ESPERANTO

Foto: Aenne Bauck/Fotolia.de

ÖKOLOGISCH-DEMOKRATISCHE
PARTEI
EKOLOGIE-DEMOKRATIA
PARTIO

DIE ÖDP
LA ÖDP
STELLT SICH
PREZENTAS
SINVOR
... ...

LA FAKTOJ PRI LA ÖDP
Dato de la fondado:
Marto 1982
(splitiĝinta de la
GAZ/Grüne Aktion Zukunft)
Ĉ. 6200 membroj
Pli ol 500 lokaj konsilanoj
Unu deputito en
Eŭropa Parlamento

KIUJ NI ESTAS
KAJ KION NI VOLAS ...
Koran bonvenon,
en la Ekologie-Demokratia-Partio engaĝiĝas homoj, kiuj tutece pensas kaj kunece agas.
Tiamaniere ni sukcesas evolui respondecajn kaj daŭripovajn solvojn por socio vivinda kaj justa.
Dum multaj plebiscitoj ni jam pruvis, ke ni komprenas demokration kaj ke ni serioze traktas
la rajtojn de la civitanoj.
Ankaŭ vi subtenu nin!

15 regionaj ligoj
Oficejoj en:
Berlin, Bottrop, Halberstadt,
Mainz, Münster, Passau,
Stuttgart, Würzburg

		
		
					

Gabriela Schimmer-Göresz
Prezidanto

Foto: Heike Brückner

ETIKA MANIFESTO
Ĉiuj deklaroj de la ÖDP-programo kontribuas al ĉi tiu ‚Ora Regulo‘.
Ni ĉiam kontrolas niajn postulojn kaj agadojn per tiu baza principo.
Ni akceptas la urĝajn defiojn de la nuna situacio:
La ŝanĝiĝado de la klimato, la aktuala krizo de la ekonomio, la socia transformado
kaj la tiurilataj kreskintaj postuloj de nia tempo al ĉiu individuo.

La ‚Ora Regulo‘ de l‘ politiko
La plej supra principo de nia plolitika agado estas jena: Ni pensas ne nur al ni mem
sed solidarece ankaŭ al ĉiuj homoj de tiu planedo kaj al la estontaj generacioj.
Krome ni konsciiĝas, ke ni estas parto de la viva kaj senviva naturo ĉirkaŭ ni kaj ke
ni respondecas pri ĝi.

Ni transprenas respondecon por nia socio, nia tero, por nia propra kaj la estontaj
generacioj. La membroj de la ÖDP ĉerpas forton por siaj politikaj engaĝiĝoj kaj
kreiveco el la konvinko, ke estas grava afero labori por la konservado de niaj naturaj
vivobazoj.
Nia homa idealo kaj nia baza programo baziĝas sur kristanaj kaj humanismaj valoroj.
Pro tiu identeco ni estas malfermaj por homoj el diversaj religioj kaj mondkonceptoj.
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NIA FUNDAMENTO

EDUKADO KAJ SOCIALIGO
ŜLOSILOJ DE NIA ESTONTECO
Edukado kaj socialigo estas la centraj respondoj al la demando, kiamaniere ni
celas positive formi la socian kunvivadon en estonteco.
Ĉe tio la socialigo antaŭiras la edukadon. Kiel ne ekzistas bona socialigo sen
edukado, tiel ne ekzistas bona edukado sen socialigo. Edukado bezonas proksimecon, atentecon, inklinon, konfidon kaj scivolemon.

Edukado nepre inkluzivas la tutan homon por evolui ne nur la komprenemon kaj
la racion sed ankaŭ la formiĝon de la etika kaj estetika personeco. Ĝi devas doni
al la homo tempon por evoluiĝo, por alproksimigi valorojn, individualecon,
kreivecon kaj socian kompetentecon.

Foto: Jacknuggeted/photocase.de

Foto: nailaschwarz/photocase.de

Dum la unuaj vivojaroj gravas ke la infanoj spertas gepatrajn kaj aliajn rilatojn
en konekso kun amo kaj fidindeco. Infanoj, kiuj travivis en ŝirmiteco tiujn rilatojn,
povas akcepti senton pri interna baza sekureco por esti preparitaj al la vivo en la
granda vasta mondo. Do tia malfermeco ebligas longe efikan lernadon.

EKONOMIA POLITIKO
KVALITO ANTAŬ KRESKADO!
La ÖDP kredas al la modelo de la prospero sen kreskado. Tio signifas akiron de la
viv-kvalito per rezigno pri nenescesaĵoj.
La ĝisnuna ekonomia politiko fiaskis, ĉar ĝi celis unuflankan materialan konsumadon.
Ĝi malestimis gravajn naturscienc-ekologiajn kaj ankaŭ centrajn ekonomiajn bazojn.
Ekonomio, kiu neas tion, estas nek racia nek taŭga por la estonteco.
Ekologie-socia kaj ekonomia politiko signifas por ni, ke daŭripoveco estu la bazo de
ĉiu homa agado.
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Ni alstrebas fortigon de regionaj komercocikloj kaj valorkreado sub la agnosko de
homo kaj naturo kaj la ŝparo de ĉiuj resursoj. Krome ni distanciĝas de kresko-orientitaj komercmodeloj.

LOKALA KAJ TUTMONDA
Kaŭze de sia etiko, la ÖDP strebas al sociala justeco. Por ni sociala justeco estas tiam
realigita, kiam laŭeble ĉiuj homoj disponas pri samaj ŝancoj en la socio. Tio signifas, ke
kadre de la persona libereco ili povas fari la plej bonan el sia vivo.
Sociala justeco estas afero de la racio de ĉiuj homoj, kiuj volas vivi kune en interkonsento kaj en paca socio.
Ni uzas niajn fortojn por memdeterminita vivo de la homoj en la tuta mondo kaj por la
protekto de ilia homa digno. Por ni honesta kaj lojala komerco estas memkomprenebla
same kiel zorgema uzo de la krudmaterialoj. Minimume sufiĉaj ekologiaj kaj socialaj
kondiĉoj devas esti pli valoraj ol ekonomiaj interesoj.
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SOCIALA POLITIKO
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SOCIA JUSTECO
EDUKAD- KAJ FLEGAD-SALAJROJ EN LA FAMILIOJ
La ÖDP postulas salajron por edukado en la familioj. Tio devas esti liberigata de la
impostoj kaj de la pagoj al socialaj asekuroj. Sekve la ÖDP pledas, ke la gepatroj povu
vere libere decidi – sen financa premo – ĉu ili volas mem zorgi pri siaj infanoj aŭ ĉu
ili volas doni la infanojn en la vartadon de aliaj.
Same la ÖDP postulas salajron por ĉiuj, kiuj zorgas por siaj parencoj hejme por ke
tiuj povu maljuniĝi digne. La pago de la flegad-salajro ne devas esti dependa ĉu la
zorgado okazas hejme aŭ en flegejo. Ĉi tie gravas nur la grado de la flegad-bezonoj.
La salajroj por la diversaj flegad-gradoj ne devas esti nur determinataj per la
ekonomiaj situacioj.
La ŝtato devas adekvate suporti familiojn, kiuj suferas malfacilaĵojn.

EN GERMANIO KAJ EŬROPO
Demokratio kaj la ŝancoj por partopreno estas fundamentaj elementoj de socia
justeco. Homoj devas uzi politikajn rajtojn por mem politike decidi pri iliaj propra
vivo, do tiamaniere partopreni en la socio.
La plifortigo de la demokratio estas baza koncepto de la ÖDP. Ni tute klare pledas
por sociala ŝtateco kaj demokratio, por ekologiaj principoj, homa digno, homaj rajtoj
kaj por pac-engagiĝo en kunkreskanta Eŭropo kaj en la mondo.
La ÖDP decidece kontraŭas materialismon, kiu sin orientas al konsumado kaj ankaŭ
kontraŭas puran kapitalismon, naciismon, ksenofobion same kiel ĉiun ekspluatantan
pensmanieron al homoj kaj la medio.
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Ni certas: Per pli rekta demokratio ni sukcese gardos la ekonomiajn kaj ekologiajn
fundamentojn de nia socio kaj difinos socian justecon.
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DEMOKRATIO

NIA VIVO – ESPRIMO DE NIA POLITIKO

KOMUNE NI ESTAS FORTAJ!

BAZAJ PRINCIPOJ

Ni subtenas interalie agadojn de: Greenpeace,
Bund Naturschutz, Campact kaj multaj aliaj.

Ĉiu vizio devas esti aŭtentika. Tial ni vivas kiel ni parolas kaj ni parolas kiel ni vivas.

Libervola rezigno profiti de mondonacoj el koncernoj
Kodo de honoro por ĉiu mandatulo
Justaj salajroj orientitaj al la familioj
Transparentaj senperaj demokratiaj eblecoj por partopreni
Enketadoj pri gravaj temoj

Ĉiuj agadoj estas karbondioksid-neŭtralaj
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Daŭripova produktado de informmaterialoj kaj broŝuroj el reutiligita
papero sen uzo de kloro

Aliĝu al ÖDP por
perspektiva politiko
vivinda kaj
mediproktekta!

NIA VIZIO
ETIKA KOMPRENEMO DE POLITIKO
Nia lando bezonas socie orientitan kaj ekologian politikon, kiu batalas por la
gardado de la vivobazoj antaŭenigi la demokratian renovigadon.

Ankoraŭ multo estas farenda.
Por tio ni bezonas vin! Ĉar politikaj
decidoj koncernas nin ĉiujn.

Ni strebas al paco, justeco kaj gardado de la kreitaĵo, do ankaŭ al naturaj
vivospacoj por homoj kaj bestoj.

Estu informita! Faru donacon!
Diskutu kun ni!

Laŭ nia kompreno politiko estu orientita al la plibonigo de la mondo, en kiu
ni ĉiuj povas kune vivi sen ekspluatado kaj sen subpremado, pace kaj liberece
en harmonio.

Komuniku vian opinion al aliaj
en viaj retoj!

Tiu celo samtempe estas idealisma kaj vizieca. Kune kun ĉiuj bonintencaj
homoj ni volas realigi tiujn ideojn por ĉiuj.
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Aktiviĝu!
www.oedp.de/mitmachen

Iĝu parto de tiu vizio! Subtenu nin!
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