոյացել են պատմության ընթացքում, քանի որ մարդիկ
դրանց հիման վրա դրական փորձ են ձեռք բերել:
Դրանք սոցիալ-դեմոկրատիայի հիմքն են:
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Մակարդակ 2
Սոցիալ-դեմոկրատիայի հիմնարար իրավունքները
Հավասար իրավունքներ բոլորի համար

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ՀԻՄՆԱՐԱՐ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ՀԻՄՆԱՐԱՐ
ԱՐԺԵՔՆԵՐ

Ինչպե՞ս կարելի է կիրառելի դարձնել մարդու հիմնարար
իրավունքները բոլորի համար: Սա հիմնարար իրավունքի
մակարդակն է: Հիմնարար իրավունքի օրինակ է ընտրության
իրավունքը։ Մեկ այլ օրինակ, երբ ոստիկանությունն է գալիս, երբ
վտանգ է սպառնում: Միաժամանակ, հիմնարար իրավունք է նաև
այն, որ մարդը դպրոց հաճախելու իրավունք ունի: Կամ՝ մարդն
աջակցություն ստանա, երբ կարիքի մեջ է:
Սոցիալ-դեմոկրատիան ենթադրում է պետության ակտիվ
մասնակցություն մարդու հիմնարար իրավունքների
պաշտպանության հարցում՝ բոլորի համար: Եվ ուրեմն՝
պետությունը ստանձնում է այդ պարտավորությունը:

Հիմնարար իրավունքներ
Երաշխավորված իրավունքներ, որոնք հասանելի են բոլորին:
Սեռը, տարիքը կամ ծագումը որևէ դեր չպետք է խաղան:
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Մակարդակ 3
Սոցիալ-դեմոկրատիայի գործիքները
Ինչպե՞ս է գործում սոցիալ-դեմոկրատիան Գերմանիայում և այլ
երկրներում:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ՀԻՄՆԱՐԱՐ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ՀԻՄՆԱՐԱՐ
ԱՐԺԵՔՆԵՐ

Ի՞նչ գործիքներ են օգտագործվում հիմնարար իրավունքներն
իրացնելու համար: Ինչպե՞ս է պետությունն աշխատում
գործնականում: Ինչի՞ համար ենք մենք՝ որպես հասարակություն,
գումար ծախսում: Ո՞րն է ամենալավ մեթոդը: 3-րդ մակարդակն
այս ամենի մասին է:

Գործիքներ
Տարբեր երկրներ մարդու հիմնարար իրավունքներն ապահովելու
համար զանազան միջոցներ են ընտրում:
Հստակեցնենք՝ ինչպես են պետությունները դա անում:
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1.3
1.4
ԳՐՔԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Առաջին գլխում ծանոթացանք սոցիալ-դեմոկրատիա եզրույթի
հետ: Համառոտ ծանոթացանք Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատիայի
պատմությանը: Խոսեցինք նաև այնպիսի հասկացությունների մասին,
ինչպիսիք են հիմնարար իրավունքներն ու հիմնարար արժեքները: Այժմ
տեսական մասից անցնենք գործնականին։

Երկրորդ գլխում կդիտարկենք ազատություն եզրույթը: Ինչպե՞ս
կարող են անհատներն ազատ լինել: Ինչպե՞ս է գործում ազատությունը
հասարակության մեջ: Ի՞նչ է ցանկանում սոցիալ-դեմոկրատիան:

Երրորդ գլխում կխոսենք արդարություն եզրույթի նշանակության
մասին: Արդյո՞ք բոլոր մարդիկ ինքնաբերաբար հավասար են: Ո՞ր
դեպքում է բարիքների ու հնարավորությունների բաշխումն արդար:
Ինչպե՞ս կարող ենք Գերմանիան ավելի արդար դարձնել:

Չորրորդ գլխում կխոսենք
համերաշխություն եզրույթի
մասին: Չէ՞ որ մարդկանց
համակեցությունը իրավիճակներով պայմանավորված
տարբեր է։ Ինչպե՞ս է
գործում համերաշխությունը
հասարակության մեջ:
Ի՞նչ է ցանկանում սոցիալդեմոկրատիան:
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Հինգերորդ գլխում կբացատրենք՝ ինչպես են համակցվում հիմնարար
արժեքները, ինչպես նաև կբացատրենք, որ հիմնարար արժեքներից
բացի անհրաժեշտ են նաև հիմնարար իրավունքներ բոլորի համար:
Ինչպե՞ս են այդ հիմնարար իրավունքները վերածվում կանոնների
և օրենքների: Ի՞նչ գործիքներ է օգտագործում պետությունն այդ
իրավունքները քաղաքականության մեջ կիրառելու համար:

Վեցերորդ գլխում կհամեմատենք սոցիալ-դեմոկրատիան և
քաղաքական այլ հոսանքները: Ինչո՞վ է տարբերվում սոցիալդեմոկրատիան մյուս քաղաքական ուղղություններից։

Յոթերորդ գլխում կխոսենք այլ երկրներում սոցիալ-դեմոկրատիայի
դրսևորման մասին: Ինչպե՞ս են կիրառվում հիմնարար իրավունքները
Միացյալ Նահանգներում, Մեծ Բրիտանիայում, Ճապոնիայում
և Շվեդիայում: Որո՞նք են Գերմանիայից դրանց կարևոր
տարբերությունները: Եվ ի՞նչ կարող ենք նրանցից սովորել:

Ութերորդ գլխում կխոսենք սոցիալ-դեմոկրատիայի ապագայի մասին:
Աշխարհը շատ արագ է փոփոխվում: Արդեն հիմա տեսնում ենք նոր
մարտահրավերներ: Ի հայտ են գալիս նոր հարցեր: Ինչպե՞ս է սոցիալդեմոկրատիան դրանց պատասխանելու:

Համապարփակ գիտելիք գործնական
կիրառության համար
Սոցիալ-դեմոկրատիա՝ պարզ և համառոտ
ինը գիրք՝ սոցիալ-դեմոկրատիայի
քաղաքականության կարևորագույն
թեմաներով:
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1.3
2
ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

Երկրորդ գլխում կդիտարկենք ազատություն եզրույթը:
Ինչպե՞ս կարող են ազատ լինել անհատները: Ինչպե՞ս է գործում
ազատությունը հասարակության մեջ: Ի՞նչ է ցանկանում սոցիալդեմոկրատիան:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ
ՄԱԿԱՐԴԱԿ
ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
ՀԻՄՆԱՐԱՐ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ
ՀԻՄՆԱՐԱՐ
ԱՐԺԵՔՆԵՐ

Ազատությունը սոցիալ-դեմոկրատիայի հիմնարար արժեքներից
մեկն է: Սա առաջին մակարդակն է:

2.1
ՄՏԱԾԵԼ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ի՞նչ է ազատությունը: Յուրաքանչյուրն այս եզրույթի վերաբերյալ
իր պատկերացումներն ունի:
Օրինակ՝
«Անել այն, ինչ ցանկանում ես»:
«Ապրել առանց մյուսների ցուցումների»:
«Պարզապես ինչ-որ տեղ մեկնելու հնարավորություն ունենալ»:
«Ունենալ ինքնուրույն որոշում ընդունելու հնարավորություն»:
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Ժամանակի ընթացքում շատ փիլիսոփաներ են խորհել «ազատություն»
եզրույթի շուրջ: Նրանցից մեկը Ջոն Լոքն էր: Նա ապրել է 17-րդ դարում
Անգլիայում:

Փիլիսոփա
Փիլիսոփան մտածում է կյանքի կարևոր հարցերի շուրջ՝
օրինակ, որն է կյանքի իմաստը,
որտեղի՞ց են իրերն ի հայտ գալիս,
կա արդյո՞ք կյանք մահից հետո:
Նա փորձում է գտնել այս և նմանատիպ այլ հարցերի պատասխանները:

Լոքն անձնական ազատությունը բացատրել է մոտավորապես այս կերպ՝
•

ինքնուրույն որոշել՝ ինչ մտածել այս կամ այն հարցի վերաբերյալ,

•

մյուսներից ավելի լավ իմանալ, թե ինչն է իր համար ավելի լավ,

•

յուրաքանչյուրը կարող է ինքնուրույն որոշել՝ ինչ անել,

•

յուրաքանչյուրը կարող է ինքնուրույն որոշել՝ ինչ անել իր
սեփականության հետ:

•

Այսպիսով` անհատն այլ մարդկանց թույլտվության կարիք չունի:

Իսկ նրա պատկերացումը հասարակության մեջ ազատության
վերաբերյալ հետևյալն էր՝ ազատ են նրանք, ովքեր միասին են ընտրել
իրենց կառավարությունը, որևէ մեկն օրենքներ թելադրելու իրավունք
չունի:

Երբ Լոքը գրում էր ազատության մասին իր
գրքերը, Եվրոպայում շատերն ապրում էին
թագավորություններում: Թագավորներն էին
որոշում ժողովուրդների փոխարեն: Քչերն էին
ապրում իրական ազատության մեջ: Լոքի գաղափարներն այդ ժամանակաշրջանի համար նոր էին:

20

ԼՈՔ

Այլ փիլիսոփաներ պատասխանեցին Լոքի գաղափարներին: Նրանք
լրացրեցին ազատության մասին Լոքի մտքերը: Նրանցից մեկը Ժան-Ժակ
Ռուսոն էր: Նա ապրել է 18-րդ դարում Ֆրանսիայում։

Ռուսոյի գաղափարը հասարակության մեջ ազատության մասին
հետևյալն էր.
«Մարդիկ իրապես ազատ են միայն այն ժամանակ, երբ կարող են
իրենք սահմանել իրենց օրենքները: Այսպիսով՝ ժողովրդավարությունն
անհրաժեշտ է, որպեսզի մարդիկ ազատ լինեն»:

Կար ևս մեկ բան, որ Ռուսոն կարևորում էր:
Ազատության գաղափարը չի կարելի չարաշահել:
Ոմանք «ազատություն» բառն օգտագործում են
այնպիսի իրավիճակներում, որտեղ ազատություն
ընդհանրապես չկա, օրինակ՝ աշխատանքի
վտանգավոր պայմաններ։

ՌՈՒՍՈ

Ոմանք պնդում են, թե յուրաքանչյուրը պարտավոր է իր մասին հոգ
տանել, նաև աշխատանքի վայրում: Եթե աշխատանքն ինչ-որ մեկի
համար վտանգավոր է, ապա նա ինքը պետք է իր համար պաշտպանիչ
հագուստ գնի, օրինակ՝ սաղավարտ, պաշտպանիչ կոշիկներ,
ձեռնոցներ, պաշտպանիչ բաճկոն: Հակառակ դեպքում նա պետք է իրեն
համապատասխանող այլ աշխատանք փնտրի: Դա կարող էր արդար
որոշում լինել:

Բայց իրականությունն այլ է: Որոշ մարդիկ չեն կարող հեշտությամբ
այլ աշխատանք գտնել, բացի այդ, նրանք բավական գումար չունեն
թանկարժեք պաշտպանիչ հագուստ գնելու համար:

Գերմանիայում գործատուն պարտավոր է պաշտպանիչ հագուստ
ապահովել: Դա արհմիությունների ձեռքբերումն է:
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Ազատության սահմանները
Ազատությունը նույնպես սահմաններ ունի: Ինչպես ապրել ազատ՝
միևնույն ժամանակ չխանգարելով մյուս մարդկանց ու հասարակությանը:
Դրա մասին է մտածել փիլիսոփա Էմանուել Կանտը (18 դար,
Գերմանիա):

Կանտն ասում էր.
Ազատության սահմանները չեն
սահմանափակվում օրենքներով:
Դրանք ամփոփված են հետևյալ հարցի
մեջ. ի՞նչ կլիներ, եթե բոլորն անեին այն,
ինչ ես եմ ցանկանում անել:

Այսպիսով՝ ազատության սահմանները
միայն գոյություն ունեցող օրենքները չեն,

ԿԱՆՏ

այլ այն, ինչ մարդը ցանկանում է ապագայում բոլոր մարդկանց համար:
Կանտը դա անվանում էր «բարոյական օրենք»։

Օրինակ՝ գնացքում երաժշտություն լսել:
Գուցե դուք հաճույքով եք երաժշտություն լսում, հավանաբար բարձր ու
առանց ականջակալների: Տանը դուք ունեք դրա իրավունքը, բայց այլ
բան է, երբ դուք գտնվում եք գնացքում, որտեղ միայնակ չեք:

Հարցը հետևյալն է. ի՞նչ կլիներ, եթե բոլորն անեին այն, ինչ ես եմ
ցանկանում անել: Այսինքն, եթե բոլորը գնացքում բարձր երաժշտություն
նվագեին, օրինակ՝ դասական, ծանր ռոք, էստրադային ու հիպ-հոպ:

Պատասխանը հավանաբար կլինի «Հմմմ… լավ գաղափար չէ»: Ահա
այսպես է գործում «բարոյական օրենքը»:
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Ի՞նչ է նշանակում ազատություն:
Սոցիալ-դեմոկրատիայի համար ազատությունը մարդու իրավունք է:
Այն սահմանափակվում և երաշխավորվում է օրենքներով: Սակայն
չպետք է կառչել գոյություն ունեցող օրենքներից: Պետք է ինքնուրույն
մտածել՝ արդյոք այն ազատությունը, որն անհատն իրեն թույլ է տալիս, չի
վնասում մյուսներին:
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2.2
ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ. ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ
ՈՒ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՂ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Փիլիսոփաները մեր օրերում ևս խորհում են ազատության մասին:
Օրինակ՝ Իսայա Բեռլինը: Նա ապրել է 20-րդ դարում Ռուսաստանում
և Մեծ Բրիտանիայում։ Բեռլինը տարանջատում էր անձնական
պաշտպանության իրավունքները ազատ զարգացման իրավունքներից:

Բոլոր մարդիկ ունեն իրենց ազատությունները պաշտպանելու իրավունք:
Մարդիկ իրավունք ունեն որոշել՝ ում թույլ տալ ներս մտնել բնակարան:
Որևէ մեկն իրավունք չունի ուժ գործադրելու մյուսի վրա:
Երեխաները պետք է առանձնահատուկ կերպով պաշտպանված լինեն։
Անձնական տվյալները պետք է միշտ ապահով ու գաղտնի պահվեն:
Պետությունն ու հասարակությունը պետք է պաշտպանեն այդ
ազատության իրավունքները:
Սա է անձի ազատությունը:

Այս իրավունքներն անվանում ենք պաշտպանիչ իրավունքներ:

Մարդիկ ունեն նաև իրենց ազատությունը զարգացնելու իրավունք:
Նրանք պետք է ազատորեն իրացնեն իրենց անհատականությունը։
Մարդն ունի կրթության իրավունք:
Մարդն ունի լավ առողջության պահպանման իրավունք:
Մարդն ունի մշակույթի իրավունք:
Պետությունը պետք է յուրաքանչյուր անհատի ապահովի ազատության
իրավունքով:
Յուրաքանչյուրը պետք է մասնակցության իրավունք ունենա.
Միայն այդ ժամանակ յուրաքանչյուրը կունենա հավասար
հնարավորություններ:

Այս իրավունքներն անվանում ենք երաշխավորող իրավունք:
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Պաշտպանիչ և երաշխավորող իրավունքները կարևոր են ո՛չ միայն
հիմնարար արժեքների համար: Պաշտպանիչ և երաշխավորող
իրավունքներն անհրաժեշտ են նաև արդարության ու համերաշխության
համար: Այս մասին խոսվում է 5-րդ գլխում:

ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՂ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ
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2.3
Ի՞ՆՉ Է ՍՈՑԻԱԼ-ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱՆ

Ինչպե՞ս պետք է վարվի հասարակությունը այս հիմնարար
ազատությունների հետ:
Միայն պաշտպանի՞չ իրավունքն է կարևոր:
Միայն երաշխավորո՞ղ իրավունքն է կարևոր:
Ինչպե՞ս պետք է պետությունը որոշի:
Եվ ի՞նչն է ինքնակարգավորվում:
Այս հարցում քաղաքական գործիչներն ու մտավորականները միակարծիք
չեն: Մենք կուսումնասիրենք երկու տարբեր տեսակետներ:
Նորազատական մտածողություն և մտածողությունը սոցիալդեմոկրատիայում։

Նորազատական մտածողություն
Նորազատական մտածողության կողմնակիցներն ասում են, որ
անձնական, անհատական ազատություններն ամենակարևորն են:
Հասարակությունը պետք է հնարավորինս քիչ կանոններ հաստատի,
քանի որ, ըստ նրանց, օրենքներն ու կանոնները սահմանափակում են
անձնական ազատությունը:

Մտքի խաղ. ո՞վ է իրավացի: Որոշե՛ք
Պատկերացրեք՝
Մեկն ունի ոչ միայն մեկ բնակարան, այլ երկու: Նա ցանկանում է
վարձակալության հանձնել դրանցից մեկը: Քանի որ նրա պահանջած
վարձը շատ բարձր է, վարձակալ չի գտնում: Քաղաքում ազատ
բնակարաններ շատ քիչ կան: Այդուհանդերձ, տան տերը պնդում է, որ
բնակարանն ազատ կմնա այնքան ժամանակ, քանի դեռ որևէ մեկը
բարձր վարձ չի վճարել։
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Նորազատականներն ասում են.
«Իհարկե, դա նորմալ է: Չէ՞ որ բնակարանն իր սեփականությունն է: Կա
պաշտպանիչ իրավունք, այն է՝ սեփականության իրավունքը»:

Սոցիալ-դեմոկրատիայի պատասխանը հետևյալն է.
Դա լավ չէ: Մենք օրենքով արգելում ենք, որ բնակարանն ազատ
մնա: Իհարկե, կա սեփականության իրավունք: Բայց մարդիկ էլ ունեն
տանիք ունենալու իրավունք:

Սա երաշխավորող իրավունք է:

Սեփականությունը պետք է ծառայի հասարակությանը:

Ի՞նչ եք որոշելու Դուք։
Իրականում կան օրենքներ, որոնք
արգելում են, որ ազատ բնակարանները
երկար ժամանակ չբնակեցվեն: Օրինակ՝
Համբուրգում, որտեղ բնակարանների
պահանջարկը մեծ է:

Այդպես է նաև Գերմանիայի
Սահմանադրության մեջ:
Յուրաքանչյուրն ունի սեփականության
իրավունք, բայց սեփականությունը պետք
է նաև սոցիալապես օգտագործվի:

Նորազատականները հարցնում են.
«Պետության ո՞ր օրենքներն են ուղղված անհատական ազատության դեմ:
Նրանք ցանկանում են, որ ո՛չ լավ, ոչ էլ վատ պայմաններում պետությունը
հնարավորինս քիչ խառնվի մարդկանց կյանքին»:
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Նրանք հիմնավորում են.
պաշտպանիչ իրավունքները (սեփական կարծիքի, բնակարանի,
տվյալների) ավելի կարևոր են, քան երաշխավորող իրավունքները
(կրթության, առողջության ու մշակույթի): Երաշխավորող իրավունքներ
սահմանելուց պետությունը կարող է վնասել անհատական
ազատությանը:

Սոցիալ-դեմոկրատիան հարցնում է.
Ի՞նչ պետք է անի պետությունը, որպեսզի մարդիկ կարողանան ազատ
ապրել: Սոցիալ-դեմոկրատները ցանկանում են, որ բոլորը կարողանան
մասնակցել ու ավելի լավ կյանք ունենալ: Դրա համար անհրաժեշտ է
պետության մշտական աջակցությունը, բայց ոչ միայն այն դեպքերում, երբ
դրա կարիքը կա:

Նրանք հիմնավորում են.
պաշտպանիչ իրավունքները (սեփական կարծիքի, բնակարանի,
տվյալների) և երաշխավորող իրավունքներ լրացնում են միմյանց:
Առանց երաշխավորող իրավունքների՝ պաշտպանիչ իրավունքները միշտ
վտանգված են:

ՊԱՇՏՊԱՆԵԼ

ՎՈՐԵԼ

ԵՐԱՇԽԱ
Սոցիալ-դեմոկրատիան ցանկանում է հետևյալը՝

պետությունը պետք է պաշտպանիչ և երաշխավորող բազում իրավունքները վերածի օրենքի: Այդ իրավունքները երաշխավորում են, որ մարդիկ
ունենան ազատ ապրելու հավասար հնարավորություններ: Այս կերպ
նրանք կարող են հասարակությանն անդամակցել ու միասին որոշումներ
կայացնել: Երկու իրավունքներն էլ պետք է գոյություն ունենան՝ և՛
պաշտպանիչ, և՛ երաշխավորող: Հասարակությունը միասնաբար է
որոշում, թե որ իրավունքներն են վերածվում օրենքի և ինչպես:
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Ի՞նչ է ասում ՍԴԿ-ն ազատության մասին իր հիմնական քաղաքական
ծրագրում:

Քաղաքական հիմնական ծրագիր
Յուրաքանչյուր քաղաքական կուսակցություն ունի իր սեփական,
հիմնական քաղաքական ծրագիրը:

Դրանում ամրագրվում է՝
•

ի՞նչ արժեքներ ունի
կուսակցությունը.

•

ո՞ր խնդիրներն ու առաջադրանքներն են առաջնային
կուսակցության համար.

•

ի՞նչ նպատակների է ցանկանում
հասնել կուսակցությունն իր
քաղաքականությամբ:

Քաղաքական հիմնական ծրագիրն
ավելի ընդհանրական է, քան ընտրական ծրագիրը:

Ընտրական ծրագիրն ավելի արդիական է. այստեղ հիմնականում
ներառված են հստակ ծրագրեր, որոնք կուսակցությունը ցանկանում է
իրականացնել ընտրություններում հաղթելու դեպքում:

Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության հիմնական քաղաքական
ծրագիրը կազմվել է 2007 թ.-ին: Այն կոչվում է Համբուրգյան ծրագիր:
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Ազատությունը ՍԴԿ հիմնական քաղաքական ծրագրում

Ազատություն նշանակում է ինքնուրույն ապրելու հնարավորություն:
Յուրաքանչյուր մարդ օժտված է ազատությամբ: Արդյո՞ք նա կարող է
ապրել այդ կոչմանը համապատասխան՝ որոշում է հասարակությունը:

Նա պետք է ազատ լինի վախի ու կարիքի նվաստացնող կախումից,
ունենա իր կարողությունները զարգացնելու հնարավորություն,
ինչպես նաև կարողանա պատասխանատու մասնակցություն ունենալ
հասարակական ու քաղաքական կյանքին:

Միայն նա, ով իրեն սոցիալապես բավականաչափ ապահովել է, կարող է
օգտագործել իր ազատությունը:

Ազատությունը, այսպիսով, խառնուրդ է,
որով պաշտպանված են իրավունքները և
ապահովված են հնարավորությունները:
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1.3
3
ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

3-րդ գլուխը վերաբերում է արդարություն եզրույթին:
Արդյո՞ք բոլոր մարդիկ ինքնաբերաբար հավասար են: Ի՞նչ է
հավասար բաշխումը: Ինչպե՞ս կարող ենք ավելի արդար դարձնել
Գերմանիան:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ
ՄԱԿԱՐԴԱԿ
ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
ՀԻՄՆԱՐԱՐ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ
ՀԻՄՆԱՐԱՐ
ԱՐԺԵՔՆԵՐ

Արդարությունը սոցիալ-դեմոկրատիայի հիմնարար արժեքներից
մեկն է: Սա առաջին մակարդակն է:

3.1
Ի՞ՆՉ Է ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ի՞ՆՉ Է ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ծննդյան տարեդարձ
Յենսի (8 տարեկան) ծննդյան օրն է, և նա իր ընկերներին հրավիրել
է տոնելու իր տարեդարձը: Երգից հետո հերթը քաղցրավենիքինն է:
Ինչպե՞ս բաշխել կտորները: Յենսն ասում է. «Ես ուզում եմ միայնակ ուտել
ամբողջ խմորեղենը»: Բայց, ընկերների կարծիքով, դա ճիշտ չէ: Իհարկե,
Յենսի ծննդյան օրն է, բայց իրենք նույնպես ցանկանում են մեկ կտոր
քաղցրավենիք համտեսել, այլապես արդար չի լինի:
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Հավասարությունը հնարավորությունների ու բարիքների հավասար
բաշխումն է բոլորի միջև

Ելակետը հավասարությունն է:
Այսպես է նաև ամրագրված
Սահմանադրության մեջ:
Մենք բոլոր մարդկանց վերաբերվում
ենք հավասարապես՝ անկախ նրանից
նա կին է թե տղամարդ, անկախ
տարիքից, մաշկի գույնից և անկախ
նրանից, թե ում են նրանք սիրում:

Բոլորը պետք է ստանան խմորեղենի հավասար կտոր: Այդպե՞ս է:

Յենսի ծննդյան տարեդարձին չորս տարեկանից ցածր 2 երեխա կա:
Նրանց ախորժակը լավ չէ: Մայրիկը նրանց համար ավելի փոքր կտոր է
կտրում: Քեռի Գերդը դեռ ոչինչ չի կերել: Նա քաղցած է և ստանում է ավելի
մեծ կտոր: Իսկ հոբելյարը ստանում է մի մեծ կտոր` սերուցքով, քանի որ
նրա ծննդյան տարեդարձն է:

Արդյունքում ոչ բոլորը ստացան
հավասար կտորներ: Բաշխումը
հավասար չէր: Բայց բոլորը
համամիտ են բաշխման հետ և գոհ
են թե՛ իրենց, թե՛ մյուսների բաժնից։
Բաշխումն արդար էր:

Ե՞րբ է բաշխումը համարվում արդար
Արդար բաշխումը պետք է լինի ազնիվ բոլորի համար:
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Սա գործում է այն դեպքում, երբ կա 3 գործոնի համապատասխանեցում:
•

Առաջին՝ բարիքները կամ հնարավորությունները, մեր օրինակում՝
թխվածքի կտորները, իրապես բաշխվում են բոլորի միջև: Այսինքն՝
ամբողջը չի հասնում մեկին:

•

Երկրորդ՝ բոլորը, որոնց բաշխվում են կտորները, հասկանում են
բաշխման սկզբունքը: Մեր օրինակում բոլորը հասկանում են, որ
հոբելյարը ստանում է մեծ կտորը՝ սերուցքով:

•

Երրորդ՝ բոլորը, որոնց բաշխվում են կտորները, համաձայն են
բաշխման սկզբունքների հետ: Քանի որ ծննդյան տարեդարձը
առանձնահատուկ օր է, բոլորը համաձայն են, որ սերուցքով մեծ
կտորը հասնում է հոբելյարին:

Մեր հասարակության մեջ բարիքներն ու հնարավորություններն արդար
բաշխելն, իհարկե, ավելի բարդ է, քան թխվածքը հավասար կտորների
բաժանելը:

Քանի որ մարդիկ շատ տարբեր են:

Նրանք տարբեր ծագում ունեն:

Ես ժառանգել եմ պապիկիս
հիմնադրած ընկերությունը։

Մեր ընտանիքում ես՝
որպես սովորող,
առաջինն եմ։
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Նրանք տարբեր հետաքրքրություններ ու մասնագիտություններ ունեն

Ես ուսուցիչ եմ դառնալու։

Ես գյուտարար եմ
դառնալու։

Նրանց վաստակած գումարը նույնպես տարբեր է:

Տարեկան 5 միլիոն

1.400 մաքուր
եկամուտ

Մարդկանց միջև տարբերությունները մեծ են:
Արդարություն նշանակում է, որ այդուհանդերձ յուրաքանչյուրը լավ
կյանքի համար ստանում է հավասար հնարավորություններ:
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1.3
3.2
ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.
ԿԱՆԱՅՔ ԵՎ ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐ
Քաղաքականության մեջ շատ է խոսվում արդարության մասին:
Արդարություն եզրույթի համադրությամբ շատ հասկացություններ
գոյություն ունեն: Դրանցից երկուսը ցանկանում ենք այստեղ
ներկայացնել:

Գենդերային արդարություն
Կանայք Գերմանիայում հաճախ ավելի քիչ հնարավորություններ
ունեն, քան տղամարդիկ: Նրանք հաճախ ավելի վատ աշխատանք են
ստանում ցածր աշխատավարձի դիմաց: Դա արդար չէ: Այդ պատճառով
գենդերային արդարություն նշանակում է, օրինակ, համարժեք
աշխատավարձ համարժեք աշխատանքի դիմաց:

Սերունդների արդարություն
Սերունդների հավասարություն նշանակում է, որ տարեցները չպետք
այնպես ապրեն, որ հետագայում ավելի երիտասարդ սերունդների համար
ավելի վատ լինի: Նման իրավիճակ կարող է ստեղծվել, օրինակ, երբ
այսօր մենք մեծ վնաս հասցնենք շրջակա միջավայրին կամ էլ պետական
մեծ պարտքեր կուտակենք:

Մեզ անհրաժեշտ է ապագայի համար երկարաժամկետ ծրագիր մշակել:
Մենք պետք է լավ վիճակում պահպանենք մեր փողոցներն ու տները:
Մեզ հարկավոր են լավ ուսումնական հաստատություններ, դպրոցներ
ու համալսարաններ: Միայն լավ կրթություն ստանալով՝ ապագա
սերունդները կկարողանան ավելի լավ լուծումներ գտնել վաղվա
խնդիրների համար: Դրա համար մեզ գումար է պետք: Եվ գուցե մենք
ստիպված լինենք դրա համար նաև պարտքեր կուտակել։
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3.3
ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՆՔ ԲԱՇԽՈՒՄ

Հիմա մենք գիտենք արդարության մասին:
Խոսքը միջոցներն արդար բաշխելու մասին է, ինչպես գումարի և
բարիքների պարագայում: Բայց խոսքն այստեղ նաև բոլորի համար
արդար հնարավորությունների մասին է

Ինչպե՞ս է բաշխումն իրականացվում Գերմանիայում: Երկու ձևով:

Բաշխումն ըստ արդյունքի
Գաղափարը հետևյալն է՝ ավելի շատ ստանում է նա, ով ավելի լավ
արդյունք է ցուցաբերում:

Գործնական աշխարհում հաճախ առաջնորդվում են այս սկզբունքով:
Նա, ով ավելի լավ արդյունք է տալիս, ստանում է ավելի բարձր:

Նույն սկզբունքն է նաև կենսաթոշակային համակարգում:
Ավելի բարձր թոշակ է ստանում նա, ով շատ է վճարել:

Երբ ընդունում ես «բաշխումն ըստ կատարած աշխատանքի» սկզբունքը,
ստացվում է, որ ընկերության ղեկավարը հասարակ աշխատակցից գուցե
տասն անգամ ավելի մեծ արդյունք է ցույց տալիս: Դրա համար նա տասն
անգամ ավելի շատ գումար է ստանում: Սակայն ղեկավարը չպետք է
հասարակ աշխատակցից հարյուր կամ նույնիսկ հազար անգամ շատ
վաստակի:

Կամ՝
Բուժքույրերը պետք է իրականում ավելի շատ վաստակեն, քանի որ
նրանք ծանր աշխատանք են կատարում, որը շատ կարևոր է:
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Բաշխումն ըստ կարիքի
Այս գաղափարի կողմնակիցները շատ են:
Կարիքավորները ստանում են օգնություն, որը նրանց անհրաժեշտ է։

Այս գաղափարը գործում է առողջապահության ոլորտում:
Որոշակի հիվանդություն ունեցող անձը ստանում է համապատասխան
բուժում: Ով հիվանդություն չունի, օգնություն չի ստանում, քանի որ դրա
կարիքը չկա:

Նույն սկզբունքն է նաև սոցիալական ոլորտում:
Ով աշխատանք չունի, պետությունից գումար է ստանում:
Ով բավականաչափ վաստակում է իր սեփական գումարը, սոցիալական
օգնություն չի ստանում:

Երկու սկզբունքներն էլ կարևոր են: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, թե ինչ
արդյունք են գրանցել մարդիկ, միևնույն ժամանակ պետք է հաշվի առնել
նաև մարդու կարիքները:
Նա, ով ի վիճակի է մեծ արդյունք գրանցել, պետք է ուրախ լինի, որ
առողջ է և աշխատանք ունի: Նա կարող է առանց խնդիրների ավելի շատ
բան տալ հասարակությանը: Եվ, վերջապես, ամուր ուսերն ավելի շատ
բան կարող են տանել, քան թույլերը:

3.4
Ո՞ՐՆ Է ՍՈՑԻԱԼ-ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱՅԻ ՊԱՀԱՆՋԸ
Սոցիալ-դեմոկրատիան ցանկանում է, որ մարդիկ ազատությունները
իրագործելու միանման հնարավորություն ունենան: Եթե մարդիկ ավելի
քիչ հնարավորություն ունեն, ապա պետությունը պետք է աջակցի նրանց:

Պաշտպանիչ և երաշխավորող իրավունքներ
Տե՛ս Գլուխ 2, էջ 24
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Դա նշանակում է՝
սոցիալ-դեմոկրատիան ցանկանում է, որ պետությունն ակտիվ
միջամտի բաշխման գործընթացին: Դա կարող է բխել առանձին անձանց
շահերից, ինչպես նաև լինել ամբողջ հասարակության համար: Նպատակն
է՝ արդարություն և հավասարություն բոլորի համար:

Թե որն է արդար բաշխումը, կախված է առանձին ոլորտներից:
Հարկային քաղաքականության մեջ բաշխման այլ օրենքներ են գործում,
առողջապահության և կրթության ոլորտում՝ այլ: Յուրաքանչյուր
ոլորտ առանձին ուսումնասիրության կարիք ունի: Միաժամանակ
կարևոր է, որ բոլորն իսկապես ունենան համատեղ որոշում ընդունելու
հնարավորություն, օրինակ՝ ընտրությունների վերաբերյալ:

Բոլորը պետք է ունենան հավասար
հնարավորություններ: Պետությունը
կարող է իսկապես օգնել այս հարցում:
Արդարությունը Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության
հիմնական քաղաքական ծրագրում
«Արդարությունը յուրաքանչյուրի հավասար արժանապատվության հիմքում է: Դա նշանակում է հավասար ազատություն
և ապրելու հավասար հնարավորություններ բոլորի համար՝
անկախ ծագումից ու սեռից»: Եվ ուրեմն արդարություն
նշանակում է հավասար մասնակցություն կրթությանը,
աշխատանքին, սոցիալական ապահովությանը, մշակույթին
և ժողովրդավարությանը, հավասար հասանելիություն բոլոր
հանրային բարիքներին: Այնտեղ, որտեղ եկամուտների,
ունեցվածքի անհավասար բաշխում կա, հասարակությունը
բաժանվում է երկու մասի՝ նրանց, որոնք տնօրինում են, և
նրանց, որոնց տնօրինում են: Սա հակասում է հավասար ազատությանը, այսինքն՝
հակասում է արդարությանը: Ուստի արդարությունը պահանջում է եկամուտների,
ունեցվածքի և իշխանության բաշխման հարցում ավելի շատ հավասարություն:
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4
ՀԱՄԵՐԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆ

Չորրորդ գլխում կուսումնասիրենք համերաշխություն եզրույթի
բովանդակությունը։
Կախված իրավիճակից՝ մարդկանց համակեցությունը տարբեր է:
Ինչպե՞ս է համերաշխությունը գործում մեր հասարակության մեջ:
Ի՞նչ է ուզում սոցիալ-դեմոկրատիան:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ
ՄԱԿԱՐԴԱԿ
ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
ՀԻՄՆԱՐԱՐ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ
ՀԻՄՆԱՐԱՐ
ԱՐԺԵՔՆԵՐ

Համերաշխությունը սոցիալ-դեմոկրատիայի հիմնարար արժեքներից
մեկն է: Սա առաջին մակարդակն է:

Ազատությո՛ւն, հավասարությո՛ւն, եղբայրությո՛ւն
Սա էին բարիկադներից բացականչում հեղափոխականները
Ֆրանսիայում 200 տարի առաջ: Այսօր մենք ասում ենք․ «Սոցիալդեմոկրատիայի հիմնարար արժեքներն են՝ ազատություն, արդարություն
ու համերաշխություն»:

«Ազատություն» և «արդարություն» եզրույթներին մենք արդեն
ծանոթ ենք: Իսկ ի՞նչ է համերաշխությունը: Ի՞նչ կապ ունի այդ բառը
եղբայրություն եզրույթի հետ:
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4.1
ՄՏԱԾԵԼ ՀԱՄԵՐԱՇԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Համերաշխությունը միասնության և փոխօգնության համակցություն է:
Համերաշխ մարդիկ անում են հետևյալը։

•

Նրանք պատասխանատվություն են զգում միմյանց նկատմամբ։
Այս համերաշխության զգացումը հատուկ է առանձին մարդկանց
կամ խմբերին կամ նույնիսկ մի ամբողջ հասարակությանը։

•

Նրանք գործում են մյուսների շահերից ելնելով։
Եթե նույնիսկ դա ինչ-որ չափով հակադրվում է իրենց անձնական
շահերին։

•

Նրանք օգնում են միմյանց և հավատում են նույն գաղափարին։
Մարդիկ համերաշխ են, երբ միասին պայքարում են հասարակության
մեջ որոշ թերությունների, խախտումների դեմ:

Համերաշխության գործնական օրինակ է ընտանիքի հանդեպ տածած
զգացումը։ Շատերն ինքնաբերաբար ասում են.
«Ես օգնում եմ իմ ընտանիքին ցանկացած իրավիճակում»:
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Երբ եղբայրս խնդիրներ ունի, ես կանգնած եմ նրա կողքին: Եվ բոլորովին
էլ կապ չունի՝ նա ինձ կօգնի, թե՞ ոչ: Մենք մի միասնություն ենք:

Ես օգնում եմ եղբորս:
Մենք մի
միասնություն ենք:
Մարդիկ համերաշխ են ոչ միայն ընտանիքում,
այլև այլ պայմաններում:

Օրինակ՝ սպորտային ակումբներում:
«Միասին մենք կարող ենք ամառային տոն
կազմակերպել: Այդպես երեխաները հիանալի
երեկո կանցկացնեն»:

Կամ էլ աշխատանքում: Միասին մարդիկ ավելի
լավ են պաշտպանված և կարող են ավելի շատ
բաների հասնել:
«Մենք մենեջերին միասին կասենք, թե ինչը չի
ստացվում, և այդ դեպքում նա մեզ կլսի ու չի ընտրի
մեզնից որևէ մեկին»:

Քաղաքական աշխատանքում.
«Մենք պայքարում ենք հանուն բոլորի արդարացի նվազագույն
աշխատավարձի։ Վարսավիրները, բանվորներն ու հավաքարարներն
արժանապատիվ վարձատրվելու իրավունք ունեն»:

Եվ երբ մարդը կարիքի մեջ է:
«Փախստականները պատերազմի պատճառով փախել են իրենց
հայրենիքից, մենք պետք է օգնենք նրանց»:
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Ինչո՞ւ է այս զգացումը սոցիալ-դեմոկրատիայի հիմնարար
արժեքներից մեկը

Իհարկե ոչ բոլոր մարդիկ են նույն դիրքում:

Իհարկե ոչ բոլորն ունեն նույն հետաքրքրությունները:

Բայց նրանց մեծ մասն ունի մյուսների հետ կապված լինելու զգացողություն: Այս զգացողությունն առկա է մեր հասարակության շատ հատվածներում:

Մարդիկ օգնում են միմյանց՝ առանց պատասխան ծառայություն
ակնկալելու: Նրանք աշխատում են միասին մի խմբում՝ առանց որևէ մեկի
հրահանգի: Եվ նրանք աշխատում են միասին մեկ միասնական նպատակի
համար:

Մարդկանց մեծ մասը համերաշխ է:
Դրա վրա է հիմնվում սոցիալ- դեմոկրատիան:

Եվ այսպես, մարդկանց մեծ մասը՝
փոքր կամ մեծ խմբերով, համերաշխ է:
Սոցիալ-դեմոկրատիան հիմնված է հենց
այս զգացումի վրա: Պատմությունը ցույց
է տվել, որ աշխատողները միասնաբար
ու համերաշխ շատ բաների են հասել։
Կարևոր բաների, ինչպես օրինակ՝
բոլորի ընտրության իրավունքը:
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4.2
ԻՆՉՊԵ՞Ս Է ԳՈՐԾՈՒՄ
ՀԱՄԵՐԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆԸ
Համերաշխությունն իրականում մարդասիրությունը չէ՞:
Մանկական հագուստ՝ հին հագուստի հավաքակետին:
Մի երկու կոպեկ՝ մուրացկանին:

Ամերիկացի սոցիոլոգ Ռիչարդ Սենեթն ասում է՝ ոչ:
Նրա կարծիքով՝ մուրացկանին կոպեկ տվող յուրաքանչյուրը չէ, որ
համերաշխություն է դրսևորում, համերաշխություն էլ չէ, երբ մարդ լավ
արարք է անում կամ խիղճը հանգիստ է:

Համերաշխություն նշանակում է, որ մարդիկ միասին պայքարում
են ավելի լավ աշխարհի համար: Աջակցություն ոչ թե կարճ
ժամանակի, այլ ապագայում ավելի լավ կյանքի համար:
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Ռիչարդ Սենեթի համերաշխության գաղափարը հետևյալն է.
Այս գործակցությունն իրականում մի փոխանակում է, որից յուրաքանչյուր
մասնակից ինչ-որ բան է ստանում: Մարդիկ աշխատում են միասին,
որպեսզի ստեղծեն մի բան, որն իրենք միայնակ չէին կարողանա ստեղծել:

Երբ յուրաքանչյուրը միայնակ է պայքարում, հասարակությունը՝ որպես մի
ամբողջություն, շատ բան չի ստեղծում: Երբ մարդիկ համագործակցում են
և միասնական են, նրանք ավելի շատ բան են ստեղծում:

Այդ պատճառով սոցիալ-դեմոկրատիայի առաջադրանքն է՝ օգնել
մարդկանց համատեղ աշխատանքում:

Նպատակը հասարակությունն ուժեղացնելն է: Դա լավ է բոլորիս համար:
Քաղաքականությունը պետք է հնարավորինս շատ աջակցի և նպաստի
համերաշխությանը․ միասին մարդիկ ավելի շատ բան են ստեղծում:
Դրանից շահում են բոլորը:

!!!
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1.3
4.3
ՀԱՄԵՐԱՇԽՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ

Արհմիություններ
Արհմիությունը միավորում է մարդկանց, որոնք աշխատում են նույն
մասնագիտական խմբում կամ մասնաճյուղում: Միասին նրանք փորձում
են ավելի լավ աշխատանքային պայմաններ ստեղծել: Նրանք աջակցում
են միմյանց, օրինակ՝ կոլեկտիվ բանակցությունների կամ գործադուլների
ժամանակ:
Գերմանիայում առաջին արհմիությունները հիմնադրվել են 1850-ականներին: Արհմիություններն ուժեղ են, կայուն և ժողովրդավար: Նրանք
մեծ ազդեցություն ունեն աշխատանքային միջավայրում: Նրանք շատ
հաջողություններ են գրանցել, օրինակ՝ ավելի լավ աշխատանքային
պայմաններ: Աշխատողներից շատերն արհմիությունների անդամներ
են: Այդպես էր այն ժամանակ և այդպես է նաև այսօր՝ 21-րդ դարում:
Արհմիությունները բաց կազմակերպություններ են, որտեղ բոլորը
հավասար են: Բոլոր անդամները կարող են քննարկել, միանալ ու
մասնակցել որոշումների ընդունման գործընթացին:

Սոցիալական ապահովագրություն
1880-ականներից Գերմանիան նոր ապահովագրական համակարգ
ստեղծեց: Այն ապահովագրում էր այնպիսի ռիսկերից, ինչպիսիք են
գործազրկությունն ու հիվանդությունը: Համակարգը շատ պարզ է՝
վճարում է նա, ով կարող է: Ով կարիք ունի, ստանում է աջակցություն:
Սոցիալական ապահովագրությունը մեր սոցիալական պետության
կարևոր մասն է: Այս ապահովագրությունները գործում են միայն
մարդկանց համերաշխության միջոցով: Աշխատատեղով ապահովված
յուրաքանչյուր անձ վճարում է ապահովագրության համար՝ անկախ
նրանից՝ ինքը հետագայում կունենա այդ աջակցության կարիքը, թե՞ ոչ:
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Սոցիալական պետություն
Այն ընդհանուր սոցիալական քաղաքականության
արդյունքն է. միջոցների և վերաբաշխման
համակարգ, որի միջոցով հասարակությունն
ապահովագրում է առանձին մարդկանց ռիսկերը:
Միություններ
Մարդիկ սիրում են միասին աշխատել՝ լինի սպորտ, մշակույթ, ազատ
ժամանց թե քաղաքականություն. հասարակության բոլոր բնագավառներում կան միություններ: Ամենուր կան մարմնամարզության միություններ, շախմատի ակումբներ, հիփ-հոփի պարային խմբեր, այգեգործական
միություններ:
Ի՞նչն է միությունները այդքան սիրված դարձնում: Համագործակցության
զգացումը: Միությունների անդամներն ունեն միասնական նպատակ, կամ
էլ նրանց միավորում են ընդհանուր հետաքրքրությունները: Այդ նպատակների համար նրանք միավորում են ուժերն ու դրա շնորհիվ հասնում ավելի
մեծ արդյունքի, քան դա կանեին միայնակ: Եվ չպետք է նաև մոռանալ, որ
այս ամենի հետ մեկտեղ դա նրանց հաճույք է պատճառում:
Միությունները դրական են կիրառում համերաշխություն եզրույթը:
Անդամները խումբ են կազմում, այդ խումբն իր սեփական նպատակն
ունի: Երբ նպատակներն իրականանում են, շահում է ոչ միայն խումբը, այլ
նաև ուժեղանում է ամբողջ հասարակությունը: Այդպիսի միություններն
աշխատում են ոչ միայն իրենց, այլև ամբողջ հասարակության համար:
Համերաշխ՝ ներսում, անհամերաշխ՝ դրսում
Ոչ բոլոր միություններում է խմբի անդամների միջև համերաշխության
զգացումը դրական ազդում հասարակության վրա: Կան նաև միություններ, որոնք նպատակ ունեն մեկուսացնելու այլ մարդկանց ու խտրական
վերաբերմունք ցուցաբերելու նրանց նկատմամբ:
Օրինակ՝ Աջ ծայրահեղականների միությունները: Նաև այդպիսի ծայրահեղական միություններում են անդամներն աջակցում ու օգնում միմյանց:
Բայց միաժամանակ նրանք դեմ են հասարակության միասնականությանը:
Դրանով նրանք վտանգում են ժողովրդավարությունը:
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1.3
4.4
Ի՞ՆՉ Է ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ ՍՈՑԻԱԼ–
ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱՆ
Սոցիալ-դեմոկրատիան ցանկանում է, որ մարդիկ ամբողջական
հասարակության մեջ միմյանց հետ կապված, համերաշխ լինեն: Այս
համերաշխությանը կարելի է նպաստել, բայց ոչ պարտադրել:
Քաղաքը, օրինակ, մի կենտրոն է կառուցում, որտեղ միությունները
կարող են հավաքվել: Դրա համար միությունները պետք է վճարեն շատ
ցածր հարկեր կամ ընդհանրապես չվճարեն, եթե դրանք հասարակության
համար որևէ լավ գործ են անում:

Համերաշխ միասնականությունը մեր հասարակության մեջ ամենուր
նույնը չէ: Պետությունն ու քաղաքացիները կարող են իրենց
ազդեցությունն ունենալ:

Այդ պատճառով սոցիալ-դեմոկրատները պետք է միշտ ճշտեն՝
•

ո՞ր ինստիտուտներն ու կազմակերպություններն են այս պահին
նպաստում հասարակության միասնականությանը.

•

կա՞ն կազմակերպություններ, որոնք ամրացնում են մարդկանց
համերաշխությունը, կա՞ն արդյոք այնպիսինները, որոնք թուլացնում
են մարդկանց համերաշխությունը:

Մարդկանց միավորված լինելը հնարավոր է պահպանել միայն այն
դեպքում, երբ կա ազատություն, հավասարություն և հարգանք մարդու
ազատության նկատմամբ:

Սոցիալ-դեմոկրատիան ասում է. համերաշխություն կա միայն
այն ժամանակ, երբ առկա են հիմնարար արժեքներից երկուսը՝
ազատությունն ու արդարությունը:
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Համերաշխությունը Սոցիալ-դեմոկրատական
կուսակցության քաղաքական հիմնական
ծրագրում

«Համերաշխությունը փոխադարձ
միասնականությունն է և փոխօգնությունը:
Դա նաև մարդկանց՝ միմյանց օգնելու և աջակցելու պատրաստակամությունն է»:

Այն գործում է ուժեղների և թույլերի, սերունդների և ազգերի միջև:

Համերաշխությունը ուժ է ստեղծում փոփոխությունների համար, դա է
վկայում աշխատավորների շարժման փորձը:

Համերաշխությունը հզոր ուժ է, որը միավորում է մեր հասարակությունը, որն արտահայտվում է հանպատրաստից ու անհատական
օգնության պատրաստակամության մեջ՝ միասնական օրենքներով և
կազմակերպություններով, իսկ սոցիալական պետության դեպքում՝ որպես
քաղաքական երաշխավոր և կազմակերպված համերաշխություն:
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1.3
5
ՍՈՑԻԱԼ-ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱ.
ՄՏԱԾԵԼ-ՈՐՈՇԵԼ-ԳՈՐԾԵԼ
Հինգերորդ գլուխը բացատրում է, թե ինչպես են հիմնարար արժեքները
մի միասնություն կազմում, ինչպես են բոլոր մարդկանց համար դրանցից
առաջանում հիմնարար իրավունքներ: Ինչպե՞ս են այդ հիմնարար
իրավունքները վերածվում օրենքների ու կանոնների: Ի՞նչ գործիքներ է
օգտագործում պետությունն այդ իրավունքները քաղաքականության մեջ
կիրառելու համար:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ՀԻՄՆԱՐԱՐ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ՀԻՄՆԱՐԱՐ
ԱՐԺԵՔՆԵՐ

Այս գլխում խոսքը բոլոր երեք մակարդակների մասին է՝ հիմնարար
արժեքներ, հիմնարար իրավունքներ և գործիքներ: Շեշտադրվում են
հիմնարար իրավունքները: Դա երկրորդ մակարդակն է:

5.1
ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ ՄԵԿ
ՄԻԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՆ
Սոցիալ-դեմոկրատիայի հիմնարար արժեքներն են ազատությունը,
արդարությունը և համերաշխությունը: Այս երեք արժեքները
հավասարապես կարևոր են: Նրանք մի միասնություն են։ Նրանք
սահմանափակում են միմյանց:

49

Ազատությունը չի կարող դրսևորվել առանց արդարության և
համերաշխության
		Երբ մարդիկ միասին ապրում են հասարակության մեջ,
		

անձի ազատությունը թերևս սահմանափակվում է։

		

Ապրելով հասարակության մեջ և լինելով այդ խմբի

		

մի մասը՝ պետք է մյուսների հետ հաշվի նստել։ Սակայն

հասարակության մեջ ապրելով՝ անձի անձնական ազատությունը կարող
է նաև ընդլայնվել։ Դրանով ընդհանուր կրթության ու մշակույթի կարելի է
հասնել խմբում արդար ու համերաշխ, համատեղ աշխատանքի շնորհիվ։

Արդարության հնարավոր չէ հասնել առանց ազատության և
համերաշխության

		Արդարությունը բարիքի և հնարավորությունների
		

արդար բաշխումն է։ Որպեսզի բոլորը այդ բաշխումը

		

արդար համարեն, պետք է բոլորը բաշխման կանոն-

		

ներին համաձայն լինեն։ Սա իհարկե հնարավոր է

		

միայն այն դեպքում, երբ բոլորը միմյանց հետ ազատ

բանակցելու հնարավորություն ունենան։ Իսկ ահա սրա համար պետք
է, որ հնարավորինս շատերը միասնական լինեն և միմյանց օգնել
ցանկանան։

Համերաշխություն հնարավոր է միայն, երբ հասարակությունում
տիրում է ազատություն և արդարություն

		Համերաշխությունը միավորում է բոլոր նրանց, ովքեր
		

ցանկանում են ապրել ազատ ու արդար միջավայրում։

		

Համերաշխությունը լավագույնս դրսևորվում է ժողովր-

		

դավարություններում։
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Երեք հիմնարար արժեքները և դրանց կուռ միասնությունը սոցիալդեմոկրատիայի հիմքն են։

5.2
ՄՏՔԻՑ ԴԵՊԻ ԱՄՐԱԳՐՈՒՄ. ՀԻՄՆԱՐԱՐ
ԱՐԺԵՔԻՑ ԴԵՊԻ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Մեր կողմից քննարկվող հիմնարար արժեքները կարևոր են ո՛չ միայն
Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատիայում։ Աշխարհի բոլոր երկրներում
մարդիկ իրենց ջանքերը ներդնում են ազատություն, արդարություն,
համերաշխություն արժեքների համար։

Սակայն մարդկանց այդ արժեքների ընկալումն ու գնահատականները շատ տարբեր են։ Ոմանց համար ազատությունը ի ծնե արժանապատվություն է, մյուսների համար ազատությունը Աստծո նվեր է։ Դրա
համար մարդիկ տարբեր կերպ են ընկալում ազատությունը։
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Մենք ապրում ենք ազատ և բազմաշերտ հասարակությունում։ Այսպիսի
հասարակության անդամները միմյանց չեն կարող պարտադրել
ազատության, արդարության և համերաշխության ընկալման միայն
մեկ հաստատուն նշանակություն։ Յուրաքանչյուրն իր համար պետք է
ձևակերպի ազատության նշանակությունը։

Հիմնարար իրավունքները
բոլորի համար են։

		

Մենք միասին կդիտարկենք, թե ամբողջ աշխարհում

		

սոցիալ-դեմոկրատիայի հիմնարար արժեքներն ինչպես

		

են իրացվում օրենքներում և կանոններում։ Ցանկացած

		

երկիր մարդկանց համար կարևորագույն արժեքները

		

ձևակերպում է իրավունքների տեսքով։

Դրանք մարդու հիմնարար իրավունքներն են: Գործում են բոլորի համար։
Դրանք պաշտպանիչ և երաշխավորող իրավունքներն են։

Մարդու ամենակարևոր իրավունքները և պարտականությունները
հիմնականում ամրագրվում են ամեն մի երկրի Սահմանադրության մեջ։

Տարբեր կուսակցություններ միասին հաստատում են Սահմանադրությունը։ Սահմանադրությունում ամրագրված արժեքները մարդկանց
համատեղ կյանքի հիմնասյուներն են։
Հայաստանում մարդու հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները ամրագրված են ՀՀ Սահմանադրության 23-81-րդ հոդվածներում
(խմբագրի կողմից)։
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Գերմանիայում մարդու հիմնարար
իրավունքները ամրագրված են
Սահմանադրության առաջին 19
հոդվածներում։ Վերջիններս հստակ
սահմանում են, թե պետությունը
մարդկանց հետ հարաբերվելիս ինչ
պետք է անի և ինչ ոչ։ Հիմնարար
իրավունքներով, օրինակ, կարգավորվում
է, որ օրենքի առաջ բոլորը հավասար են,
և որ յուրաքանչյուրը իր կարծիքը կարող
է ազատ արտահայտել։ Գերմանիայում Սահմանադրության մեջ տեղ են
գտել ավելի շատ պաշտպանիչ, քան երաշխավորող իրավունքներ։

Իհարկե, Սահմանադրության կողքին Գերմանիայում, ինչպես նաև
աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում, գոյություն ունեն այլ օրենքներ և
կանոններ։ Նրանցում արդեն հստակորեն նախանշվում են, թե հիմնարար իրավունքները գործնականում ինչպես են իրացվում։ Ստորև
կներկայացնենք մի քանի օրինակներ։

		Ազատությունը՝ որպես հիմնարար իրավունք

Անձնական կյանքի ազատ տնօրինման իրավունք
Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի ինքնուրույն
տնօրինելու իր կյանքը։ Յուրաքանչյուրը պետք է ու կարող է սեփական
ցանկություններն ու պատկերացումներն ունենալ և զարգանալ այնպես,
ինչպես ինքն է ցանկանում։ Յուրաքանչյուրը պետք է կարողանա
ապրել այնպես, ինչպես ցանկանում է։ Սա իհարկե հնարավոր է միայն
ուրիշների իրավունքները չոտնահարելով և ուրիշների անձնական կյանքի
սահմանները չանցնելով։ Սա պաշտպանիչ իրավունք է։
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Բնակարանի անձեռնմխելիության իրավունք
Օտար անձինք իրավունք չունեն մուտք գործելու բնակարան, եթե այդ
բնակարանի բնակիչը թույլ չի տալիս։
Սա պաշտպանիչ իրավունք է։

Անվճար կրթության իրավունք
Կրթություն ստանալ ցանկացողները՝ լինի միջին մասնագիտական կամ
բարձրագույն, կարիք չունեն վճարելու։ Սա երաշխավորող իրավունք է։

		Արդարությունը՝ որպես հիմնարար իրավունք

Օրենքի առաջ բոլորի հավասարություն
Անկախ նրանից՝ մարդ հարուստ է թե աղքատ, ծեր թե երիտասարդ,
կին թե տղամարդ, բոլորը օրենքի առաջ հավասար են։ Ոչ ոք չպետք է
իր անձով պայմանավորված խտրականության ենթարկվի։ Այս կանոնին պետք է ենթարկվի նաև պետությունը։ Սա և՛ պաշտպանիչ, և՛
երաշխավորող իրավունք է։

Աշխատանքի և արժանապատիվ վարձատրվելու իրավունք
Յուրաքանչյուր մարդ աշխատավայրի և արդար վարձատրության
իրավունք ունի։ Գերմանիայում նվազագույն աշխատավարձը
սահմանված է օրենքով։ Սա երաշխավորող իրավունք է։

Ակտիվ և պասիվ ընտրական իրավունք
Յուրաքանչյուր մարդ քաղաքականությանն ու որոշումների կայացմանը
մասնակցելու իրավունք ունի։ Սա միաժամանակ և՛ պաշտպանիչ, և՛
երաշխավորող իրավունք է։
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		Համերաշխությունը՝ որպես հիմնարար իրավունք

Միավորումների իրավունք
Մարդիկ, որոնք միասին ինչ-որ բան են կազմակերպում կամ ինչ-որ
լավ բանի համար պայքարում են, իրավունք ունեն միավորվելու։ Ոչ
ոք չի կարող որևէ մեկին ստիպել միանալ այս կամ այն միությանը։
Յուրաքանչյուրն ամեն պահի միությունից դուրս գալու իրավունք ունի։
Սա պաշտպանիչ իրավունք է։

Գործադուլի իրավունք
Յուրաքանչյուրն իր աշխատավայրում իրավունք ունի որոշակի
արտակարգ իրավիճակներում աշխատանքից հրաժարվելու։
Գործադուլների մասնակցող աշխատողներին ոչ ոք իրավունք չունի
աշխատանքից հեռացնելու։ Սա պաշտպանիչ իրավունք է։
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5.3
ՄԱԿ-Ի ԴԱՇՆԱԳՐԵՐ

Ամբողջ աշխարհով մեկ շատ ու շատ պետություններ հիմնարար արժեքները ձևակերպել են որպես հիմնարար իրավունքներ։ Ամեն անգամ Նյու
Յորքում հանդիպում են աշխարհի գրեթե բոլոր երկրները։ Միացյալ
Ազգերի Կազմակերպության նստավայրում քննարկվում են խնդիրներ,
որոնք վերաբերում են բոլորին։
Միացյալ ազգերի կազմակերպություն
Միացյալ ազգերի կազմակերպության՝ ՄԱԿ-ի (անգլերեն United Nations,
կարճ ՝ UN) անդամ են աշխարհի գրեթե բոլոր երկրները։ Նրանք բոլորը
միասին ջանքեր են ներդնում խաղաղության և մարդու իրավունքների
համար։

ՄԱԿ-ի անդամ-պետությունները միասնական հայտարարություններ
են ընդունել։ Այդ փաստաթղթերում ձևակերպվել են միասնական
նպատակներ, որոնց շուրջ այդ պետությունները ցանկանում են
աշխատել։ ՄԱԿ-ի դաշնագրերում տեղ են գտել նաև այն հիմնարար
իրավունքները, որոնք սոցիալ-դեմոկրատիայի համար կարևոր են։
ՄԱԿ-ի դաշնագրեր
1966 թ. ՄԱԿ-ի անդամները համաձայնության եկան հիմնարար իրավունքների մասին երկու դաշնագրի շուրջ։ Դրանցից մեկը Քաղաքական
և քաղաքացիական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիրն է։
Այստեղ ամրագրված են ամբողջ աշխարհում ընդունված պաշտպանիչ
իրավունքները։ Երկրորդ դաշնագիրը Տնտեսական, սոցիալական
և մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնագիրն է։ Այստեղ
շարադրված են երաշխավորող իրավունքները։
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•

ՄԱԿ-ի դաշնագրերը սոցիալ-դեմոկրատիայի համար լավ հենարան
են ապահովում։ Դաշնագրերում շարադրված հիմնարար իրավունքները ճանաչված են ամբողջ աշխարհում։ Գրեթե 170 երկիր
ստորագրել է այդ դաշնագրերը։

•

Դաշնագրերը պահանջում են միջազգային համագործակցություն և
հիմնարար իրավունքների իրացում ամբողջ աշխարհում։

•

Դաշնագրերը հստակորեն ձևակերպում են, թե մարդիկ ամբողջ
աշխարհում ինչ իրավունքներ ունեն և որ իրավունքները կարող են
իրենց երկրներում պահանջել։

•

ՄԱԿ-ի դաշնագրերում իրավունքները հաճախ ավելի հստակ են
ձևակերպված, քան առանձին երկրների Սահմանադրություններում։
Եթե այս իրավունքները ամենուր իրացվեին այնպես, ինչպես
ձևակերպված են, ապա կյանքը շատերի համար շատ ավելի
բարեկեցիկ կլիներ։

ՄԱԿ-ի դաշնագրերը հոգ են
տանում, որ երկրները աշխատեն
մարդու իրավունքների իրացման
համար։
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5.4
ԱՄՐԱԳՐՈՒՄԻՑ՝ ԳՈՐԾ
ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ՝ ԴԵՊԻ ԳՈՐԾԻՔ

Հիմնարար իրավունքներ բոլորի համար, սա, իհարկե, լավ է հնչում։
Սակայն ի հեճուկս ՄԱԿ-ի դաշնագրերի՝ մարդու իրավունքների և
սոցիալական պետության իրական պատկերը ամբողջ աշխարհում շատ
տարբեր է։

Հիմնարար իրավունքների օրենսդրական ամրագրումը առաջին քայլն է։

Օրենքների ամբողջական կիրառումը, իհարկե, երկրորդ քայլն է։

Շատ պետություններ չեն առաջնորդվում ՄԱԿ-ի դաշնագրերում
ամրագրված հիմնարար իրավունքներով։ Հարկ է նշել, որ քաղաքացիները
իրենց մաշկի վրա դաշնագրերի ուժը կզգան միայն այն ժամանակ,
երբ պետությունները ակտիվորեն կյանքի կկոչեն դաշնագրերը և
կերաշխավորեն մարդու հիմնարար իրավունքների իրացումը։

Ընդունված օրենքները պետք է
նաև հետևողականորեն
երաշխավորված լինեն։

58

Հիմնարար իրավունքների օրենսդրական ամրագրումը և վերջիններիս
հսկումը կարելի է անվանել գործելու պատասխանատվություն։
Յուրաքանչյուր պետություն գործելու պատասխանատվություն է կրում։

Գործելու պատասխանատվություն
Սոցիալ-դեմոկրատիայի տեսանկյունից պետության առաջադրանքն է
մարդու հիմնարար իրավունքների պաշտպանության և իրացման գործը։
Պետությունը մարդկանց կյանքը բարեկեցիկ դարձնելու համար է։

Պետության առաջադրանքը
Սոցիալ-դեմոկրատիայի տեսանկյունից պետությունը մի պարզ
առաջադրանք ունի՝ բարելավել մարդկանց կյանքի որակը։

Ի՞նչ կարող է և պետք է անի պետությունը
•

Պետությունը պետք է յուրաքանչյուր մարդու համար կյանքի
նվազագույն բազա ապահովի։ Յուրաքանչյուրն ունի հիմնարար
իրավունքներ՝ բավականաչափ սննդի, գլխի վերևում տանիքի,
ենթակառուցվածքների, կրթության։

•

Պետությունը պետք է հոգ տանի բոլորի համար բավականաչափ
սննդամթերք, բնակարաններ, դպրոցներ ստեղծելու համար։
Սա մենք անվանում ենք ենթակառուցվածք։ Յուրաքանչյուրն
ազատորեն պետք է օգտվի կյանքի նվազագույն որակն ապահովող
շեմից։ Այս շեմը երաշխավորված է, հնարավորություններ է ընձեռում
և բոլորի համար հավասար է։
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•

Պետությունը պետք է բոլորին հնարավորություն ընձեռի՝
մասնակցելու հասարակական կյանքին։ Քանի որ մարդիկ տարբեր
են, պետության առաջադրանքը բոլոր հնարավորություններն
ու բարիքները արդար բաշխելն է։ Ժամանակ առ ժամանակ
պետությունը պետք է իրականացնի նաև վերաբաշխման
գործառույթ։

•

Սոցիալ-դեմոկրատական պետությունը պետք է ուշադիր լինի,
որպեսզի տնտեսությունը վերահսկողությունից դուրս չմնա։

Օրինակ՝ պետությունը հսկում է, որպեսզի երեխաները չաշխատեն։
Պետությունը հստակորեն սահմանում է, որ մարդիկ աշխատելիս
պաշտպանիչ հագուստ կրեն։ Պետությունը հոգ է տանում մարդկանց
աշխատաժամանակի համար, այսինքն, որ նրանք ստիպված չլինեն
չափազանց երկար աշխատել։

Աշխատողների համար ժողովրդավարությունը և հիմնարար
իրավունքները պետք է պաշտպանված լինեն։ Եթե պետությունը
տնտեսության համար սահմաններ չդնի, որոշ հիմնարար
իրավունքներ վտանգված կլինեն։

Ինչպե՞ս կարող է պետությունը հասնել դրան
Մարդկանց կյանքի որակը բարելավելու համար տարբեր պետություններ
տարբեր միջոցներ են գործադրում։

Օրինակ՝ սոցիալական պետություն։
Շատ երկրներում պետությունը աջակցում է
կարիքավորներին, օրինակ՝ հիվանդության,
գործազրկության դեպքում, աշխատավայրում
վթարների ժամանակ կամ տարեցներին։
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		Գերմանիայում դրա համար գոյություն ունի
		

սոցիալական ապահովագրման համակարգ։ Ով

		

կարող է, ամսական որոշակի գումար է վճարում։

ԳԵՐՄԱՆԻԱ
Այսպիսով՝
հնարավոր է դառնում ծախսեր կատարել նրանց համար,
ովքեր օգնության կարիք ունեն։

		Սկանդինավյան երկրներում, օրինակ Շվեդիայում,
		

նմանատիպ համակարգ է գործում։ Այստեղ

		

գործազրկության նպաստների, խնամքի, կրթության

		

ծախսերը կատարվում են հավաքագրված հարկերից։

ՇՎԵԴԻԱ

Երկու դեպքում էլ արդյունքը լավ գործող սոցիալական պետությունն է։
Գերմանիայի և Շվեդիայի համակարգերը համեմատելիս տեսնում ենք, որ
ընտրված գործիքները տարբեր են:
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ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ
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ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՄԵՐԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆ

,
,
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6
ՍՈՑԻԱԼ-ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱՆ
ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
6-րդ գլխում սոցիալ-դեմոկրատիան կհամեմատենք այլ քաղաքական
հոսանքների հետ։ Ինչո՞վ է տարբերվում սոցիալ-դեմոկրատիան
նորազատական և պահպանողական ուղղություններից։

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ՀԻՄՆԱՐԱՐ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ՀԻՄՆԱՐԱՐ
ԱՐԺԵՔՆԵՐ

Տարբեր քաղաքական հոսանքներ իրենց նպատակներն իրականացնելու
համար ընտրում են տարբեր գործիքներ։ Սա երրորդ մակարդակն է։

6.1
ՆՈՐԱԶԱՏԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նորազատականների նպատակը պարզ է։ Նրանք ուզում են, որ
բոլոր մարդիկ անսահման ազատության մեջ ապրեն։ Այսպիսով՝
ազատականները հիմնականում կարևորում են պաշտպանիչ
իրավունքները, ինչպես օրինակ՝ սեփականության իրավունքը։
Շուկան նույնպես պետք է ամբողջությամբ ազատ լինի։
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Շուկան
տնտեսագիտական եզրույթ է։
Շուկան բովանդակում է առաջարկի և
պահանջարկի ամբողջական պատկերը։
Այստեղ ներառված են բոլոր ապրանքատեսակներն ու ծառայությունները։

Օրինակ՝ օգտագործած ավտոմեքենաների
շուկան։ Այստեղ այն բոլոր մարդիկ են,
որոնք շահագործած ավտոմեքենա են
փնտրում, և այն բոլոր ֆիզիկական անձինք ու ֆիրմաները, որոնք
վաճառում են մեկ կամ շատ ավտոմեքենաներ։

Նորազատականները շեշտադրում են ձեռնարկատերերի ազատությունը՝
ազատություն մտքում և գործում։ Նորազատականները կարծում են,
որ ահա այս ազատությանը պետությունը հնարավորինս քիչ պետք է
միջամտի։

Նորազատականների պատկերացումները հիմնարար արժեքների և
հասարակության մասին
Նորազատականները կարծում են, որ շուկան ինքնակառավարվում է։
Պահանջարկն ու առաջարկը ազդում են միմյանց վրա, և ստացվում է
այնպես, որ արտադրվում է հենց միայն այն, ինչի պահանջարկը առկա է։

Նորազատականները շատ ավելի կարևորում են ազատությունը, քան
հավասարությունը կամ համերաշխությունը։

Նրանք անհատին ավելի են կարևորում, քան ամբողջ հասարակությունը։

Նորազատականները կարծում են, որ յուրաքանչյուրն ազատ է, և որ
մարդիկ միմյանցից տարբերվում են իրենց անձնական առաջադիմությամբ։
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Ըստ նորազատականների՝ պետությունն ունի հետևյալ
պարտավորությունները.
•

պետությունը պետք է հոգա, որ շուկան կարողանա անխափան
գործել,

•

պետությունը պետք է հոգ տանի միայն նրանց համար, ովքեր,
անկախ իրենց մեղքից, կարիքի մեջ են հայտնվել,

•

պետությունը պետք է երաշխավորի, որ ոչ ոք չի ոտնձգելու ուրիշի
ազատութանն ու ինքնուրույնությանը,

•

նորազատականների համար կայուն արժույթը ավելի կարևոր է, քան
աշխատանքը բոլորի համար։ Նրանք ավելի շատ միջոցառումներ
են իրականացնում գնաճի հաղթահարման համար, քան նոր
աշխատատեղեր ստեղծելու ծրագրեր իրականացնում։

Նորազատականության բացե՞րը
Նորազատականները պնդում են, որ ազատ շուկան միաժամանակ
երաշխավորում է բոլոր մարդկանց ազատությունը։

Նրանք, ովքեր ավելի շատ սոցիալ-դեմոկրատիա են ցանկանում, պնդում
են, որ դա սխալ է։ Ազատ շուկայական տնտեսության հետևանքները
պարզ է դարձնում, որ այս համակարգը հաղթողներ և պարտվողներ ունի:
Հարուստները ավելի են հարստանում, աղքատներն ավելի աղքատանում։
Պարտվողներն ամեն անգամ ավելի շատ կորցնելիս կորցնում են նաև
իրենց ազատությունը։

Մի կողմից ազատականները պահանջում են հնարավորինս շատ
ազատություն՝ պնդելով, որ պետությունն իրավունք չունի միջամտելու
մարդու կյանքին կամ շուկային։ Մյուս կողմից՝ նորազատականները
կտրականապես դեմ են մենաշնորհներին։ Ոչ մի ոլորտում կազմակերպություններն իրավունք չունեն գերակա դիրք ունենալու, քանի որ
մենաշնորհները խանգարում են ազատ շուկային։
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Արդյո՞ք նորազատականությունը՝ որպես ուղղություն, հաջողված է
Այո՛, 1980 թվականից ի վեր շատ ու շատ երկրներում ընտրվում
են նորազատական կուսակցություններ։ Այս կուսակցությունները
կարող են զարկ տալ նորազատական կուսակցական ծրագրերին՝
միաժամանակ շատ հաճախ ոչնչացնելով սոցիալ-դեմոկրատների և
պահպանողականների ստեղծած սոցիալական պետությունը։

Ովքե՞ր են նորազատական գաղափարներ կիսում
Հիմնականում նորազատականները աջակցություն են ստանում նրանցից,
որոնք շատ փող ու սեփականություն ունեն։ Այդ մարդիկ արդեն իսկ
ապահովված կյանք ունեն և պետության կարիքը չեն զգում։

Նորազատականությունը կրկնակի էլիտար է
Այն առաջ է տանում հարուստների գաղափարներն ու ներկայացնում
նրանց շահերը։

Էլիտար
Ինչ-որ բան, որը պատկանում է էլիտային՝ մի փոքր խմբի՝
ամենահարուստներին, ամենալավ կրթություն ունեցողներին,
ամենաբարձր դիրք ունեցող մարդկանց։
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6.2
ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

Դժվար է համառոտ ներկայացնել պահպանողական ուղղությունը։
Պահպանողականների նպատակը հիմնականում առկա իրավիճակի
պահպանումն է կամ անցյալի որոշ իրողությունների վերադարձը։
Քանի որ պատմության ընթացքում հասարակությունները արագորեն
փոփոխվել են, պահպանողականները պայքարում են շատ տարբեր
նպատակների համար։
•

Ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ պահպանողականները
ցանկանում էին պաշտպանել ազնվականության շահերը։

•

Երբ 1870 թ. ստեղծվեց Գերմանական պետությունը,
պահպանողականները ցանկանում էին պահպանել փոքր
պետությունները։

•

Վայմարյան Հանրապետության ժամանակաշրջանում
պահպանողականները պայքարում էին ժողովրդավարության դեմ,
նրանք ցանկանում էին վերստին վերականգնել կայսերությունը։

•

1980-ականներին պահպանողականները ազատականներից շատ
արժեքներ վերցրեցին։

Քանի որ դժվար է այստեղ հստակ ուղեգիծ գտնել, մեր ուշադրությունը
սևեռենք վերջին տարիներին պահպանողականների համար կարևոր
արժեքների վրա։
Պահպանողականները այսօր այսպես են մտածում հիմնարար
արժեքների և հասարակության մասին. հարցերը պետք է կարգավորվեն
հնարավորինս շատ ինքնուրույն կամ ընտանիքի օգնությամբ, միայն
այն ժամանակ, երբ դա չի ստացվում, պետք է գործի դնել հաջորդ՝
ամենաբարձր մակարդակը։
Օրինակ՝ համայնքը, մարզը, երկիրը կամ պետությունը։
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Օրինակ՝ երեխաներին վերաբերող հարցեր։
Պահպանողականները կարծում են, որ ծնողները չպետք է երեխաներին
վաղ տարիքում մանկապարտեզ տանեն։ Նրանք ծնողներին գումար են
տալիս, որպեսզի նրանցից մեկը, հիմնականում իհարկե կինը, չաշխատի
և տանը խնամի երեխային։ Նույնիսկ եթե երեխաները դրանով
կրթության ավելի քիչ հնարավորություններ են ստանում։
Օրինակ՝ խնամքին վերաբերող հարցեր։
Երբ ինչ-որ մեկը խնամքի կարիք ունի, պահպանողականներն ասում
են, որ հնարավորության դեպքում ընտանիքը և բարեկամները պետք է
խնամեն կարիք ունեցողին։
Սկանդինավիայում, օրինակ, հանրային շատ հաստատություններ
կան խնամքի։ Այսպիսի հաստատությունների առկայությունը
պահպանողականների համար կարևոր չէ։
Ընտանիքն ու ամուսնությունը հասարակության հիմնասյուներն են։ Սա է
պահպանողականների համոզմունքը։ Պահպանողականների՝ ընտանիքի
քաղաքականությունը սահմանափակվում է տղամարդ, կին ու երեխաներ
միությամբ։ Նույնասեռականությունը պահպանողականների համար
խնդիր է։
Պետության պարտականությունները՝ ըստ պահպանողականների
Պահպանողական բառը գալիս է լատիներենից և նշանակում է
պահպանել։ Պահպանելը պահպանողականների համար պետության
կարևորագույն պարտականությունն է։ Իրերը թողնել այնպես, ինչպես որ
կան։ Հաճախ պահպանողականները գոհ են լինում արդի իրավիճակից։
Նրանք չեն ցանկանում ինչ-որ բան փոխել կամ բարեփոխել։
Պահպանողականների բացե՞րը
Պահպանողականները կենտրոնանում են անցյալի նպատակների վրա։
Բայց քանի որ հասարակությունը շատ արագ փոփոխվում է, անընդհատ
փոփոխվում են նաև պահպանողական նպատակները։
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Արդյո՞ք պահպանողականությունը՝ որպես ուղղություն, հաջողված է
Իհարկե ոչ միայն Գերմանիայում, այլ շատ ուրիշ երկրներում ևս
պահպանողական կուսակցությունները պարբերաբար գրանցում են
լավ կամ շատ լավ ընտրությունների արդյունքներ։ Գերմանիայում 1949
թվականից ի վեր պահպանողական կուսակցությունները դաշնային
կառավարության մաս են կազմել։

Ովքե՞ր են աջակցում պահպանողականությանը
Պահպանողական գաղափարներին հարողները հիմնականում
տիրապետում են սեփականության, ունեն կրթություն և հասարակական
լավ դիրք են զբաղեցնում։ Եվ կամ կարծում են, որ անցյալում շատ ավելի
լավ էր և ցանկանում են, որ հին ժամանակները վերադառնան։

6.3
ՍՈՑԻԱԼ-ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱՅԻ
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
Սոցիալ-դեմոկրատիայի նպատակն է ունենալ համերաշխ, ազատ ու
արդար հասարակություն։

Այս նպատակին կարելի է հասնել, եթե պետությունը կարողանա
կարգավորել ազատ շուկայական տնտեսությունը, ազատ շուկան ունենա
կանոններ, շուկան չլինի չկարգավորվող։

Սոցիալ-դեմոկրատիան պնդում է, որ պաշտպանիչ և երաշխավորող
իրավունքները լրացնում են միմյանց։ Առանց երաշխավորող իրավունքների՝ պաշտպանիչ իրավունքները մշտապես վտանգված են։
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Սոցիալ-դեմոկրատիան ցանկանում է, որ հասարակության բոլոր
անդամները միասնություն զգան։ Հասարակությունը կարող է
միասնական լինել միայն այն դեպքում, երբ մարդիկ հարգում են միմյանց
ազատությունը, իրար վերաբերվում են ինչպես հավասարը հավասարի։
Սոցիալ-դեմոկրատիայի համար պետությունն ունի հետևյալ
պարտականությունները։
•

Պետությունը պետք է օրենքներով ամրագրի պաշտպանիչ և
երաշխավորող ավելի շատ իրավունքներ։ Պետք է երաշխավորի,
որ յուրաքանչյուրը հավասար հնարավորություններ կունենա իր
կյանքում ազատ ապրելիս։

•

Երաշխավորող իրավունքները հաճախ ավելի կարևոր են, քան
պաշտպանիչ իրավունքները։ Թե որքան իրավունքներ կամրագրվեն
օրենքներուվ և կանոններով, հասարակությունը միասին է որոշում։

•

Եթե անձը ավելի քիչ հնարավորություններ ունի, պետությունը պետք
է նրան աջակցի և օգնի։

•

Սոցիալ-դեմոկրատիան ցանկանում է, որ պետությունը ակտիվորեն
մասնակցի բարիքների բաժանմանը։ Սա միայն կնպաստի առանձին
անհատների բարօրրությանը և կբխի ամբողջ հասարակության
շահերից։ Նպատակը՝ արդարություն և հավասարություն բոլորի
համար։

Սոցիալ-դեմոկրատիայի բացե՞րը
Նրանք, ովքեր ավելի շատ սոցիալ-դեմոկրատիա են ուզում, սիրում են
քննարկել իրենց իդեալները։ Նրանց միավորում է այն համոզմունքը,
որ մարդիկ միասին ավելի լավ ապագա կարող են կառուցել։ Նրանք
պատասխաններ են փնտրում արդի խնդիրների համար։ Այսպիսով՝ այս
ուղղությունը զարգանում է ժամանակին համընթաց։
Վիլլի Բրանդը այսպես է խոսել իր հրաժեշտի ժամանակ
«Ոչինչ ինքնաբերաբար տեղի չի ունենում։ Եվ շատ քիչ բան է կախված
ժամանակից։ Այդ իսկ պատճառով հույս դրեք ձեր ուժերին և մտածեք,
որ ամեն մի ժամանակահատված իր ժամանակի պատասխաններն է
ուզում, և եթե ինչ-որ դրական տեղաշարժ ենք ուզում, մենք պետք է ճիշտ
ժամանակին ճիշտ տեղում լինենք»։
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7
ՍՈՑԻԱԼ-ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱՆ ԱՅԼ
ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ
7-րդ գլխում խոսքը տարբեր երկրների սոցիալ-դեմոկրատիայի
մասին է: Ինչպե՞ս են իրացվում հիմնարար իրավունքները ԱՄՆ-ում, Մեծ
Բրիտանիայում, Ճապոնիայում և Շվեդիայում: Որո՞նք են Գերմանիայի
հետ համեմատությամբ հիմնական տարբերությունները: Եվ ի՞նչ կարող
ենք դրանից սովորել:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ՀԻՄՆԱՐԱՐ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ՀԻՄՆԱՐԱՐ
ԱՐԺԵՔՆԵՐ

Տարբեր երկրներ իրենց նպատակներն իրականացնելու համար ընտրում
են տարբեր գործիքներ: Դա երրորդ մակարդակն է:
Գրեթե բոլորն են կիսում սոցիալ-դեմոկրատիայի հիմնարար
արժեքները: Սակայն երբեմն նրանք այդ արժեքներն այլ կերպ են
գնահատում ու անվանում:
Գրեթե բոլոր երկրները ստորագրել են Միացյալ ազգերի
կազմակերպության Մարդու հիմնարար իրավունքների
համընդհանուր հռչակագիրը: Սակայն այդ իրավունքները ոչ բոլոր
երկրներում են լրջորեն ընդունվում:
Ոչ բոլոր երկրներն են լրջորեն վերաբերվում իրենց
պարտավորություններին: Թե որքանով են պետությունները հանձն
առնում ներգրավվել հասարակական այս հարցերին, ուղիղ կապ ունի
կառավարությունների հարած քաղաքական ուղղության հետ:
Տարբեր երկրներ տարբեր գործիքներ են ընտրում իրենց
քաղաքականությունը կյանքի կոչելու համար:
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7.1
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
Գիտնական Թոմաս Մեյերն ու իր աշխատակիցները
ուսումնասիրեցին սոցիալ-դեմոկրատիան տարբեր
երկրներում: Ուսումնասիրության հարցը այն էր, թե
պետությունը որքան ակտիվ է ներգրավվում հասարակական կյանքին՝ մարդկանց կյանքը բարելավելու համար:

ՄԵՅԵՐ

Եվ ինչպիսի գործիքներ է կիրառում պետությունը այս գործի համար:
Այս գլխում համառոտ ձեզ կներկայացնենք Մեյերի ուսումնասիրության
արդյունքները: Մենք կհամեմատենք հինգ տարբեր երկրների սոցիալական քաղաքականությունը: Որոնցում հիմնականում խոսք կգնա երեք
թեմաների և արդյունքների մասին:
Սոցիալական քաղաքականություն
Ինչպե՞ս է գործում սոցիալական քաղաքականությունը: Որ կուսակցությունն ինչպե՞ս է ազդել սոցիալական քաղաքականության վրա:
Սոցիալական քաղաքականություն
Ի՞նչ գործիքներ են գործի դրվում հասարակական կյանքում, որպեսզի
բնակչության համար հաղթահարվեն կենսական ռիսկերը, ինչպիսիք
են՝ հիվանդությունները, գործազրկությունը: Ինչպե՞ս է չափվում բոլոր
բնակիչների մասնակցության հնարավորությունը հասարակական և
քաղաքական կյանքին:
Ի՞նչ է անում պետությունը
Ի՞նչ է անում պետությունը անհավասարության դեմ: Ի՞նչ ազդեցություն է
դա ունենում հասարակության մեջ սոցիալական խավերի տարբերությունները դիտարկելիս:
Կենսաթոշակ, առողջապահություն և կրթություն
Ի՞նչ առանձնահատկություններ կան այդ երկրում կենսաթոշակի,
առողջա-պահության և կրթության ոլորտներում:
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Արդյունքներ
Ինչպե՞ս են մարդիկ իրենց զգում այդ երկրներում: Որքա՞ն մարդիկ են
ապահովված վճարվող աշխատանքով: Եկամտի տարբերությունները
մե՞ծ են, թե՞ փոքր:

Ի՞նչ գիտենք այս երկրների մասին ի սկզբանե.

		

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում շատ քիչ է

		

դրսևորվում սոցիալ-դեմոկրատիան: Այս երկիրը

		

արդեն երկար ժամանակ է, ինչ նորազատական

		
ԱՄՆ

մտածելակերպ և քաղաքականություն ունի:

		Մեծ Բրիտանիան սոցիալական խավերի խոր
		

շերտավորում ունի (մեծ տարբերություն աղքատների

		

և հարուստների միջև) և բավականին քիչ սոցիալ-

		
ՄԵԾ
ԲՐԻՏԱՆԻԱ

դեմոկրատիա:

		Գերմանիան գտնվում է կենտրոնում:
		

Այստեղ բաղադրիչներ կան և՛ սոցիալ-դեմոկրատիայից,

		

և՛ նորազատականությունից:

ԳԵՐՄԱՆԻԱ
		Թեև Ճապոնիան արևմտյան երկիր չէ, սակայն
		

սոցիալ-դեմոկրատիայի կիրառության առումով այս

		

երկիրը կարելի է լավագույնս համեմատել Գերմանիայի

ՃԱՊՈՆԻԱ
		

հետ:

		Շվեդիան սոցիալ-դեմոկրատական երկրի ցցուն
		

օրինակ է: Այստեղ շատ հիմնարար իրավունքներ են

		

իրացվում և պետությունը հատկապես ակտիվ

		

մասնակցություն ունի:

ՇՎԵԴԻԱ
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ԳԵՐՄԱՆԻԱ

ԱՄՆ

ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱ

ՇՎԵԴԻԱ
ՃԱՊՈՆԻԱ

ՔԻՉ

ՍՈՑԻԱԼ-ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱ

ՇԱՏ

ՍՈՑԻԱԼ-ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱ

Ցանկանո՞ւմ եք ավելին իմանալ
Սոցիալ-դեմոկրատիա, Գիրք 1, Գլուխ 4 (2014) առկա է նաև
հայերեն թարգմանությունը
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7.2
ԱՄՆ

Սոցիալական քաղաքականություն
ԱՄՆ հիմնադրումից ի վեր նորազատական
քաղաքականություն է վարում: Պետությունը
մեծամասամբ հեռու է մնում քաղաքացիների
կյանքից: Անձնական ազատությունը
ամենակարևոր սկզբունքն է:

ԱՄՆ

Եթե բանը հասնում է պետական աջակցությանը, ապա շատ ավելի
կարևոր է, որ բաշխումը կատարվի ըստ վաստակի և ոչ թե՝ ըստ
կարիքի: Ամերիկյան սոցիալական քաղաքականության նպատակը ոչ թե
բոլորին մասնակից դարձնելն է, այլ ծայրահեղ աղքատության կանխումը:
Բաշխում ըստ վաստակի
Ով ավելի շատ բարիք է ստեղծում, ավելի շատ է ստանում:
Տե՛ս Գլուխ 3, էջ 36:
Բաշխում ըստ կարիքի
Որոշակի իրավիճակում գտնվող մարդիկ ստանում են օգնություն՝ ըստ
կարիքի: Տե՛ս Գլուխ 3, էջ 37:
Ի՞նչ է անում պետությունը
Պետությունը վերաբաշխում գրեթե չի կատարում: Դրա արդյունքում
մարդկանց միջև սոցիալական անհավասարությունը ավելի ու ավելի
է մեծանում: Որոշ սոցիալական ապահովագրական ծառայություններ,
ինչպես օրինակ՝ բժշկական ապահովագրությունը, իրականացնում են
մասնավոր ֆիրմաները: Այս ֆիրմաներն էլ իրենց հերթին ցանկանում են
շահույթ ստանալ:
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Սոցիալական տարբերություններ
Կյանքի որակի տարբերությունները մարդկանց մոտ՝
նրանց եկամուտը բա՞րձր է, թե՞ ցածր,
նրանց կրթությունը բարձրագո՞ւյն է, թե՞ ոչ,
նրանք լա՞վ, թե՞ վատ թաղամասում են ապրում,
նրանք լա՞վ, թե՞ վատ առողջություն ունեն,
նրանց կապը իրենց ընտանիքի հետ ամո՞ւր է, թե՞ ոչ:
Կենսաթոշակ, առողջապահություն և կրթություն
ԱՄՆ-ում շատ քիչ են սոցիալական ապահովության ծրագրերը: Գոյություն
ունի միայն կենսաթոշակային և գործազրկության ապահովության
ազգային համակարգ: Միայն ծայրահեղ աղքատ ամերիկացիները կարող
են փոքրիկ սոցիալական օգնություն ստանալ: Վերջիններս մեծամասամբ
գումար չեն ստանում, այլ՝ միայն սննդի կտրոններ:
Ամերիկյան սոցիալական քաղաքականության մեջ 2014 թվականի
դրությամբ ոչ մի բարելավում չէր նախատեսվում: Նախագահ Բարաք
Օբաման ներմուծեց բժշկական խնամքը՝ Medicare: Սա բժշկական
ապահովագրություն է բոլորի համար:
Արդյունքներ
ԱՄՆ-ի բնակչության 67 տոկոսը (15-ից 64 տարեկանների միջակայքում)
վճարվող աշխատանք ունեն: Եկամտի տարբերությունները ԱՄՆ-ում
չափազանց մեծ են: Շատ ու շատ մարդիկ ԱՄՆ-ում միջին եկամտից
զգալիորեն ավելի քիչ են վաստակում: Թեև ԱՄՆ-ն հարուստ երկիր
է, բնակիչներն այնտեղ աղքատ են: Մարդկանց 82 տոկոսը գոհ է իր
հնարավորություններից:
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7.3
ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱ

Սոցիալական քաղաքականություն
Մեծ Բրիտանիան թագավորություն է, սակայն
գործում է որպես ժողովրդավարական:
Բրիտանական սոցիալական քաղաքականությունը մեծամասամբ ազատական է: Դեռևս
18-րդ և 19-րդ դարերում քաղաքական

ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱ

գործիչները միակարծիք էին, որ կառավարությունը չպետք է միջամտի
հանրային կյանքին: Երկար տարիներ աղքատների սոցիալական ապահովության համար հոգ էին տանում եկեղեցին ու մասնավոր անձինք:
20-րդ դարում պահպանողականները սոցիալիստների հետ միասին
կյանքի կոչեցին համեստ սոցիալական քաղաքականություն: Կյանքի
կարևորագույն ռիսկերի (հիվանդություններ, գործազրկություն) ապահովագրման գործը ստանձնեց պետությունը: Սոցիալական օգնությունը,
ինչպես նախկինում, այսօր ևս բավականին սուղ է: Մարդիկ ստանում
են նվազագույն օժանդակություն: Որոշ ծառայություններ մասնավոր
ֆիրմաների ձեռքում են:
1990 –ականներին Մեծ Բրիտանիայի սոցիալական քաղաքականությունը որոշակիորեն բարելավվեց: Սակայն վերջին տարիներին մի
շարք սոցիալական ծրագրեր պահպանողական կառավարության
քաղաքականության արդյունքում դուրս են մղվում:
Ի՞նչ է անում պետությունը
Սոցիալական քաղաքականությունը Մեծ Բրիտանիայում միանշանակ չէ:
Որոշ բնագավառներում բաշխումը կատարվում է ըստ եկամտի, որոշներում՝ ըստ կարիքի: Պետությունը հանգամանորեն ստուգում է՝ արդյո՞ք
անձն իսկապես օգնության կարիք ունի: Շատ բրիտանացիներ այս ստուգումը ստորացուցիչ և ամոթալի են համարում: Սոցիալական տարբերությունները Մեծ Բրիտանիայում մեծ են և ժամանակի հետ ավելի են աճում:
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Կենսաթոշակ, առողջապահություն և կրթություն
Կենսաթոշակի և առողջապահության համար գոյություն ունեն ազգային
ծրագրեր:
Կենսաթոշակային համակարգը պարզ է. մասնակիցները վճարումներ
են կատարում, վճարումների չափը կախված է եկամտից: Բազային
նվազագույն կենսաթոշակը շատ ցածր է: Նրանք, ովքեր կարող են իրենց
թույլ տալ, իրենց համար ապահովում են մասնավոր կենսաթոշակ:
Առողջապահական համակարգը բոլոր բրիտանացիների համար է: Նրանք
հարկեր են վճարում և դրա դիմաց պետությունից ստանում են անվճար
բժշկական ծառայություններ:
Բրիտանական կրթական համակարգը անարդար է. գոյություն ունեն
հանրային դպրոցներ և դրանց կողքին (շատ ավելի լավ) մասնավոր
դպրոցներ: Մասնավոր դպրոցները բավականին թանկ են և փոքր էլիտա
են ձևավորում: Դպրոցում հաջողակները հասարակական ավելի բարձր
դիրք են ստանում:
Արդյունքներ
Բրիտանացիների 71 տոկոսը (15-ից 64 տարեկանների միջակայքում)
վճարվող աշխատանք ունեն: Եկամտի տարբերությունները Մեծ
Բրիտանիայում շատ մեծ են: Շատ մարդիկ Մեծ Բրիտանիայում ավելի
քիչ են վաստակում, քան միջին աշխատավարձն է: Թեև Մեծ Բրիտանիան
հարուստ երկիր է, բնակիչներն այնտեղ աղքատ են: Մարդկանց 88
տոկոսը գոհ է իր հնարավորություններից:
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7.4
ԳԵՐՄԱՆԻԱ

Սոցիալական քաղաքականություն
Գերմանիայում սոցիալական պետությունը
գործի է դրվել 19-րդ և 20-րդ դարի վաղ
շրջանում, այսինքն՝ դեռևս Կայսերական
Գերմանիայում: Պահպանողականները այս

ԳԵՐՄԱՆԻԱ

քայլով ցանկանում էին կանխել աշխատողական ահագնացող շարժումը: Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից
հետո պահպանողականները (ՔԴՄ) և սոցիալ դեմոկրատները (ՍԴ)
միասին աշխատեցին սոցիալական պետություն ստեղծելու ուղղությամբ:
Ի՞նչ է անում պետությունը
Նախկինում սոցիալական պետությունը հոգում էր, որ հարուստների ու
աղքատների միջև տարբերությունները շատ մեծ չլինեն: Սակայն վերջին
տարիներին սոցիալական տարբերությունները Գերմանիայում կրկին
աճում են:
Կենսաթոշակ, առողջապահություն և կրթություն
Տարբեր մասնագիտություններ ունեցող խմբերի համար գործում
են սոցիալական ապահովության տարբեր տեսակներ: Վարձու
աշխատողները պետք է պետական ապահովագրություն ունենան: Իսկ
ահա պետական ծառայողները և մասնավոր ձեռներեցները կարող
են մասնավոր ապահովագրություն ունենալ: Որքան ավելի երկար
են վճարումներ կատարում, այնքան ավելի շատ ծառայություններ
են ստանում: Այսպիսով՝ գերմանական համակարգը լավ է այն
աշխատողների համար, ովքեր երկար ժամանակ կայուն աշխատատեղ
ունեն:

80

Գերմանական պետական օրենքով ամրագրված բժշկական
ապահովագրությունը գործում է, սակայն բարելավելու ներուժ ունի:
Պետական ծառայողները և մասնավոր ձեռներեցները կարող են
մասնավոր ապահովագրություն ունենալ: Անարդարությունը այստեղ այն
է, որ մասնավոր ապահովագրվածները հաճախ ավելի արագ և ավելի
որակյալ ծառայություններ են ստանում, քան մյուս մարդիկ:
Կրթությունը Գերմանիայում դաշնային երկրների գործն է: Դպրոցների և
համալսարանների որակը ամենուր նույնը չէ: Սա ինքնին նշանակում է, որ
որոշ դաշնային երկրներում աշակերտները ավելի լավ առաջադիմություն
ունեն, որոշներում՝ ավելի վատ: Գերմանիայում դպրոցում հաջողակ լինելը
մեծապես կապված է սոցիալական ծագումից. սոցիալապես անապահով
ընտանիքների երեխաները շատ ավելի քիչ հնարավորություններ ունեն:
Արդյունքներ
Գերմանիայի բնակչության 73 տոկոսը (15-ից 64 տարեկանների
միջակայքում) վճարվող աշխատանք ունեն: Եկամտի տարբերությունները Գերմանիայում այնքան մեծ չեն, ինչպես Ամերիկայի
Միացյալ Նահանգներում և Մեծ Բրիտանիայում: Շատ ավելի փոքր է
այն մարդկանց թիվը, ովքեր մյուսների հետ համեմատությամբ ավելի
աղքատ են: Սակայն նման մարդիկ ավելի շատ են Գերմանիայում,
քան Շվեդիայում: Այստեղ մարդկանց 90 տոկոսը գոհ է իր
հնարավորություններից:
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7.5
ՃԱՊՈՆԻԱ

Սոցիալական քաղաքականություն
Ճապոնիան պաշտոնապես կայսերություն է,
սակայն գործում է ժողովրդավարական
սկզբունքներով: Ճապոնիայում արդեն շատ
տասնամյակներ ի վեր պահպանողական

ՃԱՊՈՆԻԱ

կուսակցությունը գերիշխող դիրք ունի
քաղաքականության մեջ: Ճապոնիան նոր Սահմանադրություն ունի,
որտեղ քաղաքացիների համար բազմաթիվ հիմնարար իրավունքներ են
ամրագրված, ինչպես օրինակ՝ աշխատանքի, առողջության և մշակույթի
իրավունք:
Ճապոնական սոցիալական քաղաքականության ամենակարևոր
նպատակը աշխատատեղեր ստեղծելն է: Պետությունը համագործակցում
է տնտեսության և բանկերի հետ: Նրանք միասին ապահովագրում են
ճապոնացիներին կյանքի մի շարք ռիսկերից: Շատերն ամբողջ կյանքում
ապահովված են կայուն աշխատատեղով։
Ի՞նչ է անում պետությունը
Ճապոնիայի բնակիչներին շատ ծառայություններ է մատուցում
ոչ թե պետությունը, այլ՝ գործատուն: Շատ կարևոր է կայուն
աշխատատեղ ունենալը, այլապես անհնար կլինի օգտվել սոցիալական
ապահովագրության շատ ծառայություններից։
Ճապոնական հասարակությունում անհավասարությունը մեծ չէ, թեպետ
տղամարդիկ այստեղ ավելի լավ հնարավորություններ ունեն, քան
կանայք, թեև առանց ճապոնական քաղաքացիության մարդիկ գրեթե
հնարավորություններ չունեն:
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Կենսաթոշակ, առողջապահություն, կրթություն
Ճապոնացիները պետութունից նվազագույն կենսաթոշակ են ստանում:
Ճապոնացիները, բացի նվազագույն կենսաթոշակից, հիմնականում
ստանում են նաև աշխատանքային ստաժի կենսաթոշակ:
Քանի որ Ճապոնիայում բնակչությունը ծերացող է, կենսաթոշակի համար
վճարվող տուրքերը վերջին տարիների ընթացքում քանիցս աճել են:
Առողջապահական համակարգը ֆինանսավորում է պետությունը:
Դրանով պետությունը ֆինանսավորում է և՛ ապահովագրվածների
առողջապահական ծախսերը (գործատուի միջոցով), և՛
չապահովագրվածներինը: Մասնավոր վճարման չափաբաժինը այստեղ
կազմում է մոտ 30 տոկոս:
Արդյունքներ
Ճապոնիայի բնակչության 72 տոկոսը (15-ից 64 տարեկանների
միջակայքում) վճարվող աշխատանք ունեն: Եկամտի տարբերությունները
Ճապոնիայում ավելի մեծ են, քան Գերմանիայում, սակայն ավելի փոքր,
քան Մեծ Բրիտանիայում և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Թեև
երկիրը հարուստ է, բնակիչների մեծ մասը այնտեղ աղքատ է: Մարդկանց
միայն 70 տոկոսն է գոհ իր ունեցած հնարավորություններից:
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7.6
ՇՎԵԴԻԱ

Սոցիալական քաղաքականություն
Շվեդական սոցիալական պետությունը արդեն
երկար ժամանակ կառուցվում և զարգանում
է Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության
կողմից: Սոցիալ-դեմոկրատիայի մեկնարկային
դրույթները այստեղ որոշիչ եղան. յուրաքան-

ՇՎԵԴԻԱ

չյուրը պետք է մասնակցի հանրային կյանքին: Երկար տարիներ Շվեդիան
սոցիալ-դեմոկրատական քաղաքականության լավագույն օրինակն էր:
Այստեղ գործում էր պետության այն համակարգը, որն իր քաղաքացուն
աջակցում է կյանքի բոլոր իրավիճակներում:
Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամով և վերջինիս տնտեսական
հետևանքներով պայմանավորված սոցիալ-դեմոկրատական սոցիալական
քաղաքականությունը այլևս ոչ բոլոր ընտրողների համար էր գրավիչ:
Միջին խավը հրաժարվեց ընտրել Սոցիալ-դեմոկրատներին:
2006 թ. Շվեդիայում պահպանողական կուսակցությունն առաջին անգամ
ձևավորեց կառավարություն: Այդ ժամանակվանից ի վեր սոցիալական
պետության որոշ ուժեղ բաղադրիչներ կրճատվեցին:
Ավելի ուշ արդեն Սոցիալ-դեմոկրատները Կանաչների և Ձախերի հետ
միասին կրկին կառավարություն ձևավորեցին:
Ի՞նչ է անում պետությունը
Շվեդական սոցիալական պետությունը ընդունում է երկու մեկնարկային
դրույթ՝ նվազագույն ապահովություն և կյանքի որակի ավահովում:
Օրինակ՝ կենսաթոշակի պարագայում։ Բոլոր շվեդները ստանում են
միևնույն երաշխավորված կենսաթոշակը: Բացի դրանից՝ գոյություն ունի
նաև հավելյալ կենսաթոշակ: Սա կախված է եկամտից:
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Կենսաթոշակի, բժշկական ապահովագրության և կրթության ծախսերը
Շվեդիայում կատարվում են հարկերի հաշվին: Պետությունը ակտիվ
վերաբաշխման գործառույթ է իրականացնում: Բարձր եկամուտ
ունեցողները ավելի շատ հարկեր են վճարում, քան ցածր եկամուտ
ունեցողները:
Կենսաթոշակ, առողջապահություն և կրթություն
Շվեդիայում կենսաթոշակը բոլորի համար հավասար է: Այն սկսվում է 61
տարեկանից, իսկ ավելի երկար աշխատել ցանկացողների համար՝ 67
տարեկանից: Մասնավոր ֆինանսավորման պարագայում յուրաքանչյուրը
կարող է հավելյալ կենսաթոշակ ստանալ:
Առողջապահական համակարգը նույնպես ֆինանսավորվում է հարկերի
հաշվին: Շվեդիայում բոլոր բժշկական ծառայությունները փոխհատուցում
է պետությունը։ Որոշ տարածքներում մարդիկ այցելության սակագին են
վճարում:
Կրթությունը անվճար է տարրական դպրոցից մինչև բուհ: Մինչև 16
տարեկան բոլոր աշակերտները հաճախում են ընդհանուր միջնակարգ
դպրոց: Դրանից հետո աշակերտները հիմնականում հաճախում են
գիմնազիաներ: Ինչպես բարձրագույն կրթական հաստատությունները,
այնպես էլ մեծահասակների համար կրթօջախները հասանելի են բոլորին:
Գործազրկության ապահովագրումը կազմակերպում են
արհմիությունները։ Արհմիությունները Շվեդիայում ավանդաբար շատ
անդամներ ունեն: Պահպանողական կառավարությունը փորձեց փոխել
այս կարգավորումը, սակայն անհաջող:
Արդյունքներ
Շվեդիայի բնակչության 74 տոկոսը (15-ից 64 տարեկանների միջակայքում) վճարվող աշխատանք ունեն: Եկամտի տարբերությունները փոքր
են: Այստեղ շվեդները մյուս երկրների հետ համեմատությամբ լավագույն
արդյունքներն են գրանցում: Շվեդիայում աղքատությունը քիչ տոկոս է
կազմում: Մարդկանց 93 տոկոսը գոհ է կյանքում իր ընտրության
հնարավորություններից: Այս ցուցիչով նույնպես լավագույն արդյունքը
գրանցվում է Շվեդիայում:
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8-րդ գլխում խոսքը ապագայում սոցիալ-դեմոկրատիայի մասին է:
Մեր աշխարհը արագ փոփոխվում է: Մենք հիմա արդեն տեսնում ենք
նոր մարտահրավերներ: Կան նոր հարցեր:
Ինչպե՞ս կպատասխանի այդ հարցերին սոցիալ-դեմոկրատիան:

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ՀԻՄՆԱՐԱՐ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ

ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ՀԻՄՆԱՐԱՐ
ԱՐԺԵՔՆԵՐ

Ապագայի խնդիրների և հնարավորությունների համար կարելի է տարբեր
լուծումներ գտնել: Ո՞ր գործիքներն են ավելի հարմար:
Դա երրորդ մակարդակն է:
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8.1
ՆՈՐՈՎԻ ՄՏԱԾԵԼ
Սոցիալ-դեմոկրատիան մշտապես զարգանում է: Այն գտնվում է
հասարակության առանցքում: Աշխարհի զարգացմանը զուգահեռ
շարունակում է զարգանալ նաև սոցիալ-դեմոկրատիան: Այն զարգանում
է և՛ որպես մտածելակերպ, և՛ որպես քաղաքական հոսանք: Սոցիալդեմոկրատիայի հասնելու համար հարկավոր է մշտապես ստուգել
վարվող քաղաքականությունը, հարմարեցնել այն և նորովի մտածել:

Սոցիալ-դեմոկրատիան
երբեք կանգ չի առնում

Ինչպե՞ս կարելի է դա անել
Սկզբի համար պետք է հասարակության
շրջանում դիտարկել զարգացումները:
Հետո պատասխանել հարցին,
թե մարդկանց համար ի՞նչ
հնարավորություններ և ռիսկեր կան:
Վերջինով պայմանավորված՝ ուրվագծել
միտքն ու գործողությունները:
Սոցիալ-դեմոկրատիան չի ուզում
մնալ անցյալում: Այն հաշվի է նստում
ցանկացած մարտահրավերի հետ:
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8.2
ԳԼՈԲԱԼԻԶԱՑԻԱ
Գալիք տասնամյակի ամենակարևոր
մարտահրավերն է նախապատրաստել
մեր հասարակությունը գլոբալիզացիայի
հետևանքների հետ առերեսվելուն։
Գլոբալիզացիա
Ամբողջ աշխարհը փոխկապակցված է:
Նախկինում երկրները իրենց հարևան
երկրների հետ միայն առևտրային հարաբերություններ ունեին: Այսօր
կապերը ամբողջ աշխարհում այնպիսի ոլորտներում են, ինչպիսիք են՝
առևտուրը, մշակույթը, բնա-պահպանությունը և, իհարկե, հաղորդակցությունը: Այս ամենը մի շարք հետևանքներ է առաջացնում մեր տնտեսության համար թե՛ ազգային, թե՛ միջազգային մակարդակում:
Գլոբալիզացիան միաժամանակ թե՛ հնարավորություններ և թե՛ ռիսկեր է
առաջ բերում: Սոցիալ-դեմոկրատիան ցանկանում է պատասխան գտնել
բոլոր ոլորտների մարտահրավերների համար՝
•

առևտուր և տնտեսություն․

•

ֆինանսական շուկաներ, միջազգային բանկեր․

•

աշխատանքային լավ պայմաններ տանը և ամբողջ աշխարհում․

•

բնություն և շրջակա միջավայր․

•

մշակույթ և միջազգային համագործակցություն։

Գլոբալիզացիայի հիմնախնդիրը Սոցիալ-դեմոկրատական
կուսակցության ընտրական ծրագրում
«21-րդ դարաշրջանը, իրապես, առաջին համաշխարհային գլոբալ
հարյուրամյակն է: Նախկինում դեռ երբեք մարդիկ միմյանց հետ այսքան
ուժգին կապվածություն չեն ունեցել: «…» Այս հարյուրամյակը կամ
սոցիալական, էկոլոգիական և տնտեսական առաջընթացի ժամանակահատված կլինի, որը բոլոր մարդկանց ավելի շատ բարգավաճում,
արդարություն և ժողովրդավարություն կընձեռի, կամ կլինի դառնագին
վերաբաշխման պայքարների և ահագնացող բռնության հարյուրամյակ:
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Արդյունաբերական հասարակության այսօրվա կենսակերպը
չափազանց ծանրաբեռնում է երկրագնդի էկոլոգիական ներուժը:
«…» Խաղասեղանին դրված են մարդկային արժանապատիվ
կյանքը, աշխարհի խաղաղությունը և, վերջիվերջո, մեր մոլորակի
պիտանելիությունը»։
Իհարկե, համացանցը գլոբալիզացիայի ժամանակաշրջանում կարևոր
դերակատարություն ունի:

8.3
ԹՎԱՅԻՆ ԱՇԽԱՐՀ
Ի՞նչ են նշանակում ազատություն, արդարություն և համերաշխություն
հիմնարար արժեքները, երբ գտնվում են
համացանցում: Թվային աշխարհը
չափազանց արագ է զարգանում: Այսօր
գրեթե բոլորին հասանելի է համացանցը:
Այդուհանդերձ, յուրաքանչյուր գործ,
յուրաքանչյուր շարժում համացանցում
հետևանքներ է առաջացնում: Մկնիկի ցանկացած սեղմումով տվյալներ
են ստեղծվում: Այդ տվյալները այս պահին կառավարվում և սովորաբար
օգտագործվում են մասնավոր մեծ ձեռնարկությունների կողմից:
Ազատություն
Մարդիկ այս պահին չգիտեն, թե իրենց ո՞ր տվյալներն են հավաքագրվում,
և ո՞ւմ համար են հասանելի այդ տվյալները: Ազատ աշխարհում
յուրաքանչյուրը պետք է իրավունք ունենա ինքնուրույն տնօրինելու իր
տվյալներն ու տեղեկությունը:
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Յուրաքանչյուրը պետք է կարողանա իմանալ՝
•

ի՞նչ տվյալներ կան իր մասին․

•

ո՞վ է տնօրինում իր տվյալները․

•

ինչպե՞ս են օգտագործվում այդ տվյալները․

•

ինչպե՞ս կարող են այդ տվյալները ջնջվել։

Արդարություն
•

Համացանցի հասանելիություն․ գրեթե բոլորին հասանելի է
համացանցը, բայց ոչ բոլորին է հասանելի միևնույն որակով:

•

Դանդաղ կապ ունեցողները, օրինակ, եթե համացանցից օգտվում
են հին բջջային հեռախոսով, այսօր աշխարհում ավելի քիչ
հնարավորություններ ունեն, քան այն մարդիկ, որոնք համացանցից
օգտվում են նորագույն համակարգիչներով:

•

Նա, ով տեղյակ է՝ ինչպես օգտվել համացանցից, ծանոթ է բոլոր
զարգացումներին, ավելի լավ հնարավորություններ ունի:

Այդ իսկ պատճառով պետք է յուրաքանչյուրը որակյալ հասանելիության
իրավունք և ավելի շատ հմտություններ սովորելու հնարավորություն
ունենա:
Համերաշխություն
Ի՞նչ է նշանակում միասնականություն թվային աշխարհում:
Որոնողական գործիքները, հաղորդագրությունների էջերը և սոցիալական
կայքերը ծառայում են մարդկանց՝ ըստ իրենց հետաքրքրությունների և
ցանկությունների: Մշտապես ավելի շատ են ստանում տեղեկություններ
այն բաների մասին, որոնք այսպես թե այնպես հետաքրքիր են և գնալով
ավելի քիչ են տեղեկանում աշխարհի այլ թեմաներից:
Սա փոփոխության է ենթարկում մեր տեսակետը հասարակության
մասին: Եվ մի գուցե փոխում է նաև մեր՝ միմյանց օգնելու
պատրաստակամությունը: Այս մասին պետք է միասին մտածենք:
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8.4
ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼ ՇԱՐԺՎԵԼ

Սոցիալ-դեմոկրատիան շարունակում է մնալ շարժման մեջ: «Պարզ
և համառոտ» շարքի հաջորդ մասերում ձեզ ավելի կտեղեկացնենք
սոցիալ-դեմոկրատիայի մարտահրավերների և դրույթների մասին:
Օրինակ՝
Տնտեսություն․ ինչպե՞ս է հնարավոր արտադրել՝ առանց վնասելու
հասարակությունը կամ շրջակա միջավայրը:
Սոցիալական պետություն․ ինչպե՞ս ենք փոխադարձաբար աջակցում
միմյանց:
Եվրոպա․ ինչպե՞ս է գործում Եվրամիությունը, ի՞նչ տեսք կունենա
եվրոպական ապագան:
Ներգաղթ և ինտեգրացիա․ ինչպե՞ս կարող ենք օգնել մարդկանց, ովքեր
մեզ մոտ են գալիս:

Սոցիալ-դեմոկրատիան
շարունակո՛ւմ է շարժվել
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ԻՄԱՆԱԼ ԱՎԵԼԻՆ

Դուք ցանկանո՞ւմ եք սոցիալ-դեմոկրատիայի մասին ավելին իմանալ:
Սոցիալ-դեմոկրատիայի ակադեմիան զանազան առաջարկներ ունի:

Սոցիալ-դեմոկրատիա՝ պարզ և համառոտ
Մատչելի, գործնական և արագ՝ Սոցիալ-դեմոկրատիայի գրքերի նոր՝
Պարզ և համառոտ մատենաշարում, արագ անցնում ենք գործի:
Ինը թեմա, ինը գիրք և ինը ամփոփում: Իդեալական այբուբեն՝ սոցիալդեմոկրատիայի մասին մտածելու և գործելու համար:

Ֆիլմեր
Սոցիալ-դեմոկրատիայի ուսուցողական ֆիլմերը առաջին ակնարկներն
են՝ զանազան թեմաների վերաբերյալ: Սեղմե՛լ, դիտե՛լ և մի քանի րոպե
անց սեփական հարցադրումներն անե՛լ: Ֆիլմերը կգտնեք հետևյալ
հղումով՝ www.fes-soziale-demokratie.de/filme.html
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Սեմինարներ
Սոցիալ-դեմոկրատիայի ակադեմիան ամբողջ Գերմանիայով մեկ
սեմինարներ է առաջարկում բոլոր թեմաներով: Այստեղ կարող եք
մտքեր փոխանակել գիտնականների, քաղաքական գործիչների և
այլ ակտիվիստների հետ:
(Ֆրիդրխ Էբերտ հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակը նույնպես սեմինարներ է առաջարկում տարբեր թեմաներով, մանրամասների համար այցելեք մեր կայք կամ կապ հաստատեք մեզ
հետ հետևյալ հղումով՝ http://www.fes-caucasus.org/)
8 մոդուլների շրջանակում մենք քննարկում ենք, թե ի՞նչ է
նշանակում սոցիալ-դեմոկրատիան 21-րդ դարում, և ինչպե՞ս
են ազդում ու փոխազդում սոցիալ-դեմոկրատիայի հիմնարար
արժեքները:
Յուրաքանչյուր սեմինարի համար պետք է գրանցվել նախապես:
Սոցիալ-դեմոկրատիայի ակադեմիայի բոլոր առաջարկները կարող
եք գտնել նաև բջջային հավելվածների տեսքով: Դուք կարող եք
հեշտությամբ ներբեռնել ՖԷՀ սոցիալ-դեմոկրատիայի հավելվածը:
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Սոցիալ-դեմոկրատիայի գրքերը
Սոցիալ-դեմոկրատիայի գրքերը հնարավորություն են տալիս
ավելի խորությամբ հասկանալու առաջարկվող թեմաները:
Գրքերն առաջարկում են տեսական և գործնական գիտելիքներ:

Ձայներիզներ
Սոցիալ-դեմոկրատիայի ձայներիզները ստեղծվել են գրքերի
հիման վրա: Այս ձևաչափը հնարավորություն է տալիս կրկին
լսելու և մտածելու տանը, ճանապարհին և այնտեղ, որտեղ
կցանկանաք:
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