
Charta Světových zelených

Světoví zelení jsou mezinárodní sítí zelených stran
a politických hnutí. Na  konferenci Světových
zelených  konané  v Canbeře  v roce  2001  bylo
definováno, co znamená být zelenou a zeleným ve
21. století.

Obsah

Preambule..................................................1

Zásady.........................................................2

Ekologická moudrost...........................................2

Sociální spravedlnost...........................................2

Účast v demokratickém procesu -
participativní demokracie...................................3

Odmítání násilí....................................................3

Udržitelnost.........................................................4

Respekt k rozmanitosti ......................................4

Politická činnost.........................................5

1. Demokracie.....................................................5

2. Spravedlnost a rovnost....................................5

3. Klimatické změny a energie...........................6

4. Biologická rozmanitost...................................7

5. Ekonomická globalizace řízená zásadami 
udržitelného rozvoje...........................................8

6. Lidská práva....................................................9

7. Potraviny a voda...........................................10

8. Udržitelné plánování.....................................10

9. Mír a bezpečnost...........................................11

10. Celosvětové působení.................................12

Preambule

My, obyvatelé této planety  a členky  a členové
Světových zelených,

uvědomujíce si,  že  jsme  závislí  na
životaschopnosti, rozmanitosti a kráse Země a že je
naší odpovědností předat ji  příštím generacím ve
stejném, nebo dokonce v lepším stavu;

uznávajíce, že převládající modely lidské výroby a
spotřeby, založené na dogmatu ekonomického růstu
za každou cenu a nadměrného využívání a plýtvání
přírodními zdroji bez ohledu na kapacitu Země, jsou
příčinou krajního  poškození  životního  prostředí a
hromadného vymírání druhů;

uznávajíce, že nespravedlnost, rasismus,  chudoba,
nedostatek vzdělání,  korupce, kriminalita,  násilí,
ozbrojené konflikty  a hledání maximálního
krátkodobého užitku zvětšují lidské utrpení;

uznávajíce, že rozvinuté země svojí snahou  o
dosažení ekonomických a politických cílů přispívají
k  poškozování životního  prostředí  a  degradaci
lidské důstojnosti;

uznávajíce, že mnozí lidé a národy  světa byli
ochuzováni  během  dlouhých  staletí  kolonizace  a
vykořisťování, čímž se vytvořil ekologický dluh
bohatých zemí vůči těm, kteří byli ochuzeni;

jsouce odhodláni překlenout propast mezi bohatými
a  chudými  a  vytvořit  společenství  založené na
rovnosti práv pro všechny  ve všech  oblastech
sociálního, ekonomického, politického a kulturního
života;

uznávajíce, že bez rovnosti žen a mužů není možné
dosáhnout skutečné demokracie;

obávajíce se o lidskou důstojnost  a hodnoty
kulturního dědictví;

uznávajíce práva původních obyvatel a jejich přínos
společnému dědictví, stejně jako  práva všech
menšin a utlačovaných národů na  vlastní kulturu,
náboženství, ekonomický a kulturní život;

jsouce  přesvědčeni, že  spolupráce, nikoli
konkurence, je předpokladem pro zajištění lidských
práv, jako je  právo na  výživnou stravu, pohodlné
přístřeší,  zdravotní  péči,  vzdělání,  práci
v důstojných podmínkách, svobodu projevu, čistý
vzduch, pitnou vodu  a neznečištěné životní
prostředí;

uznávajíce,  že  životní prostředí  nezná  státních
hranic
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opírajíce se  o  Prohlášení  světového  shromáždění
zelených, které proběhlo v Rio de Janeiru v roce
1992;

trváme  na nutnosti zásadních změn lidských
postojů, hodnot, způsobů výroby a života;

prohlašujeme, že nové tisíciletí vymezuje začátek
této proměny;

jsme  rozhodnuti podporovat  ucelenou koncepci
trvalé udržitelnosti, která

�- chrání a obnovuje celistvost ekosystémů Země,
se zvláštním důrazem na biologickou rozmanitost
a přírodní procesy, které udržují život;

�- zohlední  vzájemnou  provázanost  všech
ekologických, sociálních a  ekonomických
procesů;

�- vyvažuje individuální zájmy a společné dobro;

� - skloubí svobodu s odpovědností;

�- vítá rozmanitost v jednotě;

�- umožňuje sladit krátkodobé a dlouhodobé cíle;

�- zajišťuje, že budoucí generace mají stejné právo
na přírodní a kulturní výhody  jako právě žijící
generace;

potvrzujeme naši odpovědnost k druhým, k širšímu
společenství života a vůči budoucím generacím;

zavazujeme se, coby strany  zelených a politická
hnutí zelených z celého světa, uvést ve skutečnost
tyto  vzájemně  provázané  principy  a  vytvořit
globální partnerství na podporu jejich naplnění.

Zásady

Politika  Světových  zelených  je  založena  na
následujících zásadách:

Ekologická moudrost

Jsme si vědomi, že lidé jsou  součástí přírody, a
vážíme si jedinečné hodnoty všech forem života.

Jsme si vědomi moudrosti původních národů světa
jakožto správců krajiny a jejích zdrojů.

Jsme  si  vědomi, že  lidská  společnost  závisí  na
ekologických zdrojích planety a že musí zajišťovat
celistvost ekosystémů a zachovat  biologickou
rozmanitost  a  odolnost  systémů,  které  podporují
život.

To vyžaduje

�- naučit  se  žít  v rámci  ekologických  mezí  a
omezené dostupnosti zdrojů planety

-�  chránit faunu, flóru i život samotný, který je
udržován přírodními elementy  země, vody,
vzduchu a slunce

-�  v případech, kdy jsou naše znalosti omezené,
přijmout zásadu obezřetnosti s cílem zajistit, aby
zdroje planety  byly  i nadále bohaté jak pro
současné, tak pro budoucí generace.

Sociální spravedlnost

Trváme na tom, že klíčem k sociální spravedlnosti
je  vyvážené  rozdělování  sociálních  i přírodních
zdrojů na místní i globální úrovni, aby  byly
bezpodmínečně naplněny základní lidské potřeby a
aby  byly  zajištěny  rovné příležitosti pro osobní i
společenský rozvoj všech občanek a občanů.

Prohlašujeme, že  není  sociální  spravedlnosti  bez
spravedlnosti  environmentální, a  že  není
environmentální  spravedlnosti  bez  spravedlnosti
sociální.



To vyžaduje

�- spravedlivou organizaci světa a stabilní světovou
ekonomiku, která  citlivě uzavře rozrůstající  se
propast mezi bohatými a chudými, a to jak uvnitř
států, tak i mezi zeměmi, aby  vyvažovala toky
zdrojů z Jihu na Sever a ulehčila břemeno dluhu
bránící chudým zemím v rozvoji;

�- vymýcení  chudoby  jako  etický, společenský,
ekonomický a ekologický požadavek;

�- odstranění negramotnosti;

�- novou  vizi občanství, založeného na rovnosti
práv pro všechny osoby bez ohledu na pohlaví,
rasu,  věk,  vyznání,  třídu,  etnický  nebo
národnostní původ, sexuální orientaci, handicap,
bohatství či zdraví.

Účast v demokratickém procesu -

participativní demokracie

Usilujeme   o   demokracii,   v   níž   mají   všechny
občanky a všichni občané právo vyjádřit své názory
a je  jim umožněno se  přímo podílet na
environmentálních,  ekonomických,  sociálních  a
politických  rozhodnutích,  která ovlivňují  jejich
životy, tak, aby  moc a odpovědnost byly
soustředěny do místních a oblastních samospráv a
aby  byly přeneseny na vyšší úrovně rozhodování
pouze v nezbytných případech.

To vyžaduje

�- aby všem občankám a občanům byla umožněna
spoluúčast posílením  jejich přístupu ke  všem
relevantním  informacím  nutným  pro  jakékoli
rozhodování a posílením přístupu ke vzdělání;

�- odbourávání nerovností v míře bohatství a moci,
které lidem  brání účastnit se důležitých
rozhodovacích procesů;

-�  vytvoření institucí blízkých občankám a občanům
a umožňujících jim  přímé rozhodování  na
příslušné úrovni,  jež  budou založeny na
systémech, které podněcují  občanskou vitalitu,
dobrovolné jednání a společenskou odpovědnost;

�- silnou  podporu  mladých  lidí  prostřednictvím
jejich vzdělávání  a podporou účasti mládeže ve
všech oblastech politického života, včetně účasti
ve všech rozhodovacích orgánech;

�- aby se všechny zvolené zástupkyně a zástupci
zavázali dodržovat zásady otevřenosti, poctivosti
a odpovědnosti při správě věcí veřejných;

�- aby všechny volební systémy byly průhledné a
aby tato průhlednost byla právně vymahatelná;

�- aby ve všech volebních systémech měly všechny
dospělé osoby jeden rovný hlas;

-�  aby všechny volební systémy byly založeny na
principu poměrného zastoupení a aby  všechny
volby byly financovány z veřejných prostředků,
s přísnými  limity  a  naprostou transparentností
poskytnutých darů od soukromých i právnických
osob;

� - zajištění práva každé občanky a každého občana
být  členkou či  členem politické strany  podle
svého výběru v rámci systému více stran.

Odmítání násilí

Zavazujeme se  k odmítání násilí  a usilujeme o
kulturu  míru  a  spolupráce  mezi  státy, uvnitř
společností i  mezi  lidmi  jako základu světové
bezpečnosti.

Věříme, že bezpečnost by  neměla spočívat
především ve vojenské síle,  ale ve spolupráci,  ve
zdravém  ekonomickém a sociálním rozvoji, v
bezpečném  životním  prostředí  a  v  respektu  k
lidským právům.

To vyžaduje

-�  komplexní  pojetí světové bezpečnosti, které
upřednostní  sociální, ekonomické, ekologické,
psychologické a kulturní aspekty  konfliktu,
namísto koncepce  založené  převážně  na
rovnováze vojenských sil;

�- světový systém bezpečnosti schopný předcházet,
řešit a vyřešit konflikty;

-�  odstranění  příčin  války pomocí pochopení a
respektu k jiným kulturám, vymýcením rasismu,
podporou svobody a demokracie a odstraněním
chudoby ve světě;

-�  úsilí o  obecné  a  úplné  odzbrojení,  včetně
mezinárodní dohody  o zajištění úplného a
definitivního  zákazu  jaderných,  biologických  a
chemických zbraní,  nášlapných  min a zbraní  s
ochuzeným uranem;



-�  posílení  Organizace  spojených národů  (OSN)
jakožto hlavní světové organizace řešící konflikty
a udržující mír;

-�  úsilí o zřízení důsledných pravidel chování pro
vývoz zbraní do zemí, kde jsou porušována
lidská práva.

Udržitelnost

Jsme si  vědomi,  že možnosti  materiálního rozvoje
lidské společnosti v biosféře jsou omezené a že je
třeba  zachovat  biologickou  rozmanitost
prostřednictvím  udržitelného  využívání
obnovitelných  zdrojů  a  zodpovědného  využívání
neobnovitelných zdrojů.
Věříme, že pro dosažení  udržitelného rozvoje  a
zajištění  potřeb současných i  budoucích generací
omezenými  zdroji Země je potřeba zastavit a
změnit směr  neustálého  nárůstu  spotřeby
obyvatelstva a materiální nerovnosti ve světě.

Jsme si vědomi, že udržitelný rozvoj je nemožný,
dokud bude přetrvávat chudoba.

To vyžaduje

-�  omezení spotřeby bohatých, aby chudým bylo
umožněno využívat  spravedlivý podíl zdrojů
Země;

-�  předefinování  pojmu bohatství tak,  aby  se
zaměřilo spíše na kvalitu života než na schopnosti
nadměrné spotřeby;

-�  vytvoření světové ekonomiky, jejímž cílem je
uspokojení potřeb všech, a  nikoli ukojení
chamtivosti  menšiny; ekonomiky, která umožní
stávajícím generacím  uspokojit své vlastní
potřeby, aniž by  byla ohrožena schopnost
uspokojování potřeb budoucích generací;

-�  odstranění příčin demografického růstu zajištěním
ekonomického zabezpečení,  zpřístupněním
základního vzdělání a zdraví pro  všechny;
poskytnutí,  jak  ženám,  tak mužům,  možnosti
větší kontroly nad jejich plodností;

�- předefinování role a odpovědnosti nadnárodních
společností tak, aby  se podpořily  principy
udržitelného rozvoje;

�- zavedení  mechanismů  zdanění  a  regulace
spekulativních finančních toků;

�- aby  do tržních cen výrobků a služeb  byly
zahrnuty  všechny  ekologické náklady  jejich
výroby a spotřeby;

�- efektivnější využití zdrojů, vyšší energetickou
účinnost, vývoj a použití technologií, které jsou
udržitelné s ohledem na životní prostředí;

-�  podporu místní soběstačnosti v co největším
prakticky  možném rozsahu, aby  se vytvořila
hodnotná a dobře fungující společenství;

-�  uznání  klíčové role kultury mladých  lidí a
podporování etiky  udržitelnosti v rámci této
kultury.

Respekt k rozmanitosti

Respektujeme  kulturní, jazykovou, etnickou,
sexuální,  náboženskou a  duchovní  rozmanitost  v
kontextu osobní odpovědnosti vůči všem bytostem.

Hájíme  právo  každé  osoby bez výjimky na
prostředí,  které  bere  ohled  na  její  důstojnost,
prospívá   jejímu   fyzickému   zdraví   a   duševní
pohodě.

Podporujeme vytváření pozitivních, odpovědných a
vzájemně se respektujících vztahů napříč různými
hranicemi v duchu multikulturní společnosti.

To vyžaduje

-�  uznání  práv původních obyvatel na základní
prostředky  nezbytné pro jejich přežití,
ekonomické i kulturní, včetně práv na půdu a na
sebeurčení, a  uznání  jejich  příspěvku  ke
společnému národnímu i  světovému kulturnímu
dědictví;

-�  uznání práv etnických menšin na rozvoj jejich
kultury, náboženství i jazyka bez omezení, stejně
tak, jako jejich práv na plnou právní, sociální a
kulturní účast v demokratickém procesu;

�- uznání a respekt k sexuálním menšinám;

�- rovnost mezi ženami a muži ve všech oblastech
společenského,  ekonomického,  politického  a
kulturního života;

�- významné zapojení kultury mladých lidí jakožto
hodnotného příspěvku naší vizi a uznání, že mají
odlišné potřeby a způsoby vyjadřování.



Politická činnost

1. Demokracie

1.0  Většina lidí na světě žije v zemích s
nedemokratickými režimy, v nichž je  rozšířena
korupce, běžně jsou  porušována lidská práva a
cenzurovány  sdělovací prostředky. Demokracie
rozvinutých  zemí trpí  méně  viditelnými  formami
korupce skrze koncentrované  sdělovací prostředky,
financování politických stran  korporacemi,
systematické  vylučování  rasových, etnických,
národnostních a náboženských skupin.  Volební
systémy diskriminují alternativní myšlenky a nové
i malé strany.

Zelené a zelení -

1.1 Považují  za prioritu povzbuzování a  podporu
hnutí blízkých občankám a  občanům a dalších
organizací  vycházejících z  občanské  společnosti,
které usilují o demokratické, otevřené a odpovědné
vládnutí na všech úrovních, od  místních až po
světové.

1.2  Aktivně podporují možnosti vyjadřování
mladých lidí prostřednictvím vzdělávání, pomocí a
povzbuzováním k tomu, aby se podíleli na všech
oblastech politického života.

1.3  Budou usilovat o  demokratizaci  vztahů  mezi
ženami a  muži prosazováním  vhodných opatření,
která  umožní  ženám i  mužům účastnit se  rovným
způsobem  ekonomického,  politického  a
společenského života.

1.4 Naléhavě požadují neprodlenou ratifikaci
úmluvy  Organizace pro hospodářskou  spolupráci a
rozvoj (OECD) o boji proti podplácení veřejných
činitelů  v mezinárodních  podnikatelských
transakcích.

1.5 Hájí  právo občanek a  občanů na  přístup
k veřejným  informacím  a  právo  na  svobodná  a
nezávislá média.

1.6 Budou  pracovat  na všeobecném  přístupu k
elektronické  komunikaci a  informačním
technologiím  –  přinejmenším  k rádiu,  internetu  a
elektronické  poště provozovaným  na neziskovém
základě. Rovněž budou usilovat o co  nejlevnější
přístup k těmto technologiím.

1.7 Hájí spravedlivý sekulární právní  systém, který
zaručuje právo na  obhajobu a  uplatňuje  princip
přiměřenosti mezi zločinem a trestem.

1.8 Podporují veřejné financování voleb a dohlíží
na to, aby všechny dary, pokud jsou povoleny, byly
poskytovány zcela otevřeně a limitovány  pro
soukromé i právnické osoby.

1.9  Zpochybňují nadvládu korporací nad  státní
správou, zejména tam, kde jsou občanky a občané
zbavováni práva na politickou spoluúčast.

1.10 Podporují  dělbu moci mezi moc výkonnou,
zákonodárnou  a  soudní  a  oddělení  státu  od
náboženského vyznání.

1.11 Podporují  rozvoj a posilování  místních
samospráv.

1.12  Podporují  restrukturalizaci státních institucí
tak, aby se demokratizovaly, více se otevřely a aby
jejich  úsilí  o  posilování  pravomocí  občanek  a
občanů a udržitelného rozvoje bylo účinnější.

1.13  Podporují  globální  vládnutí  založené  na
demokratickém principu jedna osoba - jeden hlas -
jedna hodnota, spíše než na nevolených korporátních
zájmech.

2. Spravedlnost a rovnost

2.0  Rozdíly  v  životní úrovni a příležitostech v
dnešním světě jsou nepřijatelné. Dluh třetího světa
nikdy  nebyl tak vysoký jako  nyní: 3700  miliard
amerických dolarů.  Členské  státy  Organizace  pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) poskytují
na pomoc pouze 0,31 % svého HDP.  Nejbohatších
20  %  světové  populace  vlastní  83  %  globálních
příjmů,  zatímco  20  %  těch  nejchudších,  včetně
téměř 50 % světové mladé populace, si dělí sotva 1
% a 2,6 miliardy lidí žijí za méně než 2 americké
dolary denně. 130 milionů  dětí vůbec  nechodí  do
školy a  800 milionů  lidí neumí číst ani psát (více
než dvě  třetiny  z nich jsou  ženy). Ženy také
představují 60 % všech chudých. Populační růst se
zpomalil, ale každopádně se očekává nárůst o 47 %,
tedy z 6,1 miliardy v roce 2000 na 8,9 miliardy lidí
v  roce 2050.  Infekce HIV a tuberkulóza zůstávají
stále vážnými problémy. 

Zelené a zelení -

2.1  Budou usilovat o zvyšování vládní pomoci
rozvojovým zemím a podporovat pomoc nejchudším
mezi chudými. Priority  budou určovány  ve
spolupráci s místními komunitami.

2.2 Budou pracovat na zlepšování práv, postavení,
vzdělání a politické účasti žen.

2.3 Zavazují se  do roku 2015 docílit  všeobecného



základního vzdělání vysoké kvality  zvyšováním
finanční pomoci a odpouštěním dluhů.

2.4 Budou  usilovat o  zrušení dluhu rozvojových
zemí, zejména těch nejchudších, a podpoří pobídky,
které zajistí, že úspora z oddlužení bude použita na
omezení chudoby a ochranu životního prostředí. Pro
tento účel musejí být zavedeny  otevřené a
odpovědné postupy za účasti dotčených komunit.

2.5 Považují za prioritní společný postup v boji proti
velkým epidemiím, včetně HIV/AIDS,  tuberkulózy
a malárie. Zejména v  Africe, kde je  potřeba
dvojnásobné úsilí, aby  byl zajištěn  všeobecný
přístup k levným a účinným  lékům a  obnoven
hospodářský  růst, především  prostřednictvím
vzdělávání.

2.6 Uznávají právo na odškodnění  lidí, kteří ztratili
přístup ke  svým  přírodním  zdrojům  z  důvodu
nuceného  vysídlovaní,  kvůli  ničení  životního
prostředí nebo lidským  zásahům, jako jsou
kolonizace nebo migrace.

2.7 Přezkoumají vztah mezi výlučným vlastnictvím
majetku a využitím  jeho zdrojů, s přihlédnutím
k omezení  poškozování  životního  prostředí a
rozšíření přístupu  k základnímu živobytí pro
všechny, především pro původní národy.

2.8 Budou usilovat o to, aby všichni, ženy, muži i
děti,  mohli  dosáhnout  ekonomického  zabezpečení,
aniž by  museli vykonávat činnosti, které by  je
poškozovaly nebo ponižovaly, jako je pornografie,
prostituce nebo prodej orgánů.

2.9 Zavazují se, že budou usilovat o spravedlivější
rozdělení blahobytu a zavedení rovných příležitostí
ve všech našich společnostech, vědomi si toho, že
počet  chudých a  vyloučených lidí roste  také  v
rozvinutých zemích.

2.10 Chápou, že současná forma financializovaného
neoliberálního  kapitalismu  podporuje  bohaté  a  je
náchylná  ke  krizím.  Přispívá  k  rostoucím
nerovnostem a zbavuje chudé lidi majetku. 

2.11  Budou  bránit  a  prosazovat  lidská, sociální a
ekologická práva lidí s jinou barvou pleti než bílou.

3. Klimatické změny a energie

3.0  Klimatická krize je největší výzva pro globální
společnost  a  zároveň  největší  možnost  pro  lidstvo
přehodnotit to, jak žijeme. A to ve smyslu, který je
sociálně  spravedlivý  a  v  souladu  s  ekologickými
limity  Země.  Zelení  jsou  věrni  svému  cíli,  aby
globální teplota nepřekročila více než 1,5 stupeň nad
předindustriální dobu. Globální emise budou muset
dosáhnout  vrcholu  dlouho  před  rokem  2020,  aby
zůstal tento teplotní limit zachován.

Zelené a zelení -

3.1  Přijímají za svůj cíl omezit koncentraci oxidu
uhličitého v atmosféře na 450  miliontin v  co
nejkratší možné době.

3.2 Budou podporovat  rychlou změnu na  nulovou
uhlíkovou ekonomiku na celém světě.

3.3  Budou usilovat o  zavedení mezinárodního
rámce pro  vykazování emisí nadnárodními
společnostmi, spojeného  s  celosvětovými
uhlíkovými daněmi a zároveň s globálním zatížením
životního prostředí.

3.4 Budou  tvrdě pracovat na  zajištění přístupu
rozvojových  zemí  k  nejúčinnějším,
nejudržitelnějším a nejvhodnějším  technologiím, se
silným důrazem na obnovitelné zdroje energie a na
jejich připojení k Úmluvám o změně klimatu, aby
se zajistilo, že opatření budou ucelená a celosvětová.
Zásada  rovnosti musí  být  jádrem  vyjednávání a
opatření v oblasti klimatických změn.

3.5 Odmítají  jakékoli rozšiřování  jaderné energie a
budou usilovat o to, aby se postupně a co nejrychleji
přestala používat.

3.6 Budou podporovat výzvu k uvalení moratoria
na výzkum a vývoj nových fosilních paliv.

3.7 Budou  pracovat  na  zastavení  odlesňování  a
kácení pralesů do roku 2020, poznamenávajíce,  že
představují na uhlík nejbohatší ekosystémy planety,
že jsou životně  důležité pro  původní obyvatele,
velmi bohaté na  faunu a  flóru a  že jsou
nenahraditelné v jakémkoli měřítku lidského času.

3.8  Podporují výsadby stromů různých  druhů,
nikoli  však monokultury, jakožto krátkodobé
opatření pro vázání uhlíku s dalšími přínosy pro
životní prostředí.

3.9 Podporují výběr daní z neobnovitelných zdrojů
energie a využití získaných prostředků na podporu
energetické  účinnosti a  energie  z  obnovitelných
zdrojů.



3.10 Podporují  výzkum  zaměřený na  využití
obnovitelných zdrojů  energie a technický rozvoj
výroby ekologické energie.

3.11 Podporují energeticky  účinné technologie a
přijetí  zelené energetické infrastruktury mezi  a
napříč  jednotlivými  zeměmi  a  ekonomikami  na
bezplatné bázi nebo za minimální náklady. Jedná se
o jeden z  ekonomických nákladů za  emise dosud
vypouštěné západními zeměmi.

4. Biologická rozmanitost

4.0 Zdravé ekosystémy jsou nezbytné pro lidský
život, ale  přesto se  zdá, že  zapomínáme na  vztah
mezi přírodou a společností. Rychlost  vymírání
druhů je 100 až 1000krát  rychlejší než v pravěku.
Pouze  20 % z původních lesů  Země zůstává
relativně nedotčeno. Nadměrným  rybolovem  je
ohroženo 80 % populace  ryb. Invaze nepůvodních
rostlin, zvířat a  nemocí  rychle roste. Ničení
přirozených míst výskytu a  vymírání  druhů je
způsobováno  průmyslovým  a  zemědělským
rozvojem, který rovněž  prohlubuje  klimatické
změny, celosvětovou nerovnost a ničení původních
kultur i jejich životních podmínek.  Výsadba a
pěstování monokultur v zemědělství, které  je
podporováno korporacemi  a urychlováno
genetickými změnami a  patentováním přírody,
ohrožuje různorodost  plodin i  domácích zvířat  a
drasticky zvyšuje náchylnost k nemocem.

Zelené a zelení -

4.1 Budou se důrazně stavět proti zemědělskému i
průmyslovému rozvoji, pokud ničí životní prostředí,
a budou se primárně snažit chránit původní rostliny
a zvířata v jejich přirozeném prostředí i v rozsáhlých
oblastech, kdekoli je to možné.

4.2 Budou pracovat na odstranění subvencí pro
činnosti, které ničí životní prostředí, včetně holosečí
a kácení pralesů,  využívání fosilních paliv, stavění
přehrad,  důlní  těžby, genetického  inženýrství a
zemědělských monokultur.

4.3 Budou podporovat ekologické nákupní politiky
pro určité výrobky, jako je např. dřevo, založené na
nejpřísnější  definici  udržitelnosti  a podporované
věrohodnými ochrannými známkami.

4.4 Podporují koncepci tzv. výměny  „dluhů za
ochranu  přírody“, podmíněnou  souhlasem
původních a místních komunit.

4.5 Budou podporovat obnovu poškozeného
životního prostředí a  vyčištění  toxických oblastí
bývalých i stávajících vojenských a průmyslových
zón po celém světě.

4.6  Berou na vědomí, že celosvětové omezení
nákladní dopravy  ve shodě s upřednostňováním
místní výroby  tam, kde je to možné, bude mít
zároveň tu výhodu, že  přispěje  ke  snížení  „bio-
invaze“, jakož i spotřeby  fosilních paliv a emisí
skleníkových plynů.



4.7  Zavazují se podporovat zavedení učebního
plánu  globální  ekologie  na  všech  stupních
vzdělávání.

4.8 Budou  pracovat na vytvoření mezinárodního
soudního dvora, jenž by  se zabýval ničením
životního prostředí a ztrátou biologické rozmanitosti
a před nímž by stanuly korporace, státy i jednotlivé
osoby.

4.9  Budou  odmítat  patentování života a
obchodování se životem.

5. Ekonomická globalizace řízená

zásadami udržitelného rozvoje

5.0 Padesát ze sta nejvýznamnějších ekonomických
mocností jsou korporace. Na základě tajné dohody
s  vládami vytvořily  právní systém, který staví
neomezenou  ekonomickou  činnost  nad  veřejný
zájem, chrání blahobyt korporací, ale  útočí  na
sociální blahobyt a podrobuje si národní ekonomiky
ve  prospěch světového finančního kasina, kde
spekulativní  transakce dosahují 3 biliony
amerických dolarů denně.  Světová  finanční  krize
zvýšila nestálost a nejistotu ve všech ekonomikách,
se  signifikantním  dopadem  na  chudší  jedince,
skupiny a země. IMF a Světová banka přispěly spíše
ke krizi než k jejímu vyřešení; na předpokladech, na
kterých  jsou  postaveny,  nejsou  tyto  instituce
schopné vytvořit globální,  udržitelný a spravedlivý
ekonomický systém.

Zelené a zelení -

5.1 Trvají na tom, že základní prvky života, jako je
například voda, musí zůstat ve veřejném vlastnictví
a že kultura, základní přístup k potravinám, sociální
a veřejné zdraví, vzdělávání a svobodná média
nejsou  „komodity“ podrobené dohodám  na
mezinárodních trzích.

5.2 Podporují vytvoření Světové organizace pro
životní prostředí, která by spojila Program OSN pro
životní prostředí (UNEP), Rozvojový program OSN
(UNDP) a Program ochrany  životního  prostředí
Země (GEF)  v  jednu  instituci s  financováním a
pravomocemi ukládat sankce na  podporu
celosvětového udržitelného  rozvoje.  Světová
obchodní organizace (dále WTO) by se řídila jejím
rozhodnutím.

5.3  Podporují zrušení Světové banky a MMF,
pokud nebudou reformovány tak, že členství v nich
a  jejich rozhodovací pravomoci budou
demokratické a jejich činnost se bude řídit zásadami
udržitelného  rozvoje,  všemi  mezinárodními
úmluvami o lidských právech, právech pracujících a
úmluvami o ochraně životního prostředí.

5.4 Podporují zrušení  WTO, pokud se organizace
nereformuje tak, aby udržitelnost byla jejím hlavním
cílem spolu s  podporou otevřených a
demokratických  procesů  za  účasti  zástupkyň  a
zástupců dotčených skupin. Kromě toho je třeba
docílit dělby moci tak, aby mechanismus pro řešení
sporů nadále nespadal pod  výhradní pravomoc
WTO.  Než budou podniknuty  další kroky, je
žádoucí a  nutné vyhodnocení minulých kol
vyjednávání z hlediska dopadů na udržitelnost.

5.5 Budou usilovat o to, aby se zabránilo zavádění
nových  regionálních nebo  mezikontinentálních
obchodních a  investičních dohod postavených na
pravidlech  WTO, ale podporují  procesy  integrace
mezi zeměmi, které zajišťují  lidský  blahobyt a
udržitelnost životního prostředí.

5.6  Vytvoří světové prostředí, v němž finanční a
ekonomické instituce a organizace budou chránit a
pečovat o životaschopné  ekologicky udržitelné
projekty, které budou podporovat společenství  a
komunity na všech úrovních (místních, oblastních,
národních i mezinárodních).

5.7 Vyžadují, aby mezinárodní dohody o životním
prostředí, pracovních podmínkách a  zdraví  měly
přednost před jakýmikoli pravidly o obchodu.

5.8 Budou usilovat o realizaci Tobin-Hendersonovy
daně, daně z finančních transakcí a dalších nástrojů,
aby se omezily  spekulativní  mezinárodní měnové
transakce, podpořily  se  investice do reálné
ekonomiky a byly vytvořeny finanční prostředky na
podporu rovnosti v celosvětovém rozvoji.

5.9 Budou po korporacích vyžadovat, aby se řídily
právními předpisy  v oblasti životního prostředí,
práce a sociálních věcí v jejich vlastní zemi nebo
v zemi, ve které působí, podle toho, které z nich
jsou přísnější.



5.10 Budou usilovat o to, aby se všechny světové
organizace, zejména však ty se značnou pravomocí
určovat pravidla mezinárodního obchodu,  pevně
držely zásad udržitelného rozvoje a osvojily si
školící programy  pro své zaměstnankyně a
zaměstnance, které budou k uskutečnění tohoto cíle
směřovat.

5.11 Chtějí zprůhlednit státem poskytované výhody
pro firmy  a požadovat jejich udělování podle
stejného principu jako  jsou poskytované dávky
sociálního zabezpečení, přičemž dotace na činnosti
sociálně  destruktivní nebo škodlivé  pro životní
prostředí by byly zcela odstraněny.

5.12 Schvalují rozvoj občanského podnikání, aby se
podpořila  ekonomika  založená  na  místních
komunitách jako  způsob  boje  proti sociálnímu
vyloučení v důsledku ekonomické globalizace.

6. Lidská práva

6.0 Potlačování lidských práv a svobod jde ruku v
ruce s chudobou a politickou bezmocí. Miliony lidí
jsou obětmi diskriminace, zastrašování, svévolných
zadržení a násilí s následkem smrti.  Tři čtvrtiny
všech  vlád na světě použily  v posledních třech
letech mučení.

Zelené a zelení -

6.1 Podporují  Všeobecnou deklaraci lidských práv,
Mezinárodní  pakt o ekonomických, sociálních  a
kulturních právech, Mezinárodní pakt o občanských
a  politických právech, úmluvy  Mezinárodní
organizace práce (ILO) a další mezinárodní nástroje
určené k ochraně  práv a  svobod.  Věříme, že tato
práva jsou univerzální a nedělitelná a že vlády jsou
odpovědné za jejich dodržování.

6.2 Odsuzují veškeré diktatury  a režimy, které
potlačují lidská práva, ať jsou jakéhokoli politického
zaměření.

6.3 Budou spolupracovat s místními komunitami na
zvyšování povědomí o lidských právech a zajistí, že
Komise OSN pro lidská  práva, jakožto i  ostatní
orgány  ustanovené mezinárodními smlouvami
získají přiměřené zdroje.

6.4 Vyzývají k doplnění  Všeobecné deklarace
lidských práv o právo na zdravé životní prostředí
a o  mezigenerační práva na přírodní a kulturní
zdroje.

6.5 Hájí právo žen činit vlastní rozhodnutí, včetně
kontroly  nad vlastní plodností způsoby, které
považují  za vhodné, bez diskriminace a nátlaku a
budou pracovat pro ratifikaci Úmluvy o odstranění
všech forem diskriminace žen (CEDAW), zasadí se,
aby státy,  které úmluvu ještě nepodepsaly,  aby tak
učinily  bez  dalšího  odkladu;  a  zasadí  se,  aby
stávající  signatáři  úmluvy  odstranili  všechny
výhrady.

6.6 Podporují  právo  původních  obyvatel  na
sebeurčení, právo na půdu, právo na tradiční lov
a rybolov pro vlastní obživu při použití humánních
a ekologicky udržitelných technik a podporují kroky
směřující k ustanovení  mezinárodních  orgánů
původních obyvatel, aby  tito mohli působit jejich
prostřednictvím.

6.7 Vyzývají k okamžitému přijetí návrhu Deklarace
OSN o právech domorodého  obyvatelstva z  roku
1993 jakožto minimální úrovně ochrany původních
obyvatel a podporují kroky směřující k ustanovení
mezinárodních orgánů původních obyvatel, aby tito
mohli působit jejich prostřednictvím.

6.8  Požadují, aby  mučitelky a mučitelé byli
dovedeni k odpovědnosti, a budou prosazovat, aby
byli postaveni před soud ve vlastní zemi nebo na
jiném  místě před  mezinárodním sborem  soudkyň a
soudců pod záštitou Mezinárodního soudního
dvora.

6.9 Jsou proti jakémukoli porušení fyzické integrity
osoby mučením, trestáním nebo jakýmikoli jinými
praktikami, včetně tradičního  či náboženského
zmrzačení.

6.10 Požadují, aby byl trest smrti zrušen všude na
světě.

6.11 Vyzývají vlády, aby zajistily důstojné zacházení
se všemi žadatelkami a žadateli o azyl v souladu
s Ženevskou konvencí z roku 1951  (Úmluva o
právním postavení uprchlíků) a aby  tito  lidé měli
bez ohledu na to, zda jsou obětmi násilí státu, nebo
nezávislých  ozbrojených  skupin,  přístup  ke
spravedlivým procesům, aby nebyli svévolně
zadržováni a nebyli posíláni zpět do zemí, kde  by
mohli  trpět porušováním svých základních lidských
práv  nebo  kde  by  mohli  čelit  riziku  mučení  či
jiného nelidského zacházení nebo dokonce smrti.

6.12 Žádají zákaz hromadného vyhoštění.

6.13 Hájí  právo všech pracovnic a pracovníků na
bezpečnou práci za  spravedlivou odměnu a  se
svobodou založit odborové svazy a stát se jejich
členkami a členy.

6.14 Podporují právo dětí vyrůstat bez vykonávání



nucené práce a zavedení dolní věkové hranice pro
práci dětí a mladistvých všude na Zemi.

6.15 Požadují dekriminalizaci homosexuality  a
podporují právo gayů a leseb na vlastní životní styl
stejně jako zrovnoprávnění homosexuálních vztahů.

6.16 Budou pracovat na zlepšení podmínek pro lidi
se  znevýhodněním, aby  mohli pracovat a žít  ve
společnosti za rovných podmínek, včetně jejich
skutečného politického zapojení.

6.17 Podporují práva jazykových menšin užívat svůj
vlastní jazyk.

7. Potraviny a voda

7.0 Stovky  milionů lidí trpí podvýživou, avšak ne
kvůli nedostatku potravy, ale v důsledku nerovného
přístupu k půdě, vodě, úvěrům a  trhům. Geneticky
modifikované organismy (GMO) nepředstavují
řešení, jelikož bezprostředním  problémem  není
výroba, ale  distribuce. Navíc, geneticky
modifikované organismy  vytváří nepřijatelná rizika
pro životní prostředí, pro nezávislé  drobné
zemědělce, pro spotřebitelky  a spotřebitele a pro
biologickou rozmanitost, která je nejlepší ochranou
proti zemědělským  katastrofám. Hrozí  nedostatek
vody  týkající se povrchových zdrojů i podzemních
vod. Odlesňování v povodí způsobuje ničivé sesuvy
půdy a  záplavy, pouště se rozrůstají a degradace
půd nabírá na  tempu. Naopak pozitivním aspektem
je rychlý nárůst ekologického zemědělství.

Zelené a zelení -

7.1 Považují přístup k čisté vodě pro  základní
potřeby za základní právo a staví se proti privatizaci
vodních zdrojů a jejich infrastruktury.

7.2 Budou pracovat na odstranění dotace na vodu,
kromě sociální dotace, a  na účinnějším  využívání
vody.

7.3 Budou se snažit zajistit, aby kvalita a kvantita
sladké a podzemní vody  byla uchována, aby její
cena byla přiměřená a aby byla dostatečně chráněna
proti vyčerpání.

7.4 Považují  stabilitu povodí  a  zdraví  říčních
systémů za prioritu a budou pracovat přímo  s
dotčenými obyvateli, aby se zastavilo
znehodnocování řek, stavby  nových velkých
přehrad, projekty zavlažování ve velkém objemu a
odlesňování v povodí.

7.5 Budou spolupracovat s místními komunitami v
suchých  a polosuchých  oblastech,  kde jsou

nepředvídatelné klimatické podmínky, aby  se
zamezilo degradaci půdy.

7.6  Vyjadřují svou obavu o země, jež jsou těžce
zasaženy  rozšiřováním pouští a odlesňováním,  a
žádají  země,  které tak  dosud neučinily, aby
ratifikovaly Úmluvu OSN o boji proti dezertifikaci
a poskytly potřebné prostředky pro uplatnění této
úmluvy.

7.7 Budou podporovat a prosazovat biologické
zemědělství.

7.8 Požadují zákaz komerčního pěstování geneticky
modifikovaných plodin.

7.9 Budou usilovat o to, aby  potraviny byly
bezpečné a aby se přijala přísná pravidla pro jejich
výrobu, skladování a prodej.

7.10 Budou usilovat o to, aby  bylo zajištěno, že
vědecký výzkum je prováděn eticky  a že je
uskutečňován v souladu se zásadou obezřetnosti.

7.11 Požadují postupné  vyřazení  všech chemických
látek, které dlouhodobě setrvávají v  životním
prostředí, a všech látek, které se hromadí v živých
organismech, a budou pracovat na odstranění všech
úniků nebezpečných chemických látek do životního
prostředí.

7.12 Budou se  snažit zajistit, aby  bylo zakázáno
používání zvířecích růstových hormonů při chovu
a aby se u zvířat uplatňovala přísná pravidla týkající
se používání antibiotik.

7.13 Budou se snažit zajistit humánní zacházení se
všemi zvířaty během chovu, transportu a porážky a
budou se zasazovat o jejich životní pohodu. 

7.14 Budou  pracovat  na  omezení  efektu  erose,
záplav  a  dalších  environmentálních  rizik  a  na
zavádění vhodných nástrojů ke zlepšení této situace.

8. Udržitelné plánování

8.0  Spotřeba v průmyslových zemích je podle
všech měřítek nadměrná a do  značné míry
zodpovědná za zhoršování životního prostředí. Nové
rychle se rozvíjející země také zvyšují spotřebu, což
povede ke zvýšení ekologické zátěže.

Přechod na  zelenou ekonomiku, která  napodobuje
ekologické procesy, odstraňuje plýtvání a  díky
opětovnému využití  a  recyklaci  materiálů klade
důraz na činnosti, které  zlepšují kvalitu života a
kvalitu našich vztahů spíše než spotřebu zboží,
otevře cestu k novým pracovním místům  a  k



novému, méně znečišťujícímu průmyslu, k lepšímu
pracovnímu prostředí a vyšší kvalitě života.

Zelené a zelení -

8.1 Podporují  kvalitu  života  spíše  než  HDP jako
měřítko  pokroku  a  jsou  si  vědomi  ekologických
limitů materiálního růstu a spotřeby. 

8.2 Jsou přesvědčeni, že občanky  a občané zemí
dotčených rozvojovými projekty mají právo podílet
se na rozhodování n a  nich bez ohledu na státní
hranice.

8.3 Budou usilovat o to, aby ti, kteří vydělávají na
využívání  společných  anebo přírodních zdrojů,
platili plnou tržní cenu za užívání těchto zdrojů a za
případné škody  způsobené jimi  na jiných
společných zdrojích.

8.4 Uznávají,  že dopad pokračujícího rozšiřování
měst na úkor zemědělské půdy a  přirozeného
prostředí musí být omezen a nakonec zastaven.

8.5 Uznávají,  že postup urbanizace způsobené
chudobou venkova musí být zpomalen a  obrácen
prostřednictvím vhodných  programů pro rozvoj
venkova, které respektují koncept mezí růstu  a
ochraňují ráz a ekologii venkovské krajiny.

8.6 Podporují  místní plánování pro ekologicky
udržitelné podnikání, bydlení, dopravu, nakládání
s odpady, pro parky, městské lesy a veřejné prostory
a  spojují se se zelenými na místní a regionální
úrovni po celém světě, aby  si vyměňovali
informace a vzájemně se podporovali.

8.8 Budou usilovat o vytvoření sociálně

odpovědných ekonomických strategií,

8.7 Budou  usilovat o  snížení znečištění měst
automobilovou dopravou tím, že se  postaví  proti
neustálému  nárůstu  počtu  dálnic,  že  budou
podporovat používání vozidel s  vysokou
energetickou  účinností,  že  vezmou  v  úvahu
veřejnou, cyklistickou a  pěší dopravu v územním
plánování, že dají přednost plánování a financování
veřejné dopravy  před  soukromou automobilovou
dopravou, a  že  odstraní  daňová  pravidla, která
upřednostňují rozvoj založený na automobilismu.

používajících daně a veřejné finance k
maximalizaci pobídek pro spravedlivé rozdělování
bohatství,  a  o  zavedení ekologických  daní, které
motivují k  minimalizaci vzniku odpadů a
znečišťování.

8.9 Požadují  po korporacích a  komunitách, aby

snížily množství, znovu použily  a recyklovaly
odpady s cílem zavedení bezodpadové ekonomiky,
která kopíruje přírodní ekosystémy.

8.10  Budou podporovat všechny  politiky,
umožňující státům zvýšit tvorbu nových pracovních
míst prostřednictvím  hospodářských aktivit, které
přidávají  hodnotu nebo recyklují  zdroje, výrobu
trvanlivého zboží, ekologické  zemědělství,
obnovitelné  zdroje  energie  a ochranu životního
prostředí.

8.11 Podporují  sociálně odpovědné  investování  a
ekologický marketing, aby se spotřebitelky  a
spotřebitelé mohli rozhodovat na základě
spolehlivých informací.

8.12 Uznávají hodnotu  tradičních  a místních
znalostí a přesvědčení a podporují jejich zapojení
do plánování a projektů.

9. Mír a bezpečnost

9.0 Chápeme mír jako něco víc než absence války.
Usilovat  o  mír  vždy  patřilo  k  jádru  agendy
Zelených.  Příčiny  konfliktů se mění. Účinky
klimatických  změn,  boj  o  vodu,  potravu  a  zdroje
budou stále důležitější. Je stále obtížnější  rozeznat
rozdíly  mezi válkou, organizovaným  zločinem  a
rozsáhlým  záměrným  porušováním  lidských práv.
Od  roku  2001  "válka  proti  "teroru"  vedla  také  k
erozi lidských práv ve jménu bezpečnosti. Obchod
se  zbraněmi roste,  globalizuje se a vzkvétá díky
jedinečné výjimce z pravidel WTO v oblasti dotací.
My, zelené a zelení,  jako celosvětová síť, hrajeme
zásadní roli v  posilování  vztahů mezi  občanskými
organizacemi pracujícími pro lidská práva a mír a v
podporování  a  vytváření  vznikajících konceptů a
institucí celosvětové správy.

Zelené a zelení

9.1 Podporují  posílení  role OSN jako celosvětové
organizace pro řešení konfliktů a udržování míru a
berou na vědomí skutečnost, že když je neúspěšná
prevence a v situacích soustavného a  masivního
porušování lidských práv nebo genocidy, může být
použití síly ospravedlněno, pokud se jedná o jediný
způsob,  jak  zabránit dalšímu porušování lidských
práv a pokračování utrpení, a za předpokladu, že je
síla použita na  základě mandátu OSN. Přesto má
každá země právo  takovou akci nepodpořit a
nepodílet se na ní.

9.2 Budou prosazovat, aby  země Jihu měly  větší
moc v OSN, tím, že budou usilovat jak o zrušení



práva veta v Radě bezpečnosti, tak i  o odstranění
kategorie stálého členství v  Radě a o  zvyšování
počtu států, které jsou členy Rady.

9.3 Podporují návrh vzniku Mezinárodního trestního 
soudu. Hromadné znásilňování má být považováno 
za válečný zločin, stejně tak zločiny na životním 
prostředí spáchané v době konfliktu.9.4 Usilují o 
omezení moci vojensko-průmyslově- finančního 
komplexu, aby se radikálně omezil obchod se 
zbraněmi, aby se zajistila průhlednost výroby a aby 
se odstranily skryté dotace, které zvýhodňují 
vojenský průmysl.

9.5 Budou  usilovat o omezení mezinárodního
obchodu se  zbraněmi (včetně zákazu jaderných,
biologických a  chemických zbraní, zbraní  s
ochuzeným uranem a nášlapných min) a zavedení
pravidel s dlouhodobým cílem jej odstranit a
podřídit jej dohledu OSN.

9.6 Přispějí  k posílení existujících mírových
programů a  k  tvorbě nových  programů, které  se
budou zabývat všemi aspekty  budování mírové
kultury.  Tyto programy  budou zahrnovat analýzu
základních příčin násilí  včetně  domácího násilí  a
otázku vzájemné úcty mezi ženami a muži a budou
podporovat vzdělávání v  nenásilném řešení
konfliktů na všech úrovních.

9.7 Budou usilovat o změnu mezinárodních pravidel
vojenského nasazení, aby  zajistili  přiměřenou
ochranu přírodních zdrojů během konfliktů

9.8  Budou bojovat proti projektu americké národní
protiraketové  obrany a budou usilovat  o
demilitarizaci a zákaz jaderných zbraní ve
vesmíru.

10. Celosvětové působení

10.0 Světoví zelení jsou nezávislými organizacemi
z různých kultur a prostředí, které sdílejí společný
cíl a  uvědomují si, že pro  dosažení tohoto cíle
potřebují jednat společně  jak  globálně,  tak i  na
místní úrovni.

Zelené a zelení -

10.1 Budou  spolupracovat  na realizaci Charty
Světových zelených tím, že budou v otázkách s
celosvětovými důsledky jednat společně, kdykoli
to bude potřebné.

10.2 Budou  podporovat rozvoj zelených stran,
politických hnutí a sítí mladých lidí po celém světě.

10.3 Na  požádání pomohou ostatním  zeleným

stranám a  hnutím,  včetně  vyslání volebních
pozorovatelek a pozorovatelů,  kteří pomohou
zajistit, aby byly volby svobodné a spravedlivé; 

� vyzvání voliček a voličů, aby se zaregistrovali a
volili zelené ve svých zemích;

10.4 Přijmou a uvedou do praxe ve svých vlastních
organizacích demokratické principy, které prosazují
v širší společnosti.

10.5  Budou sloužit jako vzor  participativní
demokracie  uvnitř vlastní organizace na všech
úrovních.

10.6 Budou  podporovat  spolupráci  mezi  stranami
Světových zelených, aby zajistili, že členské strany
budou konzultovány, vzdělávány  a budou mít
stejnou schopnost  ovlivnit celosvětové pozice
zelených.

10.7 Povzbuzují jednotlivé strany  zelených, aby
udávaly  směr vytvářením pravidel, která zaručí
budování  transparentních a  decentralizovaných
struktur tak, aby  se politická moc a příležitosti
vztahovaly  na všechny  členky  a členy, a  také
vytvářením politických modelů, které budou  lépe
čelit  výzvám  udržitelného rozvoje a  demokracie
blízké občankám a občanům.

10.8 Vyhnou se zdrojům financování, které jsou v
rozporu s jejich vizí a hodnotami.

10.9 Vyhnou se spolupráci s diktaturami, sektami a
zločineckými organizacemi  stejně  jako  s
organizacemi, které jsou na ně napojené, zejména v
záležitostech, které se  týkají demokracie a  lidských
práv.

10.10 Posílí své vazby  s podobně zaměřenými
organizacemi ve společnosti a s  organizacemi
občanské společnosti.  Společně  tvoříme  jednu část
rostoucího povědomí o úctě k životnímu prostředí,
k sociálním a lidským právům a k demokracii. To
musí  mít přednost před ekonomickým uspořádáním
světa.

10.11 Budou  se  vzájemně podporovat  osobně  a
politicky přátelstvím, optimismem a dobrou náladou
a nezapomenou se přitom dobře bavit!


