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DIE ÖDP
ÖDP
се редставя...
STELLT
SICH VOR ...

ÖDP във факти
Дата на създаване:
Март 1982
(произлиза от GAZ / Зелено
движение за бъдещето)
Близо 6200 членове
Повече от 500 общински
представители на изборна
длъжност
1Член на Европейския
парламент

Кои сме ние и към
какво се стремим ...
Добре дошли,
в Екологично демократическата партия участват глобално мислещи и съвместно действащи хора. Така ние
успяваме да развием отговорни и устойчиви решения за едно справедливо и достойно за живот общество.
В множество референдуми ние вече сме доказали, че живеем демокрацията и че взимаме на сериозно правата
на гражданите.
Подкрепете ни и Вие!

15 национални сдружения
Офиси в:
Берлин, Ботроп,
Халберщат, Майнц,
Мюнстер, Пасау,
Щутгарт, Вюрцбург

Гaбриелa Шиммер-Гоерес,
(председател)

Основна етична програма
Всяка програмна декларация на ÖDP трябва да се базира на това „златно правило”.
Ние в ÖDP проверяваме всички наши искания и действия на тази основа.
Ние си поставяме неотложните предизвикателства на нашето време: прогресивното
изменение на климата, настоящата икономическа криза, овществените катаклизми и
свързаните с това повишени изисквания на всеки отделен човек.

Златното правило на политиката
Основният принцип на нашата политическа дейност се състои в това,
че ние мислим не само за себе си, но солидарно и за всички хора на тази
планета, както и за бъдещите поколения.
Ние сме наясно, че сме част от живата и неживата природа която ни
заобикаля и носим отговорност за това.

Ние поемаме отговорността за нашето общество, за нашата земя, както за собственото
ни поколение, така и за бъдещите поколения. Членовете на ÖDP черпят сила за
политическата си ангажираност и креативност от убеждението си в това, че е важно
всеки да се застъпи за опазването на нашите природни ресурси.
Нашата идея за човека и нашата основна се базират на хуманистичните християнски
ценности. И точно затова сме отворени за хора от различни религии и вярвания.
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Нашият фундамент

Образование и обвързаност
Ключът на нашето бъдеще
Образованието и обвързаността са основните отговори на въпроса за това как
искаме в бъдеще положително да формираме общественото съжителство.
В този смисъл обвързаността предхожда образованието. Така както няма добро
възпитание без лично отношение, няма и добро образование без обвързаност.
Образованието се основава на близост, внимание, привързаност, доверие и
любопитство.

Образованието включва личността като цяло и заедно с развитието на интелекта,
от основно значение са етичното и естетично развитие на личността. То трябва
да даде на хората време за развитие, да гради ценностната система, да насърчава
индивидуалността и креативността и да улеснява социалната компетентност.
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През първите години от живота е важно децата да имат любящи, доверчиви и
надеждни взаимоотношения както с родителите си така и с другите възрастни.
Деца, които са израстнали в среда с подобни взаимоотношения са способни
да навлязат в големия широк свят с чувство за вътрешна сигурност. Такава
откритост позволява в крайна сметка едно устойчиво развитие.

Инономическа политика
Качество пред растеж!
ÖDP се придържа към модела за просперитет без растеж. Това означава подобряване
на качеството на живот чрез отказ от излишното.
Досегашната, фокусирана върху едностранното материално потребление
икономическа политика е провалена. Тя пренебрегва съществени научно-екологични,
както и ключови икономически принципи. Икономика, която не обръща внимание на
нейните екологични основи не е нито устойчива, нито разумна.
Екологично-социална икономическа политика означава за нас, че устойчивото
развитие трабва да бъде основата на всяка човешка дейност.
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Ние се стремим да укрепим регионалните икономически цикли и създаването на
добавена стойност съобразявайки се с човека и природата, както и да запазим всички
ресурси и се дистанцираме от ориентираните кам растеж икономически модели.

Локална и глобална
Етически погледнато ÖDP се стреми към социална справедливост. Социалната
справедливост е реалност за нас тогава, когато всички хора имат равни възможности
в обществото. Това означава, че всеки в рамките на своята лична свобода може да
направи най-доброто от живота си.
Социалната справедливост е въпрос на здрав разум на хората които искат да живеят
заедно в хармония и в едно мирно общество.
Ние залагаме на това, че хората навсякъде по света могат да живеят независимо за да
се запази човешкото достойнство. За нас справедливата търговия и внимателното
използване на природни ресурси са от основно значение. Поставяме на преден план
екологичните и социални минимални стандарти пред
икономическите интереси.
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Социална политика
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Социална справедливост
Заплата за възпитание и грижа
ÖDP се застъпва за облагаема и социално-осигурителна образователна заплата.
С това ÖDP призовава за истинска свобода на избор от страна на родителите, да
могат да решават без финансов натиск дали сами да се грижат за възпитанието
на децата си или да се доверят на грижите на друг.
Освен това ÖDP претендира за заплата за гледане на възрастни хора на всеки
който се грижи за своите близки вкъщи, така че те да могат да остаряват достойно.
Осигуряването на заплата за гледане на възрастни хора не трябва да зависи от
типа на положените грижи (домашни грижи или грижи в старчески домове).
Мярка за това би трябвало да бъде само степента на нужда от грижа. Разходът за
различните нива на грижи не би трябвало да се изчислява само икономически.
Държавата трябва да предоставя достатъчна подкрепа на семейства в трудно
житейско положение.

В Германия и Европа
Демокрацията и възможностите за участие са фундаментални за социалната
справедливост. Хората трябва да възприемат политическите права за да могат
политичесни самостоятелно да определят живота си и така да участват в
обществото.
ÖDP се стреми към укрепването на демокрацията. ÖDP е ясно ангажирана със
социалната държавност и демокрацията, с екологичните принципи, с човешкото
достойнство и правата на човека и залага на мира в една все по интегрирана
Европа и в целия свят.
ÖDP твърдо се противопоставя на консуматорския материализъм и чист каритализъм,
национализъм и ксенофобия, както и на всяко експлоататорско мислене към хората и
околната среда.
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Ние сме уверени, че чрез по-пряка демокрация ще запазим икономическите и
екологични основи на нашето общество и ще дефинираме социалната справедливост.
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Демокрация

Ние живеем нашата политика!

Заедно сме силни!

Нашите принципи

Ние подкрепяме, наред с други дейности, акции от:
Greenpeace, Bund Naturschutz, Compact и много други.

Всяка идея трябва да бъде изпълнена с живот. Ние живеем това което казваме и
казваме това което живеем.

Доброволен отказ от дарения от страна на концерни
Етичен кодекс на лидерите
Транспарентни директно-демократични приносни възможности
Референдум за важни теми
Устойчиво производство на медии, използвайки рециклирана
хартия без хлор
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Въглеродно неутрална партия

Избирайки ÖDP вие подкрепяте
една устремена към бъдещето
политика, ценяща и щадяща
живота и околната среда.

Нашето виждане
Етичен подход към политиката
Страната ни се нуждае от социално ориентирана и екологична политика, която
се застъпва за запазване на поминъка и импулсира демократичното обновление.

Ние искаме още много
положителни резултати. Но за
това имаме нужда и от Вас!

Ние се стремим към мир, справедливост и опазване на творението и заедно с
това към естествените местообитания на хората и животните.

Защото политическите решения
засягат всички ни!

Според нашето разбиране политиката трябва винаги да работи за подобряване
на един свят, в който всички ние да можем да живеем мирно и либерално в
унисон, без експлоатация и подтисничество.

Информирайте се! Дарете!
Присъединете се към дискусиите!

Тази цел е едновременно идеалистична и мечтателна. Ние искаме да работим
заедно с всички хора с добра воля, за да могат тези идеи и представи за по
добър живот да бъдат осъществени от всички.

Споделете мненията и възгледите
си с другите във вашите социални
обкръжения!
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Бъдете активни!
www.oedp.de/mitmachen

Станете и Вие част от нашата мечта! Подкрепете ни!
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