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Hvem vi er
De Europæiske Grønne er stolte af, at stå for en bæredygtig udvikling af medmenneskeligheden på
planeten Jorden. En udviklingsform der respekterer menneskerettigheder og bygger på værdierne
miljømæssig ansvarlighed, frihed, retfærdighed, mangfoldighed og ikke-vold.
Grønne politiske bevægelser begyndte at opstå i Europa, mens kontinentet var delt af den kolde krig og
midt i energikrisen i midten af halvfjerdserne. På dette tidspunkt blev det klart at mønsteret bag den
økonomiske udvikling var uholdbart og udsatte planeten og dens beboere for alvorlige miljømæssige,
sociale og økonomiske farer. De eksisterende politiske partier var ude af stand til at håndtere denne
udfordring.
Vor oprindelse udspringer af adskillige sociale bevægelser: miljøaktivister og anti-atomkraftaktivister
som er bekymrede over de stigende skader på vores planet, ikke-voldelige fredsaktivister som fremmer
alternative måder at løse konflikter på, feminister der kæmper for ægte ligestilling mellem kvinder
og mænd, friheds- og menneskerettighedsbevægelser der kæmper mod diktatoriske og autoritære
regimer, bevægelser for solidaritet med den tredje verden som støtter ophør af kolonisering og mere
økonomisk afbalancerede relationer mellem de nordlige og sydlige dele af vores planet, aktivister der
agiterer mod fattigdom og for social retfærdighed indenfor vore egne samfund.
Fra disse rødder, har De Europæiske Grønne forenet sig for at danne vor egen politiske familie. Vi står
for et frit, demokratisk og socialt Europa i en fredelig, retfærdig og miljømæssigt bæredygtig verden.
Vi forsvarer værdier som retfærdighed, menneske- og borgerrettigheder, solidaritet, bæredygtighed og
ethvert individs ret til at leve sit eget liv, fri for frygt.
Fra begyndelsen har De grønne været fortalere for at tænke globalt og handle lokalt. For at udvikle
samarbejdet på europæisk niveau, blev der stiftet et koordineringsorgan i 1984 som senere, i 1993, blev
til Den Europæiske Føderation af Grønne Partier. I 2004, som bekræftelse af målet om et dybere
samarbejde, transformeredes føderationen igen og blev til partiet De Europæiske Grønne. De
Europæiske Grønne er del af en blomstrende, global bevægelse.
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Bærende principper
De bærende principper som danner ramme for de politiske handlinger som udføres af medlemmerne af
partiet De Europæiske Grønne, kan defineres som følger:

Miljømæssigt ansvar
At tage ansvar for vores biosfære er et centralt grundprincip i De Grønnes værdier. Samfundet er
afhængigt af de økologiske ressourcer, samt af planetens helbred og robusthed, og vi har en
altoverskyggende forpligtelse overfor fremtidige generationer til at beskytte denne arv.
Vi taler kraftigt for behovet, for at leve indenfor vore økologiske rammer. Vi må bevare den biologiske
mangfoldighed og bekæmpe global opvarmning, gennem bæredygtig brug af vedvarende energikilder
og påpasselig økonomisering med de ikke-vedvarende energikilder. Den ansvarlige anvendelse af
biologisk mangfoldighed er af kritisk betydning, for at imødekomme den voksende verdensbefolknings
helbred og behov for fødevarer. Men, hævet over enhver tale om udnyttelse, mener De Grønne at hver
eneste af de mange forskellige livsformer på vores planet besidder en iboende værdi og skønhed, og
derfor fortjener at blive beskyttet.
Vores europæiske mønstre for produktion, forbrug og handel bidrager til den vedvarende fattigdom for
hovedparten af planetens indbyggere, og forårsager alvorlige miljømæssige forværringer og klimatisk
ustabilitet. Industrialiserede og industrialiserende lande kan ikke længere udskyde handling som svar
på disse udfordringer. Det presserende behov for at ændre disse mønstre må nødvendigvis medføre en
omfattende justeringsproces, hvis vi skal vende denne skadelige udnyttelse af vores fælles hjem.
Den politiske udfordring der venter os, er at omstrukturere den globale agenda så økonomi- og
handelspolitikker tilgodeser sociale og miljømæssige mål, og ikke kun økonomiske indices. Vores svar
er bæredygtig udvikling, som integrerer miljømæssige, sociale og økonomiske mål for det fælles
bedste. Bæredygtig udvikling kan kun opnås gennem globalt samarbejde, for at overvinde de
økonomiske modsætninger mellem udviklingslandene og den industrialiserede verden. Enhver borger i
verden har samme ret til en andel af verdens ressourcer og bærer også samme ansvar om at sikre, at
fremtidige generationer kan nyde samme fordel.
De Grønne søger altid at anvende forsigtighedsprincippet. Vi vil ikke støtte tiltag som repræsenterer
potentielle trusler mod menneskelig eller miljømæssig trivsel. Men vi vil heller ikke acceptere
forsinkelser i implementeringen af nye præventive tiltag, udelukkende på basis af utilstrækkelige
mængder videnskabelige undersøgelser. Uanset hvilke områder der er tale om - fred, energi, fødevarer
og landbrug, naturvidenskab, transport, teknologi, medicin - må beslutninger og handling systematisk
følge den mindst harmfulde valgmulighed.
Især med hensyn til kernekraftenergi, står De Grønne for et kernekraftfrit Europa, på grund af de civile
og militære trusler som dette udgør, på grund af den byrde som det pålægger fremtidige generationer
og på grund af det sikkerhedsapparat som det nødvendiggør. For De Grønne, er det prioriteten at
udvikle decentraliserede og vedvarende alternative energikilder.
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Frihed gennem selvbestemmelse:
•

Individuel autonomi
Vi, De Grønne, tror på at alle mennesker – uanset køn, alder, seksuel orientering eller identitet,
etnisk oprindelse eller invaliditet – har ret til at foretage deres egne valg, at udtrykke sig frit og
at forme deres eget liv. Denne frihed omhandler ikke kun materielle ejendele. Den inkluderer
også de sociale, kulturelle, intellektuelle og spirituelle dimensioner af den menneskelige
tilværelse.
Disse uafhændelige rettigheder bør sikres ved lov og læres i skolerne som grundlæggende
forudsætninger for vore samfund. De bør imødekommes ved bemyndigelse af befolkningen,
ved muligheden for alle kvinder og mænd for at kunne klare sig selv og deres familier og, hvor
nødvendigt, ved tilstrækkelig social og materiel støtte til at leve et værdigt liv og deltage i
samfundet til fulde. Hvor disse rettigheder mangler, vil vi De Grønne kæmpe for dem, med
forslag om solidaritet, uddannelse, udviklingssamarbejde og beskyttelse mod vold,
undertrykkelse og diskriminering.

•

Inkluderende demokrati
Vores tro på demokratiet bygger på den gensidige anerkendelse af alle individer som
jævnbyrdige. For at tilskynde til det højest mulige engagementsniveau, er de politiske og
beslutningstræffende processer nødt til at være demokratiske, inkluderende, transparente og
fuldt tilgængelige på en måde der er forståelig for almindelige borgere. De radikale ændringer
som er nødvendige for en bæredygtig udvikling kræver at alle påtager sig et fælles ansvar og
bærer en rimelig del af byrden. De valgte repræsentanter har pligt til at konsultere og fuldt ud
informere deres valgkredse gennem hele beslutningsprocessen.
Vi bør altid tænke globalt, selv når der handles lokalt. For at sikre det højest mulige niveau for
borgernes engagement og udbytte, bør den beslutningstagende autoritet tilsikres det laveste
effektive niveau. Omvendt, så snart et problem kræver handling på højere niveau, skal der tages
højde for konsekvenserne for de lavere niveauer og forskellene respekteres. Minoritetsinteresser
må gives tilstrækkelig opmærksomhed og beskyttelse.
Det er vores ambition at styrke demokratiet i Europa på lokale, regionale, nationale og
overnationale niveauer. Vi ønsker at styrke det demokratiske ansvar og ansvarligheden for
multilaterale institutioner.

Udvidet retfærdighed
De Grønnes politikker er baseret på retfærdighedsprincippet. Dette kræver en rimelig fordeling af
samfundets goder, hvilket igen kræver særlig opmærksomhed overfor de svagestes behov.
Opmærksomhed overfor de svageste, er af særlig stor betydning på det globale niveau, hvor Europa har
et særligt ansvar for at stimulere den økonomiske vækst i udviklingslandene. Fordi vi er nødt til at
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håndtere problemerne i en verden der forandrer sig, rækker vores retfærdighedsbegreb langt videre end
til de traditionelle omfordelingspolitikker. De Grønne står for social retfærdighed, for ligestilling
mellem kønnene, for retfærdighed mellem generationer, og for retfærdighed på det globale niveau. På
trods af de praktiske konflikter der opstår imellem dem, må disse dimensioner af retfærdigheden ikke
spilles ud mod hinanden.
•

 ocial retfærdighed sikrer at alle har adgang til vitale samfundsressourcer: uddannelse, arbejde og
S
demokratisk deltagelse. Rimelig adgang må forsvares, set i lyset af de eksisterende sociale
ubalancer, og må sikres ved hjælp af institutionelle instanser. Uddannelse er en afgørende faktor for
muligheden, for at forme sit eget liv. At udnytte vores arbejdsevner, sætter os i stand til at høste
frugten af vore færdigheder og definerer således en vigtig del af vores identitet. Demokratisk
deltagelse er et grundlæggende krav for at blive involveret i samfundet og hjælpe med til at forme
det.

•

Ligestilling mellem kønnene. Retfærdighed er også ligestilling mellem kønnene. Kvinder og
mænd bør nyde samme indflydelse på hvordan samfundet vil udvikle sig. Ydermere bør de være i
stand til at leve deres liv, fri for vold. Vi, De Grønne, ønsker at udvikle de institutionelle rammer
som sikrer kvinder ligestilling i hjemmet, på arbejdet, i offentlige embeder og i andre
betydningsfulde stillinger. Vi ønsker at lette harmoniseringen mellem familie og arbejdsliv for
begge køn.

•

Retfærdighed mellem generationerne. Mottoet "Vi har kun lånt verden af vores børn" er mere
passende i dag end nogensinde før. I dag er vores børns fremtid på spil. Retfærdighed mellem
generationerne medfører en forpligtelse for den ældre generation til at viderebringe vores
miljømæssige, sociale og kulturelle arv til de yngre på levedygtig vis. Dette inkluderer også en
forpligtelse for de yngre generationer til at drage omsorg for den ældre del af befolkningen. Det bør
sikres at alle generationer kan deltage fuldt ud i samfundet.

•

Global retfærdighed. Retfærdighed er også vores målestok på det internationale plan. Efterhånden
som den globale økonomi forbinder folk og øger vores indbyrdes afhængighed, bliver denne
moralske forpligtelse også til en tvingende praktisk nødvendighed. Verdensomspændende
bæredygtig udvikling og universelle menneskerettigheder udgør kernen i vores begreb om global
retfærdighed. Disse må understøttes af et uafhængigt institutionelt metodeapparat til monitorering
af forretningsverdenens sociale ansvarlighed og samhandel efter gensidighedsprincippet.

Retfærdighed kræver solidaritet, ikke-diskriminering og borgernes medvirken. Solidaritet hjælper med
til at skabe selvsikre individer – det gør borgerne stærkere i stedet for at virke nedladende overfor dem.
Alle offentlige autoriteter bør samarbejde med borgerne for at skabe og beskytte institutioner som øger
solidariteten. Af denne grund ønsker vi også at investere i netværk og fællesskaber, der, med opbakning
fra staten, praktiserer gensidig støtte.
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Mangfoldighed, en uundværlig betingelse
Righoldigheden af civilisationer, samfund og kulturer har udviklet sig gennem diversificering. Vi De
Grønne er selv resultatet af sammenslutningen af en bred vifte af sociale bevægelser, og vi tror på at
mangfoldighed er en betingelse for succes, endog for overlevelse, på alle aktivitetsområder.
Mangfoldighed øger robustheden af organisationer og grupper, når disse udsættes for uventede
forandringer. Det er et værn mod intolerance, ekstremisme og totalitarisme, og det er en uundværlig
kilde til inspiration og fornyelse.
Menneskelig mangfoldighed har mange dimensioner: kønslig, social, kulturel, spirituel, filosofisk,
religiøs, lingvistisk, økonomisk, etnisk, seksuel, regional. Disse kan udtrykkes af individer eller af
sociale grupper. Vi værdsætter denne mangfoldighed. Den bør dog aldrig bruges som påskud, til at
stille spørgsmålstegn ved de universelle rettigheder.
Hvor mennesker deles om det samme begrænsede område, kan forskelligheder nemt blive opfattet som
trusler.
Selv i de mindste samfund, har de stærke tendens til at gøre brug af deres dominerende rolle, mens de
svage ofte presses til at tilpasse sig. Sikring af mangfoldigheden kræver derfor anerkendelse, gensidig
forståelse og respekt – og, alt for ofte, aktiv beskyttelse.

Ikke-vold
Ikke-vold udgør en væsentlig del af den filosofiske baggrund for De Grønnes teorier og præger vores
tilgang til alle problemer. Ingen langsigtet løsning på konflikter mellem individer, sociale grupper eller
stater kan indføres med magt. Et grundlæggende grønt princip er, at midlerne til at nå et mål, må stå
mål med målet selv. Så den politiske stræben efter retfærdighed og fred kan ikke nås med voldelige
midler.
Vold er ikke kun fysisk. Menneskelige handlinger og globale økonomiske strukturer kan berøve folk
deres menneskerettigheder og forværre social uretfærdighed. Fattigdom er måske den mest snigende
form for vold. For at udrydde fattigdom, fremmer vi internationale organer, der sigter efter økonomisk
ligestilling og sætter folks levebrød og sikkerhed i første række, såvel som bindende globale regler for
beskyttelse af menneskerettigheder.
For så vidt angår væbnede konflikter, er vi overbeviste om at anvendelsen af militær- eller politistyrker
som eneste strategi ikke kan lykkes i det lange løb. De Grønne ønsker at se mindre militær intervention
og en implementering af begrebet civil udenrigs- og sikkerhedspolitik. Dette nødvendiggør udviklingen
af stærke værktøjer til forebyggelse og håndtering af civile konflikter.
Ikke desto mindre anerkender De Grønne, at militære midler kan blive påkrævet af det internationale
samfund som en sidste udvej. Hvor der opstår fare for voldelige overgreb mod civile, kan indsættelse af
fredsbevarende militære styrker retfærdiggøres som et afskrækkende middel. Når de præventive tiltag
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fejler, kan en væbnet intervention være nødvendig. Anvendelse af militære midler vil være underkastet
den internationale lovgivning og kan kun legitimeres, hvis følgende betingelser opfyldes:
tilstedeværelse af et eksplicit mandat fra FN’s sikkerhedsråd.
enighed om at intervenere for at redde og beskytte liv, ved at forebygge vold.
tilstedeværelse af en politisk strategi der definerer hvorledes en sådan militær intervention bør ophøre
og en fredelig og stabil situation etableres.

For at opsummere det; bæredygtig udvikling
De Grønne anerkender at værdierne miljøansvar, frihed, retfærdighed, mangfoldighed og ikke-vold kan
være – og i en hvis grad er – delt af andre politiske familier. Hvad der definerer De Grønne er at vi
opfatter disse værdier som indbyrdes afhængige og uadskillelige. Som helhed, afgør de alle vore
handlinger rettet mod den bæredygtige sociale, kulturelle, miljømæssige og økonomiske udvikling af
vore samfund på planeten jorden. Vi anvender dem ikke blot i vores eksterne politikker, men i vores
egen politiske adfærd såvel som i organiseringen af vores eget parti.
Europæere udgjorde pionererne indenfor industrialiseringsprocessen, som er grundlaget for nogle af
vore største globale problemer. Som borgere i et af de rigeste kontinenter på jorden, har vi europæere et
stort ansvar for at reversere de destruktive tendenser det har skabt og for at påbegynde en alternativ og
bæredygtig udviklingsmodel. De emner der er på spil, er af et sådant omfang at ingen enkelt stat vil
være i stand til at opnå disse mål alene. Derfor behøver vi et samarbejde i hvilket hele Europa - fra
Dublin til Tbilisi, fra Helsinki til Lissabon, fra Ankara til Reykjavik – vil være i stand til at deltage.
Den europæiske union vil være godt rustet til at formidle dette samarbejde, under forudsætning af at:
•
•
•
•

den forbliver åben overfor yderligere udvidelser.
den omstrukturerer sig selv til en ægte demokratisk institution.
den ændrer sine prioriteter i retning mod en miljømæssigt og socialt bæredygtig
udviklingsmodel, og
den påtager sig sit globale ansvar, under de Forenede Nationer, og i samarbejde med andre
værdifulde institutioner såsom OSCE og Europarådet, for en fredelig og bæredygtig verden.
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