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ÖDP W FAKTACH:
rok zalozenia – marzec 1992,
wywodzi sie z GAZ/Grüne
Aktion Zukunft
okolo 6.200 tysiecy czlonkow
ponad 500 komunalnych
mandatariuszy
jeden deputowany do
parlamentu europejskiego
15 oddzialow w krajach
zwiazkowych (landach)
biura w Berlinie, Bottrop,
Halberstadt, Mainz, Passau,
Stuttgart, Würzburg

KIM JESTESMY
I CZEGO CHCEMY ...
Serdecznie witam,
w Ekologiczno Demokratycznej Partii angazuja sie ludzie, ktorzy kompleksowo
mysla i wspolnie dzialaja.
W ten sposob opracowujemy odpowiedzialne i dlugoterminowe rozwiazania umozliwiajace
zycie w zrownowazonym, wartosciowym i sprawiedliwym spoleczenstwie.
W licznych referendach udowodnilismy, ze slowo demokracja wypelniamy zyciem
a prawa obywatelskie traktujemy powaznie.

Ty tez nas wspieraj!

		

Gabriela Schimmer-Göresz
					federalny przewodniczacy partii

ETYCZNY PROGRAM ZASADNICZY
Kazda wypowiedz programowa ÖDP musi wynikac ze „Zlotej Zasady“. My z ÖDP
sprawdzamy wszystkie nasze zadania i nasz sposob dzialania z ta zasada.

ZLOTA ZASADA POLITYKI
Najwazniejszym zalozeniem naszej politycznej dzialalnosci jest to, ze nie
myslimy tylko o nas samych . Solidarnie myslimy rowniez o wszystkich
ludziach zyjacych na naszej planecie oraz o przyszlych pokoleniach.
Ponadto mamy swiadomosc, ze jestesmy czescia znajdujacej sie wokol nas
ozywionej i nieozywionej przyrody, za ktora ponosimy odpowiedzialnosc.

Stawiamy czolo napierajacym wyzwaniom naszych czasow: postepujacym zmianom
klimatu, obecnemu kryzysowi gospodarczemu, spolecznym przelomom i zwiazanymi
z tym wszystkim wysokimi wymaganiami dotyczacymi kazdego z nas.
Bierzemy odpowiedzialnosc za nasze spoleczenstwo, za nasza Ziemie, za nasze i za
przyszle pokolenia. Czlonkowie ÖDP czerpia sily do politycznej dzialalnosci i kreatywnosci
z przekonania, ze wazne jest angazowanie sie w celu ochrony i zachowania naturalnych
podstaw naszego zycia.
Nasz obraz czlowieka i nasz program zasadniczy operaja sie na wartosciach chrzescijansko –
humanistycznych. Z tego oczywistego powodu jestesmy otwarci na roznorodnosc religijna
i swiatopogladowa.
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NASZ FUNDAMENT

WIEDZA I WIEZI

KLUCZE DO NASZEJ PRZYSZLOSCI
Wiedza i wiezi sa centralna odpowiedzia na pytanie, w jaki sposob chcemy w
przyszlosci pozytywnie ksztaltowac spoleczne wspolzycie.
Przy tym wiezi poprzedzaja wiedze czyli edukacje. Tak jak nie ma dobrego
wychowania bez pozytywnego kontaktu, tak nie ma dobrej edukacji bez wiezi.
Edukacja opiera sie na bliskosci, uprzejmosci, przychylnosci, zaufaniu i ciekawosci.

Edukacja musi obejmowac calego czlowieka i obok doskonalenia rozumu i rozsadku powinna rowniez rozwijac etyczna i estetyczna strone osobowosci. Edukacja
musi dac czlowiekowi czas na jego rozwoj, musi zapoznac go z wartosciami, musi
wspierac jego indywidualnosc i inwencje tworcza oraz posredniczyc w zdobyciu
socjalnych kompetencji.
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W pierwszych latach zycia chodzi o ta, aby dzieci doswiadczyly pelnego milosci,
zaufania i niezawodnosci kontaktu w stosunku do rodzicow i innych doroslych.
Dzieci, ktore przezyly takie bezpieczne i ufne dziecinstwo maja wewnetrzne
poczucie bezpieczenstwa i moga smialo wyplynac na szerokie wody. Skutkiem
takiej otwartosci jest trwala i solidna wiedza.

POLITYKA GOSPODARCZA
JAKOSC PRZED WZROSTEM!

ÖDP popiera model dobrobytu bez gospodarczego wzrostu. Oznacza to dodatkowy
zysk jakosci warunkow zycia przez rezygnacje ze wszytkiego co zbedne.
Dotychczasowa polityka gospodarcza, ukierunkowana na jednostronna materialna
konsumpcje, poniosla fiasko. Lekcewazy ona zarowno wazne przyrodniczo-ekologiczne
jaki i istotne ekonomiczne podstawy. Gospodarka, ktora nie przestrzega ekologicznych
podstaw nie jest ani przyszlosciowa ani rozsadna.
Dla nas ekologiczno-socjalna polityka gospodarcza oznacza, ze podstawa kazdej
ludzkiej dzialalnosci powinno byc dazenie do zrownowazonego rozwoju. Dazymy do
wzmocnienia zarowno regionalnej gospodarki rynkowej jak i wartosci dodanej.
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Uwzgledniamy przy tym czlowieka i przyrode oraz ochrone wszystkich zasobow.
Dystansujemy sie od modeli gospodarczych ukierunkowanych tylko na wzrost.

LOKALNIE I GLOBALNIE

Wychodzac z zalozen etycznego programu zasadniczego ÖDP dazy do osiagniecia
sprawiedliwosci socjalnej. Sprawiedliwosc socjalna jest naszym zdaniem urzeczywistniona
wtedy, jesli mozliwie wszyscy obywatele danego spoleczenstwa maja rowne szanse.
Oznacza to, ze w ramach wolnosci osobistej moga dokonac najlepszego dla siebie wyboru.
Sprawiedliwosc socjalna jest sprawa rozsadku wszytkich obywateli, ktorzy chca wspolnie
zyc w zgodnym i spokojnym spoleczenstwie.
Opowiadamy sie za tym, aby ludzie na calym swiecie mogli sami stanowic o swoim zyciu
w celu zachowania godnosci czlowieka. Oczywisty jest dla nas handel „fair“ i troskliwe
obchodzenie sie z zasobami. Dla nas wazniejsze jest przestrzeganie minimalnych
standardow ekologicznych i socjalnych niz ekonomiczne interesy.
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POLITYKA SOCJALNA
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SPRAWIEDLIWOSC SOCJALNA
PLACA WYCHOWAWCZA I OPIEKUNCZA

ÖDP wstawia sie za wprowadzeniem placy wychowawczwej podlegajacej obowiazkowi
opodatkowania i ubezpieczenia. ÖDP opowiada sie za prawdziwa alternatywa dla rodzicow, ktorzy bez troski o finanse moga zdecydowac, czy chca sie wylacznie samodzielnie
opiekowac swoimi dziecmi, czy tez place wychowawcza przeznacza na oddanie dzieci w
opieke innym osobom.
ÖDP zada w rownej mierze placy opiekunczej dla tych, ktorzy zapewniaja opieke domowa swoim bliskim, by mogli oni sie godnie zestarzec. Przyznanie placy opiekunczej nie
moze zalezec od formy opieki.( we wlasnym mieszkaniu albo specjalnym domu opieki).
Miara powinien byc tutaj zakres wymaganej opieki. Wysokosc placy dla poszczegolnych
stopni opieki nie moze byc naliczana tylko wedlug wskazan ekonomicznych.
Panstwo musi wspomagac rodziny, ktore znalazly sie w ciezkiej sytuacji zyciowej.

W NIEMCZECH I W EUROPIE
Demokracja i szanse na wspoluczestnictwo sa fundamentalna podstawa socjalnej sprawiedliwosci. Obywatele musza korzystac z politycznych praw, aby na drodze politycznej
decydowac o swoim zyciu i w ten sposob wspoluczestniczyc w zyciu spoleczentwa.
ÖDP chodzi w tym przypadku o wzmocnienie demokracji. ÖDP opowiada sie jasno za
panstwem socjalnym i za demokracja, za ekologicznymi zasadami, za godnoscia i za
prawami czlowieka oraz za pokojowym wkladem w zrastajacej sie Europie i na calym
swiecie.
ÖDP zdecydowanie odrzuca skierowany na konsumpcje materializm i czysty kapitalizm,
jak rowniez nacjonalizm i ksenofobie oraz kazdy wyzysk czlowieka i przyrody.
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Jestesmy przkonani: dzieki zwiekszonej bezposredniej demokracji bedziemy mogli
ochronic gospodarcze i ekologiczne struktury naszego spoleczenstwa i zdefiniowac
sprawiedliwosc socjalna.
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DEMOKRACJA

WYPELNIAMY NASZA
POLITYKE ZYCIEM !

RAZEM JESTESMY SILNI !
Wspomagamy m.in. akcje Greenpeace,
Bund Naturschutz, Campact i wielu innych.

NASZE ZASADY

Kazda wizje musi wypelniac zycie. Dlatego zyjemy tym, co mowimy i mowimy to,
czym zyjemy.

dobrowolna rezygnacja z gotowkowych donacji koncernow
kodeks honorowy dla mandatariuszy
place dla pracownikow wystarczajace na utrzymanie rodziny
transparentne mozliwosci wspoldzialania dzieki bezposredniej demokracji
praglosowania na wazne tematy
ekologiczna produkcja mediow na bezchlorowym papierze z recyclingu
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CO2- neutralna partia

DECYDUJ RAZEM Z ÖDP O DOBREJ DLA ZYCIA, PRZYJAZNEJ
DLA SRODOWISKA I DALEKOWZROCZNEJ POLITYCE !

NASZA WIZJA

ETYCZNE POJMOWNIE POLITYKI
Nasz kraj potrzebuje socjalnie zorientowanej i ekologicznej polityki, ktorej celem
jest zachowanie warunkow zycia i przyspieszenie demokratycznej odnowy.

Chcemy jeszcze wiele poruszyc.
Dlatego potrzebujemy Ciebie!
Polityczne decyzje dotycza nas
wszystkich!

Dazymy do pokoju, sprawiedliwosci, ochrone wszechswiata a przez to zachowanie
naturalnych warunkow do zycia dla czlowieka i zwierzat.
Polityka wedlug naszego zrozumienia powinna ciagle pracowac nad polepszeniem
swiata, w ktorym wszyscy zyja ze soba w pokoju i wolnosci, bez wyzysku i ucisku.
Ten cel jest jednoczesnie idealistyczny i wizjonerski.

Informuj sie! Wplac darowizne!
Dyskutuj z nami !

Chcemy razem z wszystkimi ludzmi dobrej woli przekluc te wyobrazenia o dobrym
zyciu w czyny.
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Zacznij dzialac !
www.oedp.de/mitmachen

Foto: rangizz/Fotolia.de

Stan sie czescia naszej wizji ! Wspieraj nas !

Podziel sie Twoja opinia z innymi
na platformach spolecznych !

www.oedp.de info@oedp.de
Ökologisch-Demokratische Partei | Pommergasse 1 | 97070 Würzburg

