Godna praca i dobre życie:
postępowa polityka dla demokratycznej
przyszłości
Gdyby ktoś zapytał, czym jest Postępowa Sieć Polska-Niemcy, powinien przeanalizować jej skład. Są
wśród nas przedstawiciele i przedstawicielki środowisk naukowych, samorządowych, politycznych,
pracowniczych i ekologicznych. Są politycy i polityczki, założyciele i założycielki oraz członkowie i
członkinie think tanków, są obrońcy i obrończynie praw człowieka. Jesteśmy częścią światowego
ruchu postępowego, łączą nas wspólne wartości i wrażliwość.
Wierzymy, że każdy zasługuje na życie w godności oraz bezpieczeństwie, w tym w bezpieczeństwie
ekonomicznym. Wierzymy, że każdy powinien – w zależności od swoich możliwości – wnieść
sprawiedliwy wkład w życie swoich społeczności. Poprzez pracę, edukację, działalność publiczną.
Jesteśmy przekonani, że każdego z nas powinny dotyczyć takie same zasady. Opowiadamy się za
społeczeństwem równych możliwości. Interwencja władz publicznych jest dopuszczalna, gdy pomaga
słabszym, nigdy gdy czyni silnych jeszcze silniejszymi. Nasze postępowe myślenie opiera się na
czterech filarach: wolności, równości możliwości, odpowiedzialności i współpracy.
Pochodzimy z Polski i Niemiec. Nasze doświadczenia historyczne są odmienne. Niektórzy z nas są
dwu- bądź wielokulturowi, historie ich rodzin mogą wydawać się sprzeczne. Nasze społeczeństwa
różni m.in. historycznie ukształtowany stosunek do państwa. Łączy przekonanie, że życie publiczne
powinno opierać się na dialogu i wspólnym poszukiwaniu najlepszych rozwiązań.
Demokracja jest dla nas warunkiem wstępnym rozwiązań politycznych w poszczególnych kwestiach.
Stanowi infrastrukturę, w oparciu o którą mogą być realizowane konkretne polityki szczegółowe.
Chcemy wykorzystać tę infrastrukturę do rozwiązania takich problemów, jak bezrobocie, umowy
śmieciowe, niedobór mieszkań dostępnych dla przeciętnych obywateli i obywatelek.
Dostrzegamy paradoks, że postępowa polityka jest popularna szczególnie w czasach prosperity.
Dotyczy to w przede wszystkim polityki klimatycznej, partycypacji obywatelskiej czy równości płci. W
czasach kryzysu do głosu dochodzą politycy uznający te kwestie za tematy zastępcze. Proponują
rozwiązania opierające się na budowaniu wspólnoty, która wyklucza, dzieli ludzi na lepszych i
gorszych.
Zdaniem wielu postępowa polityka zawodzi, wtedy kiedy jest najbardziej potrzebna – w czasach
kryzysu. Chcemy wyrwać się z tej spirali niemożności. Apelujemy o więcej solidarności na poziomach
lokalnym, regionalnym, narodowym, europejskim i globalnym.
Postępowa polityka to nie rozwiązanie wyłącznie dla wysoko rozwiniętych społeczeństw. To ochrona
godności wszystkich ludzi niezależnie od ich pochodzenia, wyznawanych poglądów czy poziomu
zamożności. To projekt budowy wspólnoty otwartej na włączenie wszystkich ludzi, wyznających idee
wolności, równych możliwości, odpowiedzialności i współpracy.

