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رسالة المنظمة لمؤسسة فر�در�ش إ��ربت

نحن مخططو الديمقراطية االجتماعية

 تشكل القيم جوهر كل ما نقوم به وندعمه. تقف كال من الديمقراطية
 االجتماعية والحركة النقابية موحدتان في السعي وراء الحر�ة

والعدالة والتضامن وحفظ السالم

 نتابع دوما التيارات الرئيسية في عصرنا وونحاول ضخ أفكار جديدة
 ل�نهوض بالديمقراطية االجتماعية اآلن وفي المستقبل. نتص��

 لتحديات اليوم من خالل تسخري الحلول المبت�كرة، سعيً� لبناء مجتمع
 عادل ومنصف، من أجل مستقبل محاط بالتضامن في ألمانيا، أوروبا

والعالم

 نحارب ضيق األفق وعدم المساواة، ونعمل من أجل التقدم
 االجتماعي ال�� يعزز حقوق وضمانات العمال و�ضمن العمل الالئق.

 نحن ملتزمون باقتصاد عادل اجتماعًيا يخدم الناس، و�حافظ على
 مواردنا الطبيعية، يستفيد فيه كل فرد من أفراد المجتمع من التحول
 الرقمي. ندافع عن ديمقراطية قو�ة ونابضة بالحياة ومتنوعة يكون

 فيها مشاركة جميع الناس أمًرا غري قابل ل�جدال. سندافع عن
ديمقراطيتنا بكل قوتنا، وخاصة ضد التحر�ض والعنف اليميني

 نحن ملتزمون بالعدالة الجندر�ة في كل جانب من جوانب الحياة. ألنها
 وحدها الديمقراطية التي تؤسس ل�مساواة الحقيقية بني الجنسني

 هي ديمقراطية اجتماعية حقيقية. ال يمكن تحقيق المستقبل العادل
 إال مًعا. يمكننا تحقيق أهدافنا من خالل أوروبا قو�ة واجتماعية، تعنى
بالتضامن عالميا، والسياسات التي تعزز السالم. هذه أهدافنا وغايتنا

نعمل على اتصال الناس

 نصل الناس وأفكارهم لتشكيل شبكة ديمقراطية اجتماعية. نعمل مع
 مجموعة واسعة من الشركاء في ألمانيا وأكرث من 100 دولة حول

 العالم، على مشار�ع استشرافية، ضمن المستو�ات المحلية
والوطنية والعالمية
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نعمل على تمكني الناس ل�مشاركة السياسية

 نسعى ونشجع ونعمل من أجل مجتمع قائم على التضامن ال��
 يقدمه حً�ا ت�كافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع ل�مشاركة في

 السياسة والحياة االقتصادية والثقافة. تحقيقا لهذه الغاية، نمّكن كل
فرد يتوافق وهذه األهداف، ونعلمه ندر�ه

نحن "باروميرت" الديموقراطية االجتماعية لالتجاهات المستقبلية

 نحلل االتجاهات السياسية من منظور تقدمي ونسعى لتحقيق مجتمع
 مستقبلي مؤسس على التضامن المبني على الحجج السليمة.

نشارك المعرفة واألفكار المبت�كرة مع كل من ير�د المساهمة

ندعم الشباب الموهوبني والملتزمني

 ال يمكن ل�ديموقراطية االجتماعية أن تزدهر إال إذا كان لكل الناس،
 فرصا متساو�ة، بغض النظر عن مجتمعاتهم وخلفياتهم الثقافية.
 ندعم الطالب ومرشحو الدكتوراة، وخاصة من أبناء الطبقة العاملة

وعائالت المهاجر��ن

نحافظ على إرث الديموقراطية االجتماعية

 سميت مؤسستنا على اسم أول رئيس ألماني منتخب ديمقراطيا في
 عام 1925، فر�در�ش إ��ربت. ما يجعلنا إح�� أقدم المؤسسات

 السياسية في العالم. نعمل على رعاية الجذور التار�خية ل�ديمقراطية
 االجتماعية ونقابات العمال ونحافظ عليها، كي تذكرنا مراًرا بالنضاالت

من أجل الحر�ة والعدالة والتضامن

نحرص على إتمام المهمات

 نعمل كل يوم على إلهام اآلخر��ن بقيمنا وخدماتنا. ولهذا ت�ت�كون
 فرقنا من عقول ذكية وأفرادا ملتزمني يؤدون أنشطتهم بطر�قة

 سلسة، وتركيز تام مع تقدير بعضهم البعض. نعترب النقد واألخطاء
فرصة لمراجعة إجراءاتنا وتوليد أفكار جديدة لعملنا كفر��ق


