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Úvod

Ve své diplomové práci bych ráda představila německou politickou stranu 

Bündnis 90/ Die Grünen.1 Toto téma mě zaujalo při studijním pobytu na střední 

škole v Dolním Sasku v Německu v letech 2002 a 2003, kdy jsem byla  příjemně 

překvapena politikou životního prostředí v Německu a rudozelenou koaliční vládou. 

Práci  jsem psala  na  Pedagogické fakultě  University  Karlovy pod vedením pana 

PhDr.  Josefa  Straceného,  CSc.  a  částečně  na  studijní  stáži  na  Pädagogische 

Hochschule  Freiburg na základě konzultací pana  Dr. Thomase Matthiase Bauera.

Úvodní kapitoly jsou věnovány teoretickým politologickým otázkám. Co je 

politická strana? Kdo se zabýval politickými stranami a systémy? Jak charakterizují 

politickou stranu Miroslav Novák a Giovanni Sartori? Jak se dělí politické strany 

a jak se liší od politických hnutí? Co jsou občanské iniciativy a ekohnutí? Jak vůbec 

vznikly strany zelených? 

Dále jsem se zaměřila na základní principy strany zelených. Nejprve jsem se 

věnovala stranám zelených obecně, poté jsem se zabývala stranou Svaz 90/ Zelení, 

která se do roku  1993 jmenovala „Die Grünen“.2

Zakládají  němečtí  zelení  svou  činnost  pouze  na  problematice  životního 

prostředí nebo se věnují i dalším politickým otázkám? Co znamená princip rotace? 

Je  ještě  německými  zelenými  tento  princip  dodržován?  Jak  se  němečtí  zelení 

ideologicky orientují? Leží tato strana nalevo nebo napravo v systému německých 

politických stran?

V této práci se také zabýváme stoupenci strany. Jsou jimi spíše mladí lidé, 

starší, vzdělaní či nemajetní lidé?

Jak souvisí organizace Zelená mládež se stranou Svaz 90/ Zelení?

Byla německá strana Zelených, později strana Svaz 90/ Zelení3, od počátku 

jednotná? Kdo jsou realisté,  fundamentalisté a neutrálové? 

Podívejme se na historický vývoj této strany. Kdy vznikala první ekohnutí? 

Jak vznik strany ovlivnila studentská hnutí šedesátých let? Kdy se začaly zakládat 

první  volební  listiny?  Jak souvisejí  se  vznikem strany Zelených Strana  ochrany 

1 V práci budu užívat český ekvivalent „Svaz 90/ Zelení“, který ve své práci užil Pavel Pečínka.
2 Vlastní překlad. Strana Zelených
3  později Bündnis 90/ Die Grünen
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životního prostředí, Zelená listina ochrany životního prostředí, Akční společenství 

nezávislých Němců, skupina Revoluční boj a Zelená akce budoucnosti?

Proč  je  důležitým mezníkem v  dějinách  této  německé  strany  leden  roku 

1980 a württemberské město Karlsruhe? Byla zde  tato německá strana založena? 

Další  kapitoly  práce  se  zaměřují  na  první  volební  úspěchy  a  neúspěchy 

strany jak na úrovni jednotlivých spolkových zemí, tak i na úrovni federální. 

Dnes  se  jmenuje  tato  strana  „Svaz  90/  Zelení“.  Co  se  událo  na  začátku 

devadesátých let a jak se strana Zelených vyrovnávala se sjednocením Německa? 

Necelých deset let od založení se dostala strana do vládnoucí koalice a její 

představitel byl jmenován ministrem životního prostředí, vicekancléřem a později 

ministrem  zahraničí.  Kdo  je  Joschka  Fischer  a  co  bylo  největším  úspěchem 

rudozelené koalice? Jak se strana vyvíjela po předčasných volbách v roce 2005, kdy 

vládu nad Německem převzala Velká koalice SPD – CDU?

Jak strana Svaz 90/ Zelení reagovala na celosvětovou hospodářskou krizi?

Dále  bych  ráda  představila  přední  osobnosti  strany.  Kde  leží  zásluhy 

Joschky  Fischera?  Proč  je  Antje  Vollmerová  nositelkou  řady  ocenění  a  kdo  je 

předním  kritikem  jaderné  politiky  a  rozmístění  amerických  radarů?  Kdo  velká 

bojovnice za lidská práva a kdo se zabývá tureckými menšinami?

Historický  vývoj  této  německé  strany  od  devadesátých  let,  její  politická 

orientace a ideologie jsou dále podrobně rozpracovány v další části práce, kde jsem 

se pokusila o analytické srovnání šesti volebních programů. Jedná se o programy 

pro volby do německého Spolkového sněmu z let 1990, 1994, 1998, 2002, 2005 

a 2009. Jak se tyto programy liší? Objevují se zde mezi nimi velké rozdíly? Jsou 

obsahově  stejně  uspořádané?  Jak  se  němečtí  zelení  staví  k  politice  životního 

prostředí,  sociálních  věcí,  hospodářství,  vzdělávání  a k zahraniční  a  mírové 

politice?  Dozvíme  se  zde,  zda  s  volebními  programy  souvisí  i  úspěchy  strany 

vletech  1998  a  2002,  kdy  dosáhli  velkého  počtu  volebních  hlasů  a vytvořili 

rudozelenou vládu s  SPD. Při  srovnání  volebních programů jsou použity citace, 

které jsem doplnila vlastním překladem.

Při  psaní  této  diplomové  práce  jsem  vycházela  z  celé  řady  publikací 

a webových  stránek.  Kapitolu  teoretického  vysvětlení  pojmů  „politická  strana“ 

a „politické  hnutí“  jsem  psala  především  na  základě  publikací  G.  Sartori 
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a M. Nováka. V kapitolách týkajících se vzniku politické strany z politického hnutí 

jsem především vycházela z publikací P. Duffka, paní Heidtmannové a P. Pečínky. 

Historické  kapitoly  jsou  podloženy  především  publikacemi  J.  Raschkeho, 

U. V. Allemanna,  H. Fenskeho,  O.  Gabriela  a  W.  Niedermayera,  J.  Schwarzeho 

a dějiny rudozelené koalice jsou dále přiblíženy publikací J. Fischera. 

Druhá  část  práce  vychází  z  volebních  programů  strany.  Ve  volebním 

programu z roku 1990 nebylo uvedeno číslování stránek. V poznámkách uvádím 

odkaz vždy na název programu a na konkrétní kapitolu v programu, ke které se 

daná poznámka vztahuje. Citace jsem v hlavní části překládala a originální znění 

uvedla vždy v poznámkách pod čarou.

Všechna použitá  literatura  je  uvedena v závěru práce.  Některé  informace 

jsem  obdržela  při  korespondenci  s  paní  Claudií  Rothovou,  předsedkyní  strany 

a jejími kolegy.
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 1 Teoretické  vymezení  politické  strany,  politického  hnutí,  občanské   

iniciativy a ekohnutí

Než přejdu přímo k německé straně Svaz 90/ Zelení4, dříve straně Zelených5, 

ráda bych vysvětlila některé politologické pojmy. 

 1.1 Politická strana  

Demokratické  politické  systémy  neoddělitelně  souvisí  s  rozvojem 

politických stran. Politické strany zprostředkovávají ve státě vztah mezi občanem 

a státem. Jaký je ale rozdíl  mezi politickou stranou, frakcí a politickým hnutím? 

Jaké funkce má politická strana? 

Je mnoho teoretiků, kteří se pokusili politickou stranu definovat. Příkladem 

je  Montesquieu, Machiavelli,  Bolingbrok, David Hume, Robespierre,  Rousseau, 

Max Weber,  Giovanni  Sartori,  Miroslav Novák a  další.6 Politická strana vznikla 

podle Giovanniho Sartori z politické frakce. Na politickou frakci se však hledělo 

velmi negativně. Bolingbrok prohlásil: „Zatímco frakce je větší zlo než strana, obě  

jsou neštěstím stejného druhu.“7 Stranu definuje: „Strana je organizovaný celek lidí,  

kteří  se  sdružují  k  prosazování  národního  zájmu  společným úsilím  specifického  

principu na němž se všichni shodli.“8

Termín „frakce“ je starší  termín než „strana“ a  vznikl  z  latinského slova 

„facere“, které znamená dělat a konat. Autoři píšící v latině zaměňovali „facere“ 

často s „factio“ a označovali tím „extrémistické, škodlivé jednání“9

Termín „strana“ rovněž vychází z latiny ze slova „partire“, které znamená 

„dělit“.  Slovo  „strana“  tedy  znamená  „část“.  Tento  termín  neměl  na  rozdíl  od 

termínu „frakce“ hanlivou konotaci.

Miroslav Novák se zabývá rozdílem mezi politickou stranou a nátlakovou 

skupinou. Politické strany mají především za cíl dobýt moc nebo se podílet na jejím 

vykonávání, získat hlasy ve volbách, dobýt poslanecká a ministerská křesla a utvořit 

4 Bündnis 90/ Die Grünen
5 Die Grünen
6 SARTORI, Giovanni: Strana a stranické systémy. S. 17n.
7 SARTORI, Giovanni: Strana a stranické systémy. S. 22
8 SARTORI, Giovanni: Strana a stranické systémy. S. 22
9 SARTORI, Giovanni: Strana a stranické systémy. S. 17n.
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vládu.  Nátlakové skupiny,  mají  na rozdíl  od politických stran,  za  cíl  ovlivňovat 

politickou moc a vyvíjet na ni nátlak. Nátlakové skupiny doplňují politiku ve všech 

dobách a ve všech režimech.10

Novák považuje politickou stranu za velmi důležitou, dokonce za nezbytnou 

a  nenahraditelnou  součást  liberálně  demokratických  režimů.  Politickou  stranu 

definuje jako „trvalou organizaci, uspořádanou od celostátní až k místní úrovni,  

která se  ve jménu určitého ideologického programu (projektu)  snaží  sama nebo  

v rámci  koalice  dobýt  a  vykonávat  moc,  a  za  tím  účelem  vyhledává  lidovou  

podporu.“11

V publikaci „Demokracie a ústavnost“ je politická strana definována jako 

„dílčí zájem, který se snaží prosadit jako zájem obecný a vyvíjí se politicky“.12

Jo  Palorma  a  Myron  Weiner  podávají  čtyři  konkrétní  podmínky  pro 

politickou stranu: Politická strana musí mít organizační kontinuitu a organizační sítě 

propojující  regionální  a  centrální  rovinu.  Politická strana musí  vědomou snahou 

vůdců nejen ovlivňovat výkon moci, ale získat a uchovávat politické rozhodování 

sama  či  v  koalici.  Posledním kritériem je  úsilí  strany  získávat  voliče  a  obecně 

lidovou podporu.13

Jednoduše  můžeme  politické  strany  shrnout  jako  dobrovolné,  trvalé, 

otevřené organizace,   jejichž  členové mají  společné představy a  zájmy a usilují 

prostřednictvím voleb o moc.14

Jak vůbec politické strany vznikly? Miroslav Novák při své studii vychází 

z politologa Maurice Duvergera, jež je představitel institucionálního principu. Podle 

Duvergera vznikly strany spolu s  parlamentem a všeobecným volebním právem. 

Hlavní důraz klade na organizační strukturu stran. Duverger rozlišuje vznik stran na 

volební a parlamentní, mimoparlamentní a mimovolební. Strany vznikly tím, že se 

v parlamentu vytvářely skupiny s podobnou ideologií. 15

10 NOVÁK, Miroslav: Systémy politických stran. S. 19
ŘÍCHOVÁ, Blanka: Úvod do současné politologie. S. 89
11 NOVÁK, Miroslav: Systémy politických stran. S. 23
12 KUNC, Jiří; DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra a kol.: Demokracie a ústavnost, (3. kapitola: Politické 
strany v demokracii), S. 151
13 KUNC, Jiří; DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra a kol.: Demokracie a ústavnost, (3. kapitola: Politické 
strany v demokracii), S. 152
14 ŘÍCHOVÁ, Blanka: Úvod do současné politologie. S 89
ŽALOUDEK, Karel: Encyklopedie politiky. S. 322n
15 NOVÁK, Miroslav: Systémy politických stran. S. 24
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Politické  strany  plní  řadu  nejrůznějších  funkcí.  K důležitým patří:  výběr 

politiků pro politické posty, dále vymezení přesného politického cíle, shromáždění 

společenských zájmů, aktivizace občanů a vytváření vlády.16

Obecně je na politické strany nahlíženo rozporuplně. Jedni je považují za 

základ demokracie, druzí za její zánik.17

Termín  frakce  však  z  politické  půdy  zcela  nezmizel.  Pojem  pochází 

z latinského slova fractus, neboli odlomený a v politice má dva významy: stranická 

frakce a parlamentní frakce. Stranická frakce je seskupení uvnitř politické strany, 

které se od strany liší jinou ideologickou orientací, jiným programem, taktikou či 

strategií. Parlamentní frakce je skupina poslanců jedné nebo více politických stran, 

která si v dané komoře zákonodárného sboru  řídí svou činnost.18

Sartori ve své publikaci charakterizuje rozdělení politické sféry na levici, 

pravici nebo konzervatismus a liberalismus. 

Za  pravici  označujeme  především  konzervativně  orientované  politické 

strany.  Pro  pravici  je  charakteristická  orientace  na  jednotlivce.  Klade  důraz  na 

základní svobody a práva jednotlivce a podporuje  zodpovědnost jednotlivce za svůj 

život (včetně vzdělávání a zdravotní péče) a soukromé vlastnictví. Dále zdůrazňuje 

soukromé vlastnictví a svobodné podnikání občanů. Konzervativní pravicové strany 

podporují  státní  instituce  a  kladou  důraz  na  zvyky  a  tradice  státu.  Pravicově 

zaměřené  strany  mohou  být  ale  i  liberální.  Ty  odmítají  zásahy  státu  do 

společenských procesů. V České republice patří do pravice ODS19 a v Německu 

CDU20 a FDP21.

Politické strany v levé části politického spektra, neboli strany levicové se 

zaměřují  především  na  kolektivistické  formy  vlády  obhajující  zájmy  nižších 

a středních  vrstev.  Snaží  se  o   sociální  spravedlnost.  Do  jejich  programů  patří 

především  sociální  zabezpečení,  zdanění  příjmů  a  zásahy  do  ekonomického 

16 NOVÁK, Miroslav: Systémy politických stran. S. 41
KUNC, Jiří; DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra a kol.: Demokracie a ústavnost, (3. kapitola: Politické 
strany v demokracii), S. 151
17 KUNC, Jiří; DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra a kol.: Demokracie a ústavnost, (3. kapitola: Politické 
strany v demokracii), S149
18 ŽALOUDEK, Karel: Encyklopedie politiky. Libri, 1996, Praha, S. 119n
19 Občanská demokratická strana
20 Christlich-demokratische Union, Křesťanskodemokratická unie
21 Frei Demokratische Partei, Strana svobodně-demokratická
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fungování  státu.  Mezi  české  levicové  strany  patří   ČSSD22 a  KSČM23.  Mezi 

německé levicové strany řadíme SPD24.

Strany mezi levicí a pravicí označujeme za strany středové nebo centristické. 

Tyto  strany  se  většinou  snaží  vytvořit  kompromisní  politiku  mezi  levicovými 

a pravicovými stranami. Často mezi ně patří strany liberální, umírněné a pokrokové, 

které hájí práva a svobody všech. Do této skupiny se řadí KDU-ČSL.25 26

Již jsme zmínili pojmy liberální a konzervativní. Liberální strany obhajují 

individuální svobody a kladou důraz na ochranu občanských práv. Pokrok považují 

za  nezbytný.  Brání  se  zásahu  státu  do  politiky.  Konzervativní  strany  prosazují 

zavedené postupy, tradiční hodnoty a společenské normy. Podporují určitý zásah 

státu do ekonomiky. 27

Dále bychom měli zmínit zájmové skupiny, které se od stran liší také tím, že 

se o získání moci nesnaží dosáhnout prostřednictvím voleb. Pokud  se tedy zájmová 

skupina rozhodne ve volbách kandidovat jako celek, stává se politickou stranou.

 1.2 Politické hnutí  

Strany  zelených  se  vyvinuly  nejčastěji  z  politických  hnutí.  Pojďme  se 

podívat, co politické hnutí je, jaké druhy politických hnutí existují a jak se politické 

hnutí liší od politické strany.

Politické hnutí bychom mohli definovat jako určitou dobrovolnou relativně 

volně organizovanou skupinu obyvatel, kterou spojuje snaha prosadit stejné zájmy. 

Od politické strany se liší  nejen  nepevnou strukturou,  ale  především svými  cíli 

a dynamikou. Stranám jde o vykonávání moci za podpory občanů, ale hnutí usilují 

o společenskou změnu zpravidla bez účasti na moci. Hnutí, která požadují řešení 

22 Česká strana sociálně demokratická
23 Komunistická strana Čech a Moravy
24 Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Sozialně demokratická strana Německa
25 Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová
26 Postavením německé strany „Svaz 90/ Zelení“ se budeme podrobněji zabývat v kapitole 3. 1. Leží 
německá strana Svaz 90/ Zelení napravo nebo nalevo? Str. 21
27 SARTORI, Giovanni: Strana a stranické systémy. S. 360n
DUFFEK, Petr: Ekologická hnutí v západní Evropě, S. 25
ŽALOUDEK, Karel: Encyklopedie politiky.  S. 337, 
Ottovo nakladatelství: Ottovo všeobecná encyklopedie ve dvou svazcích
Gis: Politické strany http://gis.zcu.cz/studium/dbg2/Materialy/html/ch11s04.html,
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otázek jednotlivců i společnosti jako celku, se nazývají sociální hnutí.

V souvislosti se vznikem německé strany Zelených mluvíme o tzv. nových 

hnutích,  to  jsou  hnutí,  která  vznikala  v  sedmdesátých  a  osmdesátých  letech 

dvacátého  století.   Mezi  tato  hnutí  se  řadí  mírová  hnutí,  občanské  iniciativy28, 

ekologická  hnutí,  alternativní  hnutí29,  hnutí  mládeže,  feministická  hnutí,   hnutí 

věřících, protiautoritativní hnutí a  hnutí za demokratická a občanská práva, hnutí za 

obranu  pracovních  míst,  za  humánní  pracovní  podmínky,  za  zlepšení  systému 

vzdělávání a odborné přípravy, za lidské bydlení, za právo na přiměřené a cenově 

dostupné byty, hnutí solidarity s národně osvobozeneckým bojem v zemích Afriky, 

Asie a Latinské Ameriky, hnutí proti diskriminaci cizinců, osob psychicky a fyzicky 

postižených  apod.  Mírová  a  ekologická  hnutí  působí  většinou  současně.  Obě 

vystupují proti atomovým elektrárnám a zbraním.

Mezi první sociální hnutí patří feministická hnutí, která mají svůj počátek již 

v 19. století.  Ženy požadovaly rovnost v zaměstnání a ve společnosti a bojovaly za 

omezení tradiční nadvlády mužů ve společnosti.30  Během světových válek se začala 

rozmáhat především hnutí obhajující právo na svobodu, rovnoprávnost a právo na 

vzdělání.

Všechna zmíněná hnutí ovlivnila vznik německé strany Zelených. Tato hnutí 

se začala objevovat v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století, v době, 

kdy  přestávají  stačit  materiální  hodnoty  a  začíná  docházet  ke  krizi  hodnot 

v kapitalistické společnosti  a kritice konzumního způsobu života. V této době se 

začaly  prohlubovat  rozpory  mezi  USA,  Západní  Evropou  a  Japonskem,  vlády 

posilovaly militarismus a neustále se prolínaly cyklické krize z nadvýroby, rostla 

inflace  a  nezaměstnanost,  zhoršovalo  se  postavení  pracujících  a  snižoval  se 

rozpočet na školství a sociální zabezpečení. Dále si lidé v této době  začali hlouběji 

uvědomovat globální problémy. 

Strany  zelených  obecně  přicházejí  s  obdobím  postmaterialismu. 

V postmaterialismu dochází ke změně žebříčku hodnot. Na rozdíl od dosavadních 
28 Viz. Kapitola 1.3, Str. 13
29 Alternativní hnutí jsou součástí politických hnutí a vznikly především z občanských iniciativ, 

z protestních skupin, feministických hnutí, z iniciativ nezaměstnaných a dalších. Tato hnutí 
tvořili mladí lidé a hnutí vystupovala proti industriální/ průmyslové společnosti, byrokracii, 
velkým politickým stranám, velkým organizacím a ekonomickým monopolům.

Na alternativních hnutích můžeme vidět propojenost a podobnost všech hnutí.
30 Feministické hnutí bývá často řazeno mezi alternativní hnutí.
Podílelo se na vzniku strany Zelených a působilo i v dalších stranách a odborech.
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politických stran, které upřednostňují materiální a ekonomický růst, ubírají se zelení 

obecně  jiným směrem.  Chtějí  prosadit  polidštění  politiky a  dodržování  lidských 

práv a ochranu životního prostředí. Dále kladou velký důraz na sociální politiku 

a politiku vzdělání.

Pan  Petr  Duffek  ve  své  publikaci  „Ekologická  hnutí  v  západní  Evropě“ 

hovoří  o  čtyřech  momentech  vzniku  hnutí.  Jsou  to  za  prvé  reakce  na  ideologii 

spotřebitelství,  za  druhé  vznik  nových,  především  duchovních  potřeb,  za  třetí 

požadavek přehodnocování hodnot (obrat k tzv. postmateriálním hodnotám) a za 

čtvrté představy tzv. nové kvality života.31

Hnutí  se  od politické  strany liší  i  svým protestním charakterem. Většina 

hnutí je založena na neklidu, nesouladu, nespokojenosti nebo dokonce odporu.

Hnutí má na rozdíl od politické strany neoficiální charakter. 

Hnutí  se  mohou  i  navzájem  propojovat.  To  znamená,  že  představitelé 

feministických hnutí  mohou vystupovat  i  v ekohnutích apod.  Většina hnutích je 

charakteristická  mírovým  a  protiválečným  charakterem.  Na  propojenost  hnutí 

poukazovala i Petra Kellyová. 

„Pro  mne  patří  feminismus,  nenásilí  a  ekologie  spolu  dohromady.  Jsou  

spolu pevně spjaty.“32

Z  úspěšných  hnutí  mohou  posléze  vzniknout  politické  strany.  Ty  si 

z politického hnutí  odnášejí základní ideové principy. Politická hnutí většinou na 

rozdíl od politických stran nedisponují žádnou stranickou strategií.33

31 DUFFEK, Petr: Ekologická hnutí v západní Evropě, S. 15
HEIDTMANN, Ina: Die öko-alternative Bewegung „Die Grünen“. Gesellschafts- und 
bildungspolitische Perspektive, S. 7
32 Vlastní překlad.
„Für mich gehören Feminismus, Gewaltfreieheit und Ökologie zusammen. Sie sind stark 
miteinander verknüpft.“
HEIDTMANN, Ina: Die öko-alternative Bewegung „Die Grünen“. Gesellschafts- und 
bildungspolitische Perspektive, S. 143
33 HEIDTMANN, Ina: Die öko-alternative Bewegung „Die Grünen“. Gesellschafts- und 
bildungspolitische Perspektive, S. 8
DUFFEK, Petr: Ekologická hnutí v západní Evropě, S. 20n
MÜLLER, Helmut: Dějiny Německa. S. 422, 425
ALLEMANN, Ulrich von: Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland. Bundeszentrale für 
politische Bildung, S. 180
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 1.3 Občanské iniciativy  

První občanské iniciativy začaly vznikat v Německu v letech 1968 a 1969. 

Jedná se o sdružení stejně smýšlejících občanů, která jsou nezávislá na politických 

stranách  a  jiných  spolcích.  Občanské  iniciativy  sledují  zájmy  svých  členů, 

jednotlivých  skupin  obyvatel,  ale  i  obyvatelstva  jako  celku.  Vystupují  proti 

nedostatkům   v  oblasti  vzdělání  a  výchovy,  dopravy,  rozvoje  měst  a  ochrany 

životního prostředí.

Na začátku se zabývaly především řešením komunálních problémů, jednaly 

velmi amatérsky a vyznačovaly se volnějším uskupením. 

Vystupovaly zejména v politickém a právním boji proti stavbě atomových 

elektráren. Úspěchu dosáhly např. ve Whylu, Kalkaru a Brockdorfu, kde si vynutily 

opakované zastavení výstavby elektráren a nová arbitrární  jednání.  V Gorlebenu 

ovlivnily jednání zemské vlády proti stavbě zařízení na zneškodňování jaderného 

odpadu. Od té doby rostl význam občanských iniciativ. Protože vynucování změn 

bylo velmi obtížné, začaly se v 70. letech utvářet politické strany, např. německá 

strana Zelených.34

 1.4 Ekohnutí  

Ráda  bych  se  zaměřila  na  ekohnutí,  které  je  součástí  nových  hnutí. 

„Ekohnutí vychází z ekologie ve smyslu ekologického způsobu myšlení, který by měl  

být  základem nové  politiky,  v  níž  bude  samozřejmostí  respektovat  a  akceptovat  

požadavky a potřeby ochrany a tvorby životního prostředí.“35

Ekohnutí se především zaměřuje na ekologické problémy v širším smyslu, 

jako je problém ochrany životního prostředí.

„Čím blíže ke 20. století, tím byly zásahy člověka do přírodního prostředí  

intenzivnější, rozsáhlejší, častější, hlubší a měly širší a závažnější důsledky.“36

Jejich stoupenci mluví především o ekologické krizi  a poukazují  na řadu 

ekologických katastrof. Příkladem je smogová katastrofa  v  Glasgow v roce 1909, 

34 MÜLLER, Helmut: Dějiny Německa. S. 425
35 DUFFEK, Petr: Ekologická hnutí v západní Evropě, S. 28
36 DUFFEK, Petr: Ekologická hnutí v západní Evropě, S. 32
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v Belgii  v roce 1952 nebo výbuch jaderné elektrárny Černobyl v roce 1986. Dále se 

na  rozvoji  ekohnutí  podílejí  ještě  další  faktory:  nedostatek  energií  či  výstavby 

jaderných elektráren.  Příkladem je  ekologické  hnutí  70.  let  proti  stavbě  jaderné 

elektrárně Wyhl v německém Bádensku Württembersku. (viz výše)

Ekohnutí se začínají projevovat již v 19. století a vrcholí v 70. a 80. letech 

20. století. Vznik ekohnutí v jednotlivých zemích určuje především stav životního 

prostředí v konkrétních zemích.

K hlavním problémům životního prostředí patří především: znečišťování vodních 

toků, znečišťování  moří,  pobřežních vod a  pobřežního půdního pásma;  ohrožení 

kvality pitné vody; znečišťování ovzduší; rozšiřující se výstavba na kvalitní orné 

půdě;  vymírání  živočišných  a  mizení  rostlinných  druhů;  zamořování  životního 

prostředí  narůstajícím  hlukem;  znečišťování  životního  prostředí  v  důsledku 

rozvinutého turistického ruchu; ohrožení celkového životního prostředí používáním 

chemikálií a ohrožení lesních ploch a lesů. 37

Mezi prvními, kdo na zhoršující se situaci životního prostředí poukázali, byli 

členové Římského klubu38. Velký vliv měla zpráva  Limity růstu,  vypracovaná pro 

Římský  klub  americkými  vědci,  kteří  v  roce  1972  varovali  před  vyčerpáním 

energetických zdrojů na planetě. 

Ekohnutí  vzniká  jako  reakce  na  krizi  soudobé  společnosti  a  na  strach 

z ohrožení. (z jaderné války, nedostatku energie...).

Na  začátku  osmdesátých  let  si  ekohnutí  uvědomuje,  že  pokud  chce 

dosáhnout  reálného  zlepšení  životního  prostředí  a  změny  společnosti,  musí 

proniknout do politiky a zařadit se mezi etablované strany. V rámci ekohnutí  se 

začaly utvářet i politické strany. Příkladem je německá strana Zelených, která byla 

založena v lednu roku 1980 v Karlsruhe.

Ekologické politické strany jsou po organizační, ideové a politické stránce 

jakýmsi vrcholem  vývoje ekohnutí. Je důležité podotknout, že ekologické strany 

jsou i dále součástí ekohnutí. Ekohnutí tvoří stále masovou základnu ekologických 

stran. 39

37 DUFFEK, Petr: Ekologická hnutí v západní Evropě, S. 99
38 Římský klub: sdružení vědců, ekonomů, podnikatelů a dalších osob, nevládní organizace 

zaměřující se na otázky globálních problémů. Organizace byla založena 1968. (Ottova všeobecná 
encyklopedie M-Ž, S. 346) 

39 HEIDTMANN, Ina: Die öko-alternative Bewegung „Die Grünen“. Gesellschafts- und 
bildungspolitische Perspektive, S. 6N
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 2 Strany zelených  

V  této  kapitole  bych  ráda  popsala  znaky  stran  zelených  obecně  a  také 

některé ukázala, konkrétně na německé straně Zelených, později straně Svaz 90/ 

Zelení.

 2.1 Přechod od ekohnutí ke stranám zelených a první strany zelených  

Ekologické politické  strany jsou  jakoby nejvyšší  úrovní  ekohnutí.  Vůbec 

první ekologická strana byla založena na Novém Zélandu koncem 60. let.  První 

strana  zelených  v  západní  Evropě  vznikla  v  roce  1973  ve  Velké  Británii, 

následovalo založení dvou ekologických stran v Belgii a v roce 1980 byla založena 

strana Zelených (Die Grünen)  v SRN40.

Dnes  máme  strany  zelených  i  v  Lichtenštejnsku,  Rakousku,  Švýcarsku, 

Francii,  Lucembursku, Nizozemí, Velké Británii,  Irsku, Severním Irsku, Skotsku, 

Dánsku,  Finsku,  Islandu,  Norsku,  Švédsku,  Itálii,  Kypru,  Maltě,  Portugalsku, 

Řecku, Španělsku, Turecku, Albánii,  Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Kosovu, 

Makedonii, Slovinsku, Srbsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Arménii, Azerbajdžánu, 

Bělorusku, Gruzii, Máldávii, Rusku, Ukrajině, dále i Bulharsku, Maďarsku, Polsku, 

Rumunsku, Slovensku a České republice.41

Byly založeny národní organizace ekologických formací: Evropská federace 

zelených stran; Federace mladých evropských zelených; Evropská strana zelených 

a Severská zelená levice.

Strany zelených najdeme dále i v Americe, Asii, Africe, Austrálii a Oceánii.42

Utvoření  ekologické politické strany byl  velmi náročný proces.  Ekohnutí 

jsou velice různorodá, tvoří je stoupenci tzv. nových sociálních hnutí. To jsou hnutí 

navazující  na  hnutí  z  šedesátých  let.  Patří  sem mírová  hnutí,  alternativní  hnutí, 

feministická  hnutí,  protijaderná  hnutí  a  další.  Proto  je  názorové  sjednocení 

a utvoření stabilní politické strany náročné. Další problémy přináší silný kritický 

DUFFEK, Petr: Ekologická hnutí v západní Evropě 15n
ŽALOUDEK, Karel: Encyklopedie politiky.  S. 324n
40 Spolkové republice Německo.
41 PEČÍNKA, Pavel: Zelená zleva? Historie ekologických stran v Evropě  S. 8n
42 PEČÍNKA, Pavel: Zelená zleva? Historie ekologických stran v Evropě, S. 216
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vztah k politickému systému, především k instituci politických stran. 43

Pokud  se  z  ekologického  hnutí  utvoří  politická  strana,  dochází  pak 

k problému při zařazení do pravolevé orientace strany.44 

Dále se řeší otázka, zda by měla strana zůstat v mimoparlamentní opozici 

nebo se pokusit vstoupit do parlamentu. 

Strany  zelených  obecně  chápou  zmíněná  hnutí  jako  svou  nejvlastnější 

a nejbližší členskou a voličskou základnu.

Jak jsem již nastínila v úvodní teoretické kapitole, měla by strana zelených 

obecně  disponovat  větší  stabilitou  a  jednotou  než  rozmanitá  a  různorodá  hnutí. 

Přesto se uvádí, že německá strana Zelených je mnohem rozmanitější než ostatní 

politické strany. Do určité míry to můžeme brát jako kladnou stránku. 45

Strany  zelených  se  v  demokratických  zemích  dostaly  mezi  etablované 

politické strany. Představují tak určitou konkurenci, ale i potencionálního spojence. 

Konkurenční je strana především tím, že odebírá ostatním stranám voliče a členy. 

Příkladem je Petra Kellyová, členka německé strany SPD, která se v první polovině 

80. let stala mluvčí německé strany Zelených.

 2.2 Základní principy strany zelených  

Zelení obecně zakládají svou činnost především na problematice životního 

prostředí,  která  souvisí  i  se  sociálními,  ekonomickými  a  politickými  otázkami. 

Předmětem jejich zájmu jsou ale i další společenská témata.

Za základní obecné principy strany lze považovat tyto: ekologický princip, 

princip sociální rovnosti, demokratický princip a princip nenásilí. 

Ekologický  princip  vychází  ze  skutečnosti,  že  člověk  a  společnost  jsou 

neoddělitelně  spojeni  s  přírodou  a  musí  se  proto  vyvíjet  v  rovnováze  s  ní. 

V principu sociální rovnosti poukazují na řešení problému nezaměstnanosti a řeší 

43 DUFFEK, Petr: Ekologická hnutí v západní Evropě, S. 61
HEIDTMANN, Ina: Die öko-alternative Bewegung „Die Grünen“. Gesellschafts- und 
bildungspolitische Perspektive, S. 8n
44 Viz kapitola 2.2. Leží německá strana Zelených napravo nebo nalevo?
45ALLEMANN, Ulrich von: Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland.
Euroskop: Volby do EP 2009 [On-line] [1.3.2009] [16:30] 
URL:  http://www.euroskop.cz/8628/sekce/evropští-zelení/  
HEIDTMANN, Ina: Die öko-alternative Bewegung „Die Grünen“. Gesellschafts- und 
bildungspolitische Perspektive
DUFFEK, Petr: Ekologické hnutí v západní Evropě
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vyrovnávání  platů.  Zelení  jsou  především  pro  tzv.  bázovou,  decetralizovanou 

a přímou demokracii, kdy se řada rozhodnutí přenáší na nižší úroveň samosprávy. 

Tyto  principy  velmi  úzce  souvisí  s  ideologií  německé  strany  Zelených, 

později strany Svaz 90/ Zelení.46

Mezi základní principy této politické strany  patří i tzv. princip rotace.  Na 

lednovém spolkovém shromáždění ve Sindelfingenu v roce 1983 se ujednal rotační 

princip poslanců ve Spolkovém sněmu. Rotační princip znamenal výměnu poslanců 

po dvou letech,  tedy v polovině volebního období  za ty,  kdo stáli  pod nimi na 

volební listině. Skupiny poslanců z první a druhé poloviny volebního období tvoří 

tzv.  frakci.  Rotační  princip  v  rámci  německé  strany  Zelených  v  Evropském 

parlamentu byl ustaven až v roce 1984. V lednu roku 1985 bylo na stranickém dni 

v Severním  Porýní  Vestfálsku  diskutováno  třemi  čtvrtinami  členů  o  zrušení 

rotačního principu. Někteří poslanci princip rotace dodržovali, jiní ne. Příkladem je 

Petra  Kellyová,  která  v  roce  1985 odmítla  rotaci.  Rotace zabraňovala  vytvoření 

byrokracie,  ale  způsobovala  i  neprofesionalitu  strany.  Zelení  od  rotace  úplně 

upustili.47 Z tohoto principu se zachovalo jen to, že se poslanci  zříkávají diet ve 

prospěch strany.48 

Dalším principem je  zásada  rovnosti  pohlaví.   Na volebních  listinách  je 

stejný počet žen a mužů. Na vykonávání vedoucích pozic se spravedlivě podílejí 

ženy i muži. Při projevech na veřejných shromáždění nesmí mluvit dva muži za 

sebou. Obě pohlaví se střídají. Toto pravidlo najdete v tzv. Statusu žen. 49 Příkladem 

je současné předsednictví strany Svaz 90/ Zelení, které je rozděleno mezi Cema 

Özdemira  a  Claudii  Rothovou.  Velkým  zastáncem  rovnosti  žen  ve  straně  byl 

i Rudolf Bahro, který řekl: „Ženy jsou polovinou nebe.“50

46 DUFFEK, Petr: Ekologická hnutí v západní Evropě, S. 51
47 Tento princip byl velmi problematický od samého počátku. Zelení od něho upouštěli postupně.
48 http://www.bpb.de/die_bpb/KCV7PU,3,0,Parteien_in_der_Bundesrepublik_Deutschland.html
49 Status žen strany Zelených byl podepsán roku 1986. Status žen patří mezi základní dokumenty 

strany Svaz 90/ Zelení.
V roce 1993 byl v Cáchách schválen nový status obsahující, že podmínka rovnosti žen bude splněna 

i v nové straně Svaz  90/ Zelení.
Dále v roce 1994 bylo odhlasováno, že na volební listině bude na prvním místě obsazena žena. 

Krátce na to byl vytvořen nový orgán strany, Rada žen. (Frauenrat)
50 Vlastní překlad.
 „Die Frauen sind die Hälfte des Himmels.“
ALLEMANN, Ulrich von: Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland. S 63
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 2.3 Hlavní ideje zelených  

Ideologie  zelených  je  „souhrnem  nejrůznějších,  vedle  sebe  paralelně 

existujících i  protikladných názorů a idejí,  které nejsou uspořádány do jednoho  

celkového obrazu vzájemně propojených částí.“ 51

Těmi  názory  jsou  myšleny  především  názory  a  ideje  politické,  právní, 

filozofické, mravní, estetické, náboženské či ekonomické.

Ideologie zelených se obecně dělí na dvě části. Na část kritickou a konstruktivní.

Kritika,  která  se  ve  straně  zakořenila  z  dob  začátků  ekohnutí,  se  stala 

hlavním východiskem německých zelených. Zelení zaměřují svou kritiku na mnoho 

oblastí  západní  společnosti:  na  nedostatečnou  ochrana  životního  prostředí,  na 

neuspokojivou sociální politiku a na škodlivou orientaci ekonomické politiky.

Ve  své  ideologii  mají  antimilitarismus52,  antimonopolismus53, 

antietatismus54,  antiestablishmus55,  antibyrokratismus56,  antiindustrialismus57 

a antitechnologismus58.

Hlavním cílem zelených je zlepšit stav životního prostředí. Přispěly k tomu 

ekologické tragédie.59 S touto problematikou souvisí i obavy z ekologických škod 

způsobenými válkami. Mír je pro zelené nutným předpokladem řešení ekologických 

otázek. Proto zelení zastávají přísný protiválečný postoj. 

Zelení nejsou striktně proti rozvoji průmyslu, techniky a technologie, nýbrž 

uznávají i jejich možnou užitečnost pro životní prostředí. Chtějí dosáhnout povolení 

jen techniky s ekologickou nezávadností.

Dále  zelení  odmítají  jednostranný  kvantitativní  ekonomický  růst,  ale 

upřednostňují kvalitativní růst s ohledem na sociální a ekologické požadavky. 

Zelení kritizují komunismus, kapitalismus i socialismus, především za jejich 

negativní dopady na životní prostředí. 

Konstruktivní  část  ideologie  zelených  dokazuje,  že  zelení  „překračují  

51 DUFFEK, Petr: Ekologická hnutí v západní Evropě, S. 73
52 Odpůrci válek a zbrojení
53 Odpůrci velkých struktur v ekonomické a politické oblasti.
54 Kritika státu
55 Kritika stávajících společenských institucí.
56 Kritika byrokracie, formálnosti a odcizení.
57 Kritika stávajícího stupně průmyslového rozvoje a odmítání jeho dalšího pokračování.
58 Kritika dosavadního i dalšího rozvoje techniky a technologií v průmyslu a zemědělství.
59 Viz kapitola 3.4 dějiny německé strany Zelených, později strany Svaz 90/ Zelení.
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hranice  pouhého  protestu.  Mezi  zelenými  existuje  v  celku  shoda  v  tom,  co  je  

„špatné“,  ale  představ o tom,  co je  tedy „dobré“,  a  tím spíše  o  tom,  jak toho 

dosáhnout, je celá řada.60 

Petr  Duffek  ve  své  publikaci  uvádí  devatenáct  nejdůležitějších  ideových 

otázek:  zajištění  života  v  míru;   rozšíření  ekologického vědomí  a  ekologického 

myšlení;  přeorientování společnosti na nové, nemateriální hodnoty; změna lidských 

potřeb; obhajoba občanské společnosti61, decentralizace všech struktur společnosti 

v politice,  ekonomice  i  v  každodenním  životě,  bázová  (přímá,  elementární) 

demokracie; přehodnocování ekonomického růstu62,  ekologická a sociální kritéria 

jako  rovnocenná  ekonomickým  kritériím;  ekologicky  orientovaný  ekonomický 

systém;  racionální  hospodaření  se  surovinami  a  energetickými  zdroji;  omezení 

rozsahu industrializace; všeobecná podpora činnosti na ochranu životního prostředí; 

všeobecné zavedení ekotechniky a ekotechnologií; zlepšení pracovních podmínek; 

maximální  zrovnoprávnění  rozvojových  zemí;  důraz  na  diverzifikaci, 

diferencovanost a rozmanitost ve všech životních formách.63

Zelení bývají často negativně hodnoceni za svou utopičnost a jejich obtížná 

realizace  alternativních  projektů.  Přesto  nebývá  utopičnost  vždy  hodnocena 

negativně, neboť dodává zeleným sílu a aktivitu.

Zelení  se  snaží  podpořit  co  nejšetrnější  využívání  přírodních  zdrojů 

a surovin a hledání obnovitelných zdrojů. Tím se dostávají do konfliktu s ochránci 

přírody,  kteří  odmítají  všechny  zásahy  do  přírody.  Zelená  politika  si  postupně 

vytvořila pojem „udržitelný rozvoj“. Jedná se o podporu rozvoje, který uspokojí 

základní potřeby naší generace, ale neohrozí uspokojení základních  potřeb dalších 

generací. Mezi základní potřeby řadíme zdravý vzduch, teplo, pitnou vodu, zdravou 

potravu a zajištění zdravého odpočinku. 

60 DUFFEK, Petr: Ekologická hnutí v západní Evropě, S. 73
61 Občanská společnost je rozrušována státem. Zelení kladou důraz na svépomoc a samosprávu.
62 Přeorientace se zejména na kvalitativní růst.
63 DUFFEK, Petr: Ekologická hnutí v západní Evropě, S. 79n
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 3 Německá strana Zelených, později strana Svaz 90/ Zelení  

 3.1 Leží německá strana Svaz 90/ Zelení napravo nebo nalevo?  

Odpověď na otázku, zda německá strana Svaz 90/ Zelení leží vpravo nebo 

vlevo  není  jednoduchá.  Různá  programová  prohlášení  označují  stranu  Svaz  90/ 

Zelení za tzv. nadstranickou nebo tzv. protistranickou stranu. V mnoha sloganech, 

heslech a mottech strany se objevovalo: „Nejsme ani pravicoví, ani levicoví- jsme 

zelení.“ nebo  „Nikoli  vlevo,  nikoli  vpravo,  nýbrž  vpřed.“64 Vyhranit  se  ideově 

a politicky byl jeden z nejtěžších úkolu německých zelených. Přestože problémy 

životního  prostředí  přesahují  pravolevou  orientaci,  otázky  řešení  sociálních, 

vědeckotechnických, psychologických, ekonomických, morálních, vnitropolitických 

i zahraničně politických otázek posunují stranu Svaz 90/ Zelení zpravidla do levice.

Zelení  neradi  slyší  o  zařazení  do  levice.  Odmítají  zařazení  do  levice 

a pravice.  Usilují  o  něco  nového,  něco  třetího.  Považují  se  za  „třetí  sílu“  mezi 

pravicí a levicí. Za ideál považují novou „ekologickou společnost“65. 66

Postavení německé strany Zelených v systému stran vyvolalo neshody již 

koncem  sedmdesátých  let.  V  průzkumech  z  roku  1979  se  ukázalo,  že  72  % 

tehdejších stoupenců se řadilo  do středu, 22 % k levici  a 2 % k pravici. O dva roky 

později se většina zelených definovala výrazně nalevo od SPD.

Začátkem  osmdesátých  let  vznikla  oficiální  celostátní  strana  Zelených67. 

Stranu  tvořily  různorodé  strany  a  spolky.  Příkladem  jsou  KPD68,  KB69,  GAZ70, 

GLU71 a  AUD72.73 Působení  protikladných  sil  stranu  velmi  oslabovalo.  To  se 

promítlo do parlamentních voleb na podzim 1980, kdy pro zelené hlasovalo jen 

1,5 % voličů.  Tento debakl přiměl vystoupení pravicových a  krajně pravicových 

zelených ze strany.  Ti si  roku 1982 vytvořili  vlastní  Ekologicko- demokratickou 

64 Předvolební heslo zelených před volbami do Spolkového sněmu v roce 1983
DUFFEK, Petr: Ekologická hnutí v západní Evropě, S. 67
65 „ekologická společnost“ by neměla být ani kapitalistická ani socialistická
66 DUFFEK, Petr: Ekologická hnutí v západní Evropě, S. 62, 67
67 Die Grünen
68 Kommunistische Partei Deutschland, Německá strana komunistická
69 Kommunistischer Bund
70 Grüne Aktion Zukunft, Zelená akce budoucnosti
71 Grüne Liste Umweltschutz, Zelená listina ochrany životního prostředí
72 Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher, Akčni společenství nezávislých Němců
73 Pečínka, Pavel: Zelená zleva? Historie ekologických stran v Evropě S. 22
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stranu  (ÖDP)74.  Po  odchodu pravice  do  této  Ekologicko-demokratické  strany  se 

zelení názorově ustálili nalevo od SPD.75

Svým  postavením  mezi  pravolevou  orientací,  dávají  zelení  možnost 

spolupráce  s  oběma  stranami.  Příkladem  je  utvoření  rudozelené  koalice76 

v Německu. Pojďme se podívat  na začátek rudozelené koalice.  První rudozelená 

koalice byla ustavena v Hessensku v roce 1985,  kde trvala  do roku 1987. Dále 

v letech  od  roku  1990  až  do  2001 v  Berlíně,  v  letech  1994  do  1998  v  Sasku- 

Anhaltsku, v letech 1995 do 2005 v Severním Porýní Vestfálsku, dále v letech 1996 

do 2005 v Šlesvicku Holštýnsku, od 1995 do 1999 v Hesensku a od roku 2007 

v Brémách.

Na celoněmecké úrovni byla utvořena rudozelená koalice v roce 1998. Tato 

koalice vládla ve volebním období 1998 až 2002, v roce 2002 byla znovuzvolena, 

ale působila dále jen do předčasných voleb v roce 2005.77

Zelené strany sice tíhnou ke koalicím s levicovými stranami, ale spojenectví 

s komunistickými stranami striktně odmítají.

Dnes se rozvíjí široké diskuze, zda by mohla vstoupit strana Svaz 90/ Zelení 

do koalice s CDU. Přestože mají němečtí zelení programově blíže k levicovému 

křídlu,  možnou  koalici  s  pravicovými  stranami  nezavrhují.  V  roce  2008  byla 

utvořena černozelená koalice v Hamburku. Dále již byly zaznamenány černozelené 

koalice na regionální úrovni.  Má budoucnost koalice CDU-Svaz 90/  Zelení i  na 

federální úrovni? 78

„Právě Zelení, respektivě jejich voliči, se mohou stát přinejmenším i oním  

drobným závažím, které převáží jazýček vah ve  volbách na jednu či  na druhou  

74 Ökologisch- Demokratische Partei (Vlastní překlad: Ekologicko-demokratická strana)
Lídrem ÖDP se stal Gruhl a jeho zástupcem Springmann. Pojem „zelený“ vymazali ze všech svých 

dokumentů. ÖDP usilovali o čistou ekologii osvobozenou od každé ideologie a od kapitálu. Silné 
zastoupení měla tato strana   v Bavorsku, v Berlíně a v Bádensku Württembersku. Hlavní témata 
strany byla: životní prostředí, rodina a čistá demokracie. K ÖDP byly přidruženy organizace 
Mladí ekologové (JÖ), Ekologicko- demokratičtí studenti (ÖDS) a Pracovní kruh křesťané a 
ekologie (ACHÖ).
ÖDP neměla žádné styky s Evropskou federací zelených (EFGP).

75 PEČÍNKA, Pavel: Zelená zleva? Historie ekologických stran v Evropě S. 23, 24
76 Koalice SPD a Bündnis 90/ Die Grünen
77 Viz kapitola 2.9.3 „Rudozelená koalice“
78 DUFFEK, Petr: Ekologická hnutí v západní Evropě, S. 89
Euroskop: Volby do EP 2009 [On-line] [1.3.2009] [16:30] 
URL:http://www.euroskop.cz/8628/sekce/evropští-zelení/
ZEHETMAIR, Hans: Das deutsche Parteiensystem. Perspektiven für das 21. Jahrhundert, S. 158
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stranu.“79

 3.2 Stoupenci a složení německých zelených  

Kdo  vůbec  patří  mezi  stoupence  německých  zelených?  Za  stoupence 

ekohnutí  lze  považovat  všechny  ty,  kteří  uznávají  závažnost  ekologického 

problému, schvalují cíle a činnost ekohnutí a případně nějakým způsobem přispívají  

k rozšíření a prosazení ekologických myšlenek.80

Ti  nejméně  angažovaní  stoupenci  jsou  sympatizanty  ekohnutí,  zatímco 

nejvíce  aktivní  jsou  ekologisté.  Na  nejvyšší  úrovni  struktury  ekohnutí  jsou 

registrovaní členové strany zelených. Ti se nazývají  zelení.  Také zde lze rozlišit 

řadové  členy,  vedoucí,  mluvčí,  kandidáty  stran  zelených  do  vyšších  úřadů,  na 

poslance či prezidentskou funkci.

V následujících odstavcích se  budu zabývat  německou stranou Zelených, 

později stranou Svaz 90/ Zelení.

Věkové složení společenských hnutí sedmdesátých a osmdesátých let bylo 

velmi pestré. Angažovaly se v něm všechny věkové skupiny. Největší zastoupení 

zde měli mladí lidé do pětatřiceti let. Právě Ti představovali nejsilnější voličskou 

skupinu  u  zelených.  Především  studenti,  čerství  absolventi,  lidé  s  vyšší  úrovní 

vzdělání a především obyvatelé měst.

Při  průzkumech  bylo  v  roce  1980  až  70  %  příznivců  německé  strany 

Zelených do  35 let a v roce 2002  bylo příznivců strany Svaz 90/ Zelení už jen 

35 %. Přibylo více lidí v rozmezí 45 až 59 let. 

Početně silnou a významnou stoupeneckou skupinou německých zelených 

jsou ženy. Podíl zastoupení mužů a žen je téměř stejný. Ženy obsazují  i  vysoké 

posty v hierarchii ekohnutí. V dubnu roku 1984 bylo stranou zvoleno Předsednictví 

žen.81

Němečtí  zelení striktně dodržují princip parity zastoupení mužů a žen ve 

všech  svých  řídících  orgánech.  Ženy  se  do  ekohnutí  zapojují  nejen  jako 

jednotlivkyně, nýbrž i v rámci feministických hnutí.

79 DUFFEK, Petr: Ekologická hnutí v západní Evropě, S. 87
80 DUFFEK, Petr: Ekologická hnutí v západní Evropě, S. 53
81 Tzv. feminát. V roce 1984 byly do ženského předsednictva zvoleny: Annemarie Borgmann, 

Waltraud Schoppe, Antje Vollmer a Christa Nickels.
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Z hlediska profesí jsou nejsilnější skupinou především státní zaměstnanci, 

učitelé, výše postavení úředníci, advokáti, lékaři, architekti, pracovníci sociálních 

služeb, vědečtí pracovníci, technici, inženýři a kvalifikovaní specialisté.

Mezi  stoupence  ekohnutí  nepatří  nemajetní  občané  a  lidé  s  existenčními 

problémy (nezaměstnaní a chudí).

Voličskou základnu současných německých zelených tedy tvoří občané mezi 

35 až 50 let, mající vysokoškolské vzdělání.82

 3.2.1 Zelená mládež  83  

Jedná se o spolek mládeže, který zaštiťuje politická strana Svaz 90/ Zelení. 

Vznikla z GAJB: Zeleno-alternativního spolku mládeže84, který byl založen v lednu 

roku 1994. V roce 2000 se přejmenoval na Zelenou mládež85 a  v roce 2001 na 

spolkovém stranickém dni Svazu 90/ Zelených byla tato mládežnická organizace 

zahrnuta do strany Svaz 90/ Zelení jako její součást.

V roce 2007 měla tato organizace kolem 6 500 členů. Převažují mladí mezi 

14 a 27 lety. Většina členů je i členy strany Svaz 90/ Zelení. Organizace Zelená 

mládež působí jak na federální úrovni, tak i na úrovni jednotlivých spolkových zemí 

i obcí.  Nejvyšším orgánem je Členské společenství. Pod touto organizací se rozumí 

demokraticky a progresivně zaměřený mládežnický spolek. 86

Sami  se  označují:  „My  jsme  ekologičtí,  sociální,  kritičtí  ke  globalizaci,  

zastánci přímé demokracie, emancipace, dále jsme mezinárodní a odpůrci rasismu 

a násilí.“ 87 
82 DUFFEK, Petr: Ekologická hnutí v západní Evropě, S. 24, 53
ZEHETMAIR, Hans: Das deutsche Parteiensystem. Perspektiven für das 21. Jahrhundert. S. 133
ALLEMANN, Ulrich von: Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland. Bundeszentrale für 
politische Bildung, S. 105
83  Die Grüne Jugend
84  Grün- Alternative Jugendbündnis
85  Die Grüne Jugend
86  OLZOG, Günter; LIESE, Hans: Die politischen Parteien in Deutschland, Geschichte und Staat, 

S. 201
Bundeszentrale für politische Bildung: Parteien, Bündnis 90/Die Grünen
[On-line] [13. 12.  2008] [7:38] URL 
://  http://www.bpb.de/themen/K5WUA2,1,0,Geschichte_von_B%FCndnis_90Die_Gr%FCnen.html  
Bündnis 90/ Die Grünen: Die Geschichte [On-line] [17. 2.  2009] [14:19] 
URL:  http://www.gruene.de/cms/default/rubrik/9/9028.ab_2006.htm  
87 Vlastní překlad.
 „Wir sind ökologisch, sozial, globalisierungskritisch, basisdemokratisch, emanzipiert,  
antirassistisch, international und gewaltfrei.“
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 3.3 Realisté   X   Fundamintalisté  

Němečtí zelení se velmi rozcházeli ve svých strategiích a vedli spory o důraz 

na  parlamentní  nebo  mimoparlamentní  činnost.  Má  být  strana  reformní  nebo 

protestní? Od začátku vzniku strany Zelených v Německu88 se ve straně formovaly 

dvě názorově rozdílné skupiny: tzv. realisté a fundamentalisté.

Realisté,  neboli  Realos,  považují  za  nejlepší  začlenit  stranu  mezi 

parlamentní  strany  a  usilují  o  vytvoření  a  fungování  „levicové,  ekologické, 

radikálně demokratické a pacifistické strany“.89 Stranu Zelených si představují jako 

reformní.  Reální  politici  jsou  nakloněni  kompromisům a  politice  malých  kroků. 

Svoji  strategii  vysvětlují  na  příkladu:  „Je lepší  přemýšlet,  jak řeku vyčistit,  než 

protestovat proti jejímu znečišťování.“90 Realisté upřednostňují cestu prosazování 

dílčích reforem. Jejich cílem je podíl strany na výkonné moci a prosazení co nejvíce 

ze svého programu91.  Jsou nakloněni spolupraci s ostatními politickými stranami 

a tvoření  koalic.  Politickým  myšlením  je  jim  nejblíže  SPD.  Jejich  centrum  se 

nachází  v  Hesensku.  Realisté  se  soustředili  především  kolem Joschky  Fischera, 

někdejšího anarchisty a pozdějšího hlavního představitele strany Zelených.

Fundamentalisté, neboli Fundis, se ve svých názorech od realistů velmi liší. 

Neuznávají  politický  systém  stran.  Parlamentního  boje  se  zcela  nezříkají,  ale 

nepovažují  jej  za  hlavní  strategii  při  prosazování  svých  cílů.  Fundamentalisté 

nesouhlasí s utvářením koalic a odmítají se účastnit boje mezi levicí a pravicí. Za 

smysl a cíl považují vytvoření ekologické společnosti a ekologický sociální řád. Na 

rozdíl od realistů nechtějí postupnou změnu společnosti, ale radikální změnu. Chtějí 

od  strany  utvoření  protestní  radikální  opozice  proti  současnému společenskému 

systému. Na rozdíl od realistů, kteří upřednostňují vystupování jakoby „zevnitř“, 

považují fundamentalisté za nutné vystupovat „zvenčí“ a orientovat se především na 

mimoparlamentní formy ovlivňování a prosazování.    

Pod fundamentalisty se řadí i skupina ekoliberálů. Ti chtějí radikální změny 

Grüne Jugend  [On-line] [4. 3. 2009] [11:59] URL:  http://www.gruene-jugend.de/  
88 V západním Německu
vznik strany Zelených v západním Německu se uvádí 12./13. 1. 1980 v Karlsruhe
89 DUFFEK, Petr: Ekologická hnutí v západní Evropě, S. 71
90 PEČÍNKA, Pavel: Zelená zleva? Historie ekologických stran v Evropě. S. 26
91 Programem se budeme zabývat podrobně v kapitole 4 Srovnávání volebních programů, na str.  54
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a novou společnost. „Změnit je důležitější než vládnout.“92

Centrum  fundamentalistů  se  nachází  v  Hamburku.  Fundamentalisty 

reprezentovali: Rudolf Bahro93, Petra Kelllyová, Jutta Ditfurtová, Milan Horáček, 

Ebermann, Trampert, Reents a později Jürgen Trittin.

„V  šedesátých  letech  disponoval  konflikt  realistů  a  fundamentalistů  ve 

straně  Zelených  jistou  racionalitou,  neboť  se  ve  skutečnosti  jednalo  o  dvě  

strategicky  rozdílné  tendence:  systematická  opozice  a  protest  byly  strategií  

fundamentalistů, schopnost vládnout a reformní strana patřily do strategie realistů.  

To byly dvě zcela odlišné nejen strategie, ale i strany. Touto skutečností si byly obě  

strany plně vědomé. Dříve nebo později muselo padnout rozhodnutí, která z těchto  

dvou stran musí odejít.“94 

Spory  mezi  fundamentalisty  a  realisty  stranu  velmi  poškozovaly.  Proto 

němečtí zelení vytvořili další frakci a to neutrály. Reprezentantkami neutrálů byly 

evangelická  teoložka  a  bývalá  fundamentalistka  Antje  Vollmerová,  Christa 

Nickelsová a další. Hlavním cílem neutrálů bylo smířit spory mezi fundamentalisty 

a  realisty,  aby  se  zabránilo  rozkladu  strany.  Dále  usilovali  o  rozšíření  voličské 

základny na 40 tisíc členů.

V roce  1990 se  konaly  volby  do  Spolkového sněmu,  které  skončily  pro 

zelené  katastrofou.95 Neúspěch  strany  je  vykládán  spory  mezi  realisty 

a fundamentalisty. V roce 1991 fundamentalisté stranu opouští. Příkladem je Jutta 

Ditfurtová a Rainer Trampert, kteří spolu s dalšími vytvořili „Ekologickou levici“.

V roce  1998  potvrdil  ministr  zahraničí  a  přední  představitel  německých 

zelených,  Joschka  Fischer,  prodloužení  vojenských  jednotek  v  Kosovu.  Toto 
92 Vlastní překlad.
„Verändern ist wichtiger als Regieren.“ 
OLZOG, Günter; LIESE, Hans: Die politischen Parteien in Deutschland, Geschichte und Staat, S. 
190
93 Východoněmecký komunista a dva roky vězněný disident, tedy aktivní odpůrce totalitního 

režimu.
94 Vlastní překlad
„In den achtziger Jahren verfügte der Fundi-Realo-Konflikt innerhalb der Grünen in seinem Kern ja  
noch über eine gewisse Rationalität, denn es ging in der Tat um zwei sich ausschließende 
strategische Ansätze: Systemopposition und Protestpartei hieß die fundamentalische Strategie,  
Regierungsfähigkeit und Reformpartei lautete dagegen die Strategie der Realos. Das waren zwei  
sich widersprechende Parteistrategien, ja Parteien, und dieser Tatsache waren sich damals beide 
Seiten völlig bewusst gewesen. Früher oder später müsste eine Entscheidung  herbeigeführt werden,  
und eine der beiden Seiten würde gehen müssen.“
FISCHER, Joschka: Die rot-grüne Jahre. Deutsche Außenpolitik- vom Kosovo bis zum 11. 
September S. 31
95  Die Grünen- 4, 8 % hlasů
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rozhodnutí vyvolalo velké spory uvnitř strany a stranu opouští další členové. Zelení 

zaznamenali  pokles  členů  o  22  %.  Většina  z  nich  byli  fundamentalisté,  kteří 

nedovedli slevit ze svých pacifistických názorů.96

 3.4 Dějiny německé strany Zelených, později strany Svaz 90/ Zelení  

 3.4.1 60. léta  

V Německu existuje poměrně velmi dlouhá tradice ekohnutí. První skupinky 

občanských  iniciativ  začaly  již  koncem  50.  let.  Velký  rozmach  nastal  koncem 

šedesátých   let,  kdy  zradikalizovaní  studenti  protestovali  v  ulicích  velkoměst. 

Studentské bouře propukaly zejména od jara 1968 v řadě evropských velkoměst. 

Nejvíce  studentských  bouří  na  území  západního  Německa  zaznamenal  Západní 

Berlín.  Vůdcem  berlínských  studentských  hnutí  byl  německý  student  Rudi 

Dutschke97, zakladatel berlínské radikální skupiny „Subverzivní akce“ a vůdce řady 

demonstrací a shromáždění. Ostře kritizoval válku ve Vietnamu a sovětský blok. 

Vůdčí  organizace  mládežnických  protestů  byla  SDS98,  Studentská  socialistická 

organizace, jejímž vůdčím představitelem byl od roku 1965 právě Rudi Dutschke. 

Dalším významným centrem byl Frankfurt nad Mohanem, ve kterém se protestních 

hnutí účastnil i Joschka Fischer.

Studentské  protesty  nepožadovaly  jen  zrušení  sovětského  bloku,  konec 

války ve Vietnamu, ale i občanská práva pro obyvatelstvo černé pleti a lepší poměry 

na vysokých školách. Potom, co v západním Německu došlo v roce 1966 ke zvolení 

96 DUFFEK, Petr: Ekologická hnutí v západní Evropě, S. 70n
OLZOG, Günter; LIESE, Hans: Die politischen Parteien in Deutschland, Geschichte und Staat, S. 
190
PEČÍNKA, Pavel: Zelená zleva? Historie ekologických stran v Evropě. S. 26
FISCHER, Joschka: Die rot-grüne Jahre. Deutsche Außenpolitik- vom Kosovo bis zum 11. 
September. S. 31
ZEHETMAIR, Hans: Das deutsche Parteiensystem. Perspektiven für das 21. Jahrhundert, S. 124
Bündnis 90/ Die Grünen: Die Geschichte [On-line] [17. 2.  2009] [14:19] URL 
:http://www.gruene.de/cms/default/rubrik/9/9028.ab_2006.htm
97 Rudi Dutschke pocházel z Východního Berlína, emigroval krátce před stavbou Berlínské zdi, 

ovlivnil ho heideggerův existenciolanlismus. Jeho názory patřily do levicového radikalismus, 
velký kritik sovětské diktatury. Do dnes se po něm jmenuje ulice v Berlíně.  

98 Strana demokratického socialismu, SDS, byla v roce 1961 vyloučena z SPD kvůli přílišnému 
socialismu. Na počátku šedesátých let měla SDS kolem šesti set členů na německých 
univerzitách. V roce 1967 se transformovala na velmi revoluční proud. V roce 1965 se stal 
členem SDS i Rudi Dutschke.
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Velké  koalice,  začala  se  studentská  hnutí  spojovat  v  mimoparlamentní  opozici 

APO99.

V roce 1967 proběhla v  Západním Berlíně velká  demonstrace na protest 

návštěvy  perského  šáha  Muhammada  Rezy  Pahlavího,  při  které  byl  zastřelen 

student Benno Ohnesorg. Jeho smrt vyvolala další velkou vlnu protestů ve všech 

univerzitních městech.100

V dubnu 1968 byl při demonstraci spáchán atentát na Rudiho Dutschke 101, 

což vyvolalo další demonstrace  a pochod na Bonn102 11. května 1968.

Po roce 1969 ztratilo studentské hnutí na síle a mnoho studentů se přidalo 

k SPD, FDP,  či k APO. Mnoho stoupenců studentských hnutí se stalo zakladateli 

strany Zelených.

  Ačkoliv netrvaly masové protesty dlouho, výrazně zasáhly politický vývoj 

v mnoha evropských zemích. Vzbudily v lidech touhu po politické participaci, která 

se  později  projevila  zakládáním  občanských  iniciativ  a  hromadnou  účastí  ve 

společenských hnutích. Politická hnutí upozorňovala na zanedbávaní nemateriálních 

hodnot lidského života a na nebezpečné a rychlé směřování moderní společnosti. 

Revoltovali především mladí lidé a studenti, kteří chtěli prosadit nový životní styl 

a revoltovali proti autoritám doma, ve společnosti i ve škole.103

99 APO= Außerparlamentarische Opposition (vlastní překlad: Mimoparlamentní opozice)
Mimo frakci FDP nebyla žádná jiná opozice.
100 Benno Ohnesorg (1940- 1967), německý student romanistiky a germanistiky na Svobodné 

univerzitě v Západním Berlíně
Biographybase: Benno Ohnesorg Biography, [On-line] [13. 12.  2008] [7:38] URL 
://  http://www.biographybase.com/biography/Ohnesorg_Benno.html  
MÜLLER, Helmut: Dějiny Německa, S 392
101Rudi Dutschke utrpěl vážné poranění hlavy, podstoupil řadu náročných operací, na několik let se 

uzavřel veřejnosti, učil se znovu mluvit, po deseti letech, v roce 1979 však následkům atentátu 
podlehl (trpěl epilepsií).

102 Pochodu na Bonn 11. května 1968 se účastnilo 30 000 lidí. Pochod byl namířený proti 
výjimečným zákonům, které byly schváleny 30. května 1968. Tyto zákony umožňovaly 
diktátorskou pravomoc.

MÜLLER, Helmut: Dějiny Německa, S 392
103 Raschke, Joachim: Die Grünen. Was sie wurden, was sie sind. S. 894
Bundeszentrale für politische Bildung: Parteien, Bündnis 90/Die Grünen
[On-line] [13. 12.  2008] [7:38] URL 
://  http://www.bpb.de/themen/K5WUA2,1,0,Geschichte_von_B%FCndnis_90Die_Gr%FCnen.html  
Bündnis 90/ Die Grünen: Die Geschichte [On-line] [17. 2.  2009] [14:19] URL 
:  http://www.gruene.de/cms/default/rubrik/9/9028.ab_2006.htm  
DUFFEK, Petr: Ekologická hnutí v západní Evropě, S. 98n
Pečínka, Pavel: Zelená zleva? Historie ekologických stran v Evropě S. 18n, 26
SCHWARZE, Dr. Johannes: Geschichte, Ideologie und Programmatik der Grünen, S 4n
FENSKE, Hans: Deutsche Parteigeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, S 303 n
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 3.4.2 70. léta  

V sedmdesátých letech a začátkem osmdesátých let  se v různých částech 

SRN  začaly zakládat a organizovat volební listiny104 a později i politické strany. Do 

tohoto období spadají i počátky německé strany Zelených.105 

Koncem 70.  let  existovalo  v  Německu  asi  20  tisíc  občanských  iniciativ 

s účastí více než dvou miliónů osob, jejichž třetina se zabývala problémy životního 

prostředí a otázkou ropné krize.106 V roce 1972 vznikl v Německu Celospolkový 

svaz občanských iniciativ ochrany životního prostředí. No konci 70. let měl tento 

svaz  již  více  než  300  000  členů.  Druhá  polovina  70.  let  byla  již  ve  znamení 

zakládání nejrůznějších ekologických organizací nad rámec občanských iniciativ. 

V roce 1975 v souvislosti s protestem proti výstavbě jaderné elektrárny ve Wyhlu se 

objevila první protijaderná občanská iniciativa. Poté následovaly další.107

V roce 1974 byl založen Spolkový úřad pro životní prostředí a v roce 1976 

vyhlásila spolková vláda program pro životní prostředí. Na počátku osmdesátých let 

bylo  vytvořeno  Ministerstvo  pro  ochranu  životního  prostředí  a  bezpečnost 

jaderných reaktorů. 108

Spolupráce  pro  ochranu  životního  prostředí  začala  nejprve  v  místních 

zastupitelstvech a dále se rozšiřovala na úroveň spolkových zemí.109 Byla založena 

Zelená listina životního prostředí v Hildesheimu110. 

Začátkem roku 1977 se  v kraji Hameln / Pyrmont111 podařilo získat volební 

104 Volební listiny: Grüne Liste (Zelená listina)= zastupuje ekologický, zejména protijaderný protest 
v rámci konzervativního, liberálního a radikálně- demokraticky- protikapitalistického pohledu.

Bunte Liste (Barevná listina)= zastupuje širokou, levicově- alternativní stranickou a systematicky 
kritickou opozici. (velký vliv zde mají K- Gruppen, K- skupiny)

Tyto listiny se začaly účastnit i komunálních voleb a voleb do zemských sněmů. 
Raschke, Joachim: Die Grünen. Was sie wurden, was sie sind. S. 894
105 Die Grünen
106 Ropná krize se vztahuje na rok 1973, kdy ve 4. válce izraelsko- arabské války využily arabské 

státy ropy jako zbraně a drastickým způsobem zvýšily cenu ropy a omezily její produkci. Tento 
čin vyvolal hospodářskou krizi a poukázal na závislost států na ropě a vzácnost této suroviny. 

107 Občanské iniciativy vyvolala především ropná krize, která poukázala na závislost lidí na ropě. 
Státy začaly hledat jinou cestu v podobě zemního plynu, domácího uhlí a jaderné energie. Proti 
rozšiřování jaderné energetiky vystoupili právě občanské iniciativy a ekologická hnutí. Ti 
navrhovaly úspory energií a využívání alternativních zdrojů, př. solární energii, teplotu země, sílu 
větru, bioplyn a další.

108 DUFFEK, Petr: Ekologické hnutí v západní Evropě, S. 101
109 Regionální úroveň
110 Hildesheim, město nedaleko Hannoveru, Dolní Sasko
111 Spolková země Dolní Sasko
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skupině „Jaderná energie, ne, děkuji“112 s 2, 3 % dokonce jeden mandát v krajském 

zastupitelstvu.

V listopadu roku  1977 byla založena Strana ochrany životního prostředí 

(USP)  Dolního  Saska,  která  se  ještě  ten  samý  rok  spojila  se  Zelenou  listinou 

ochrany  životního  prostředí  (GLU).  Určitou  roli  sehrálo  i  Akční  společenství 

nezávislých Němců (AUD)113, které se v roce 1974 obrátilo k ekologii. Zastávali 

tzv. třetí cestu mezi kapitalismem a socialismem. 

Egon Bahr,  vedoucí  národního  obchodu a  člen  SPD114,  viděl  v  zelených 

listinách  „ohrožení demokracie.“115

Dále  bych  ráda  zmínila  levicově-  radikální  stranu  a  militantní  skupinu 

Revoluční boj116, která vznikla ze studentského proti autoritářsky zaměřeného hnutí 

1968  ve  Frankfurtu  nad  Mohanem,  a  jméno   Milana  Horáčka117,  německého 

významného politika českého původu. Horáček založil v Hesensku Zelenou listinu- 

volební  iniciativy  za  životní  prostředí  a  demokracii  (GLW)118,  ze  které  vznikla 

později Zelená listina Hesenska (GLH)119.

Rok 1978 přinesl  další  změny.  V březnu získala  Zelená listina  Bavorska 

v kraji Erlangen jeden krajský mandát, další získalo Akční společenství nezávislých 

Němců (AUD). Úspěch slavila Zelená listina i  ve Šlesvicku Holštýnsku, kde ve 
112 Vlastní překlad.
„Wählergemeinschaft Atomkraft Nein Danke“
113 Vlastní překlad.
Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher je považována za první německou politickou stranu 

pro ochranu životního prostředí.
114 SPD-Bundesgeschäftsführer
115 „eine Gefahr für die Demokratie“
116 Revolutionärer Kampf (nejprve se jmenovali Betriebsprojektgruppe Frankfurt BPG- Frankfurt)
Jejími členy byli Daniel Cohn- Bendit a Joschka Fischer.
117 Milan Horáček (*1946 Velké Losiny), německý politik českého původu,  od poloviny 70. let  se 

podílel na vzniku strany Zelených v Německu. Spolupracoval s Rudi Dutschkem, Josephem 
Beuysem, Petrou Kellyovou, Heinrichem Böllem, Danielem John- Benditem a Joschkou 
Fischerem a v letech 1981 až 1983 působil jako městský zastupitel ve Frankfurtu. V letech 1991 
až 2004 byl vedoucím nadace Heinricha Bölla. (Nejprve v Praze, později v Bonnu) V roce 2004 
se stal poslancem Evropského parlamentu, kde pracuje v lidsko- právním, zahraničním a 
zemědělském výboru.

Milan Horáček, Mitglied des Europäischen Parlaments: [On-line] [25. 2.  2009] [9:15] URL 
://  http://www.milan-horacek.de/zurperson/index.html  

118 GLW= Grüne Liste- Wählerinitiativen für Umweltschutz und Demokratie
Do GLW se zapojili i Komunistický svaz (KB), Socialistické byro (SB), maoistická KPD a 

anarchističtí sponaneisté. Protisovětská DKP a Komunistický svaz Západního Německa (KBW) 
se distancovaly.

119 Grüne Liste Hessen
Zelená listina v Hessensku zařadila na kandidátku Cohn- Bendita, legendárního studentského vůdce 

z roku 1968, kvůli kterému ovšem z GLH vystoupila GLU (Zelená listina ochrany životního 
prostředí). Při volbách na podzim 1979 nastoupily obě strany proti sobě. 
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dvou krajích překonala pěti procentní laťku. Další úspěchy zelených a barevných 

listin byly zaznamenány v Hamburku120 a Dolním Sasku. V Dolním Sasku dosáhla 

Zelená  listina  ochrany  životního  prostředí  ve  volbách  do  Zemského  sněmu 

3,9 procent.  Další  volby  do  Zemského  parlamentu  se  konaly  v  Hesensku,  kde 

Zelená listina Hesenska dosáhla dvou procent.

V  roce  1978  byla  vytvořena  i  Zelená  akce  budoucnosti  (GAZ)121, 

konzervativní strana, propagující ekologicko- autoritářský přístup.

V  říjnu  1978  dosáhla  Zelená  listina  Bavorska  v  zemských  volbách  jen 

1,8 procent. Zelená listina Hesenska získala v zemských volbách jen 2 %.

V  Hamburku  byla  v  roce  1978  vytvořena  aktivisty  KB122 pestrá  listina 

„Braňte se!“.123

Rok 1979 začal ve znamení voleb do Evropského parlamentu. Z občanských 

iniciativ AUD124, GLU125, GAZ126, GLSH127, FIU128 a dalších vzniklo 16/17. března 

Zvláštní politické sdružení-Zelení (SPV Die Grünen)129. Na místa předsedů tohoto 

sdružení byli zvoleni: Helmut Neddermeyer (GLU), Herbert Gruhl (GAZ) a August 

Haußleiter  (AUD). Pro volby do Evropského parlamentu byli  nominováni:  Petra 

Kellyová, Herbert Gruhl, Baldur Springmann, Carl Amery a Joseph Beuys. Cílem 

spolku  byla  tzv.  Evropa  regionů,  založena  na  ekologii,  sociální  zodpovědnosti, 

prvcích  přímé  demokracie,  nenásilí  a  odsouzení  jaderných  zbraní  a  atomových 

elektráren. SPV striktně odmítalo přeměnu Evropského společenství na vojenský 

blok  a  zasazovalo  se  o  přeměnu  ekologickým  směrem.130 Tento  spolek  získal 

120 4. června 1978 volby do Zemského sněmu, Bunte Liste 3,5 %; GLU 1 %, dohromady měli 
Zelení 4,5 %.

121 GAZ= die Grüne Aktion Zukunft
122 Kommunistischer Bund, Spolek komunistů
KB patřil mezi ultralevicové organizace, které vznikly ze studentských hnutí. Lišil se pozitivním 

postojem k SSSR. 
Mnoho předstvitelů KB stálo včele BLW: Rainer Trampert, Jürgen Reents a Thomas Ebermann. Ti 

obhajovali východoněmecký režim a sovětský blok.
123 Jejich snahou bylo podpoření mimoparlamentní opozice
BLW se stalo základem pro GAL (Grün- Alternative Liste Hamburg; Zelená a alternativní listina 

Hamburku)
124 Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher, Akční společenství nezávislých Němců
125 Grüne Liste Umweltschutz, Zelená listina ochrany životního prostředí
126 Grüne Aktion Zukunft, Zelená akce budoucnosti
127 Grüne Liste Schleswig Holstein, Zelená listina Šlesvicka Holštýnska
128 Freie internationale Universität, Svobodná mezinárodní univerzita.
129 SPV= Sonstige politische Vereinigung
Vlastní překlad. Další/ jiné politické společenství.
130 Dále preferovali veřejnou dopravu, obnovení zdrojů, polidštění práce, zkrácení pracovní doby a 

velký důraz kladli právě na práva menšin a žen.
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v evropských volbách 3, 2 %.131 

Téhož  roku  proběhla  řada  voleb  do  zemských  sněmů.  Největší  úspěch 

zaznamenala  Zelená  listina  Brém  s  5,4  %.  Alternativní  listina  získala  1,4  %. 

Celkově získali zelení v Brémách 6,8 % a tím 4 mandáty v Zemském sněmu. Ne 

tolik  úspěšní  byli  berlínští  zelení,  kteří  obdrželi  3,7  % hlasů a  Listina zelených 

Šlesvicka Holštýnska dostala 2,4 % hlasů.

V  listopadu  se  v  Offenbachu  konalo  další  shromáždění   Zvláštního 

politického  sdružení  zelených  (SPV  Die  Grünen),  jehož  představitelé  rozhodli 

o převedení sdružení na politickou stranu Zelených.132

Důležitým mezníkem vývoje německé strany Zelených a jejich programu 

je i 12. prosinec 1979, kdy bylo ministry zahraničí a obrany zemí NATO přijato tzv. 

dvojí  rozhodnutí  o  „odzbrojení“.133 V  roce  1979  byl  napsán  i  manifest  strany 

Zelených.

Počet členů SPV stále rostl. Koncem roku 1979 vzrostl dokonce na deset 

tisíc  členů  a  neshod  ve  straně  stále  přibývalo.  Rozpory  ve  straně  se  týkaly 

především otázek, zda se SPV má stát alternativou k levici a pravici, zda tolerovat 

i souběžné členství v jiných politických stranách. 134

131 Volby do Evropského parlametu.
132 Toto převedení se mělo konat následujícího roku v lednu.
133 Ustanovení se skládalo ze dvou článků: 1. rozmístění pozemních atomových zbraní středního 

doletu (108 raket Pershing-II a 464 střel s plochou dráhou letu) v Evropě na konci roku 1983, 2. 
nabídka Sovětskému svazu k jednání s USA o zbraních středního doletu.

Ustanovení bylo schváleno v reakci na léta 1976/1977, kdy Sovětský svaz začal s nahrazováním 
starších raket středního doletu moderními raketami se třemi hlavicemi, které měly být namířeny 
na západní Evropu. Německá spolková vláda v čele s Helmutem Schmidtem tento čin striktně 
odsoudila a schválila dvojí rozhodnutí o „odzbrojení“.
V roce 1981 začala v Ženevě americko-sovětská jednání. Ve většině členských zemi NATO však 
začala silná mírová hnutí požadující odzbrojení. Zelení se podíleli na mírovém hnutí hned od 
počátku.
22. listopadu 1983 však v německém Spolkovém sněmu padlo většinou hlasů CDU/CSU a FDP 
rozhodnutí o rozmístění raket.

134 Raschke, Joachim: Die Grünen. Was sie wurden, was sie sind. S. 895
MÜLLER, Helmut: Dějiny Německa. S. 426, 428
Bundeszentrale für politische Bildung: Parteien, Bündnis 90/Die Grünen
[On-line] [13. 12.  2008] [7:38] URL 
://http://www.bpb.de/themen/K5WUA2,1,0,Geschichte_von_B%FCndnis_90Die_Gr%FCnen.html
Bündnis 90/ Die Grünen: Die Geschichte [On-line] [17. 2.  2009] [14:19] URL 
:http://www.gruene.de/cms/default/rubrik/9/9028.ab_2006.htm
DUFFEK, Petr: Ekologická hnutí v západní Evropě, S. 98n
Pečínka, Pavel: Zelená zleva? Historie ekologických stran v Evropě S. 18n
SCHWARZE, Dr. Johannes: Geschichte, Ideologie und Programmatik der Grünen, S 4n
FENSKE, Hans: Deutsche Parteigeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, S 303 n
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3.4.3 80. léta

3.4.3.1 1980 - 1983

Důležitým mezníkem v dějinách německé strany Zelených byl beze sporu 

rok  1980.  12.  a  13.  ledna  se  v  Karlsruhe  konal  třetí  kongres  strany  SPV DIE 

GRÜNEN,  na  kterém byla  založena  spolková  politická  strana  „Die  Grünen“135. 

V březnu se konaly  volby do Zemského sněmu v Bádensku Württembersku. Zelení 

obdrželi 5,3 % hlasů a tím i 6 mandátů. Dále se konaly volby do Zemských sněmů 

Sársku,  kde  zelení  získali  pouhých  2,9  %  hlasů  voličů  a  v  Severním  Porýní 

Vestfálsku, kde zelení zaznamenali 3 % hlasů.

Koncem března136 se konalo v Saarbrückenu druhé Spolkové shromáždění 

zelených, na kterém zelení schválili první spolkový program strany a zvolili Petru 

Kellyovou, Augusta Haußleitera137 a Norberta Manna do role mluvčích. 

V říjnu 1980 se konaly volby do Spolkového sněmu. Zelení obdrželi pouze 

1,5  % hlasů.  Za  výsledek mohly především rozpory ve  straně.  S  řešením přišli 

pravicoví  a  krajně  pravicoví  zelení  a  v  roce  1982  vytvořili  Ekologicko-

demokratickou stranu ÖDP.

Rok  1981  přinesl  demonstrace  proti  atomovým  elektrárnám138,  jaderné 

politice, za mír a za odzbrojování.139 V témže roce se konaly volby do Zemského 

sněmu  v  Západním  Berlíně.  Strana  Zelených  obdržela  rekordních  7,5  %  hlasů 

a získala tak 9 křesel v Zemském sněmu. 

Po odchodu pravice do Ekologicko-demokratické strany se zelení názorově 

ustálili  nalevo  od  SPD.  Přesto  tím  spory  uvnitř  strany  rozhodně  nekončily. 

Nejednotný byl především vztah k Sovětskému svazu.140

V červnu 1982 se konaly volby do Zemského sněmu v Hamburku. Tamější 

politické sdružení Zelenoalternativní listina GAL141 obdržela 7,7 % hlasů a získala 
135 Strana Zelených
136 21.-23. března
137 O několik měsíců odvolán Dieterem Burgmannem.
138 Příkladem je demonstrace proti jaderné elektrárně Brokdorf.
139 Příkladem je říjnová demonstrace v Bonnu za mír a odzbrojení
140 Sovětský svaz tolerovala především Skupina Z, která se odštěpila od KB a vstoupila do strany 

Zelených.
 Pro Sovětský svaz byla i hamburská GAL a část západoberlínské AL.
141 Die Grün-alternative Liste
Většina politických sdružení GAL nebývá součástí strany Zelených. Hamburská GAL je vyjímkou a 

součástí strany Zelených. GAL vznikla v roce 1982 spojením AL (Alternative Liste- Alternativní 
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v Zemském  sněmu  9  mandátů  a  v  září  se  konaly  volby  do  Zemského  sněmu 

v Hesensku. Zelení s 8 % hlasů se lehce přehoupli přes 5procentní „vstupenku do 

Zemského sněmu“ a obsadili 8 křesel. Dále se konaly volby do Zemského sněmu 

v Dolním Sasku. I tam strana zelených od minulých voleb posílila a získala 6,5 %. 

Další volby byly na programu v Bavorsku, kde Zelení získali 4,6 % hlasů voličů. 

V roce 1982 na Spolkovém shromáždění proběhlo také několik změn v pozicích.142

Pro  stranu  Zelených  bylo  velmi  náročné  se  dostat  do  parlamentu  mezi 

etablované strany.143

V roce 1983 vydalo NSR  Atlas životního prostředí.144 

V lednu roku 1983 byl do strany Zelených zaveden tzv. rotační princip145 

a v březnu proběhly volby do Spolkového sněmu. Zelení překonaly 5,6 % hlasů pěti 

procentní hranici a 27 poslanců putovalo do Spolkového sněmu.146 Dále se konaly 

volby do  zemských sněmů  v  řadě  spolkových zemí.  V Brémách dostali  zelení 

9,2 %  hlasů147,  v  Porýní  Falc  4,5  %  hlasů  a  Šlesvicku  Holštýnsku  3,6  %148. 

V Hesensku se zelení propadli na 5,9 %149.150

listina) s hamburskými zelenými. V roce 1984 bylo toto spojení oficiálně potvrzeno.
142 Mluvčími byli ustanoveni Rainer Trampert, Wilhelm Knabe a Rudolf Bahro se stal přísedícím.
143 DUFFEK, Petr: Ekologická hnutí v západní Evropě 19n, 38n
144 V této publikaci se řešil stav životního prostředí. Pomocí 26 různých ukazatelů byl vypočítán 
index stavu životního prostředí. Nejvíce znečištěné prostředí mělo být především v oblasti Rýna, 
Mohanu a v Porúří. Jedním z nejvážnějších problémů Německa bylo stanoveno vymírání lesů a 
znečištění Rýna.
145 Viz kapitola 2.3 Základní principy strany Zelených
146 Marieluise Back- Oberdorfová, Petra Kellyová a Otto Schilly byli zvoleni mluvčími spolkové 

frakce a Joschka Fischer obchodním vedoucím parlamentu.
147 O 2, 4 % více než v roce 1979
148 O 1,2 % více než v roce 1979
149 Od roku 1982 (8,0 %) ztratili 2,1 %.
150 Raschke, Joachim: Die Grünen. Was sie wurden, was sie sind. S. 895
ALLEMANN, Ulrich von: Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland. Bundeszentrale für 
politische Bildung, S. 183
Bundeszentrale für politische Bildung: Parteien, Bündnis 90/Die Grünen
[On-line] [13. 12.  2008] [7:38] URL 
://  http://www.bpb.de/themen/K5WUA2,1,0,Geschichte_von_B%FCndnis_90Die_Gr%FCnen.html  
Bündnis 90/ Die Grünen: Die Geschichte [On-line] [17. 2.  2009] [14:19] URL 
:  http://www.gruene.de/cms/default/rubrik/9/9028.ab_2006.htm  
DUFFEK, Petr: Ekologická hnutí v západní Evropě, S. 102
Pečínka, Pavel: Zelená zleva? Historie ekologických stran v Evropě S. 22
SCHWARZE, Dr. Johannes: Geschichte, Ideologie und Programmatik der Grünen, S 4, 5
FENSKE, Hans: Deutsche Parteigeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, S 303 n
MÜLLER, Helmut: Dějiny Německa, S. 436
ZEHETMAIR, Hans: Das deutsche Parteiensystem. 137n
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3.4.3.2 1984 – 1989

Nejdůležitější  „zelenou“ událostí  v  roce  1984 byly volby do Evropského 

parlamentu, konané 17. června. Zelení si od roku 1979151  výrazně polepšili a dostali 

8,2 % hlasů. Dále proběhlo několik voleb do zemských sněmů. Zelení v Bádensku 

Württembersku si od minulých voleb152 polepšili o 2,7 % a s 8 % hlasů obdrželi 

9 mandátů. 

Roku 1985 se říká i „rok porážek“ nebo „černý rok“153. Proběhly  volby do 

Zemského sněmu v Severním Porýní Vestfálsku, kde zelení obdrželi pouze 4,6 % 

hlasů  a  do  Zemského  sněmu  v  Sársku154.  Mnoho  hlasů  ztratili  zelení 

i v komunálních  volbách.  Úspěšnější  byla  pouze  AL155 v  Západním Berlíně.  Od 

roku 1981156 si tato strana polepšila o 3,1 %  a získala rekordních 10,6 % hlasů 

voličů.

Přestože v Hesensku žádné volby neproběhly, zaznamenali hessenští zelení 

v říjnu  úspěch.  Usneslo  se  členské  zasedání  hessenských zelených,  které  přijalo 

nabídku  SPD  o  utvoření  rudozelené  koalice157.  Jednalo  se  vůbec  o  první 

rudozelenou koalici na zemské a spolkové úrovni. 12. prosince byl Joschka Fischer 

zvolen Ministrem životního prostředí v Hessensku a Marita Hailbach byla zvolena 

státní sekretářkou pro ženské otázky v Hesensku. 

Rok  1986  se  považuje  v  souvislosti  s  jadernou  energetikou  jako  jeden 

z nejhrůznějších v historii. Na Ukrajině totiž došlo 26. dubna k výbuchu jaderné 

elektrárny Černobyl. 

V květnu se konalo spolkové shromáždění zelených, kde byl odsouhlasen 

Volební program ke spolkovým volbám.  O několik měsíců později byl odsouhlasen 

na  sjezdu v  Hannoveru  program „Přeměna průmyslové  společnosti“158 a  ženský 

status.

151 V roce 1979 získali pouhých 3,2 %.
152 V roce 1980 získali 5,3 % a 6 mandátů.
153 Neúspěchy byly způsobeny především stálými spory mezi fundamentalisty a realisty.
154 V roce 1985 obdrželi zelení v Sársku jen 2,5 % hlasů, tedy dokonce o 0,4 % méně než v roce 

1980.
155 Alternative liste, alternativní listina
Alternativní listina v Západním Berlíně je jakási odnož německé strany Zelených.
156 V roce 1981 obdrželi 7,5 % hlasů.
157 Koalice SPD-Die Grünen
Tato koalice trvala do roku 1987. 
158 „Umbau der Industrielgesellschaft“
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V témže  roce  se  konaly  volby  do  tří  zemských sněmů.  Nejlépe  si  vedli 

Zelení  v  Hamburku,  kde  dosáhli  10,4  % hlasů.159 Velmi  dobře  si  vedli  i  zelení 

v Bavorsku,  kde  poprvé  v  historii  překonali  5%  „vstupenku  do  Zemského 

sněmu“.160 I zemské volby v Dolním Sasku dopadly pro zelené velmi kladně. Zelení 

si od minulých voleb polepšili o 0,6 %161 hlasů a dosáhli výsledku 7,5 % voličských 

hlasů.

V roce 1987 přišly další volby do Spolkového sněmu. Od roku 1983162 si 

zelení  polepšili  o  2,7  %  hlasů  a  získali  tak  8,3  %  hlasů.  Zelení  si  polepšili 

o 15 mandátů a tím obsadili celých 42 poslaneckých křesel ve Spolkovém sněmu 

v Bonnu.163 Další  událostí  tohoto  roku  bylo  ukončení  rudozelené  koalice 

v Hesensku.164 V Hesensku  proběhly  volby  do  Zemského  sněmu.  Zelení  získali 

9,4 % hlasů.165 Ve volbách si polepšili i zelení v Brémách, získali 10,2 % hlasů166; 

zelení  v  Porýní  Falz  se  dokázali  dostat  přes  5  % a  získali  5,9  %  hlasů  a  tím 

i 5 křesel v Zemském sněmu. Malý krůček dopředu učinili i  zelení ve Šlesvicku 

Holštýnsku, kteří si polepšili o 1,2 % hlasů. Na vstup do Zemského sněmu to ovšem 

nestačilo.167 Neúspěch  však  zaznamenala  hamburská  GAL,  která  si  o  2,6  % 

pohoršila a  dosáhla jen 7 % hlasů168.

V roce 1988 zaznamenala strana neúspěch. Trpěla řadou vnitřních konfliktů 

a  neshod,  čímž  začala  ztrácet  procenta  hlasů.  To  můžeme vidět  na  volbách  do 

Zemských  sněmů  v  Baden  Württembersku,  kde  zelení  ztratili  0,1  %  hlasů169 

a Šlesvicku Holštýnsku, kde ztratili dokonce 1 % hlasů170.

V roce  1989,  po  úspěchu berlínské  AL171,  která  ve  volbách  do  berlínské 

Poslanecké  sněmovny získala  v  lednu 11,8 % hlasů a  v  březnu utvořila  s  SPD 

159 Od předešlých voleb v roce 1982 si polepšili o 2,7 %. 
160 Od předešlých voleb v roce 1982 (4,6%) si polepšili o 2,9 % hlasů.
161 V roce 1982 obdrželi 6,5 % hlasů. Přestože si o 0,6 % hlasů polepšili, zůstalo jim v Zemském 

sněmu 11 mandátů.
162 V roce 1983 měli zelení 5, 6 % hlasů.
Ve volbách v roce 1987 si zelení polepšili na úkor CDU/CSU a SPD.
163 Spolkový sněm se do Berlína přesunul až v roce 1999.
164 Tato koalice zde působila od roku 1985.
165 To znamená o 3,5 % hlasů více než v roce 1983. Místo 7 poslaneckých křesel jich obsadili 10.
166 Od roku 1983 si polepšili o 1 % hlasů. Brémští zelení patří k nejsilnější a nejúspěšnější straně 
Zelených ve Spolkové republice. 
167 Zelení dosáhli 3,9 % hlasů.
168 V roce 1986 získala 10,4 % hlasů a 13 mandátů. V roce 1987 se 5 z nich musela rozloučit.
169 V roce 1984 dostali 8 % hlasů a v  roce 1988 pouze 7,9 %. Přišli tak o jeden z deseti mandátů.
170 V roce 1987 získali 3,9 % hlasů a v roce 1988 klesli na 2,9 %, hluboko pod 5% hranici.
171 Alternative Liste, Alternativní listina
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rudozelenou koalici.172

Při  evropských  volbách  němečtí  zelení  byli  opět  úspěšnější  než 

v předchozích volbách. Získali 8,4 % hlasů.173 

V bývalém NDR některé občanské iniciativy pronikly do popředí. Příkladem 

jsou: Demokracie Teď, Nové fórum, Sjednocená levice, Zelená strana, Zelená liga, 

Nezávislý spolek žen, Mírové hnutí a Lidská práva174 24. listopadu byla založena 

Východoněmecká strana Zelených175.176

3.4.4 Zelení v  90. letech

V devadesátých letech jsou zelení stále úspěšnější.

„Politický  úspěch  se  teď  stal  měřítkem.  Fáze  zakládání  strany  je  

uzavřena.“177 

(Joschka Fischer před volbami 1990)

V popředí zájmu všech politických stran bylo dilema,  jak naložit se dvěma 

státy,  zda  usilovat  o  jednotu,  zda  zachovat  oba  státy  nebo  se  rozhodnout  pro 

federaci. Zelení na to reagovali mottem ve svém programu k volbám do Spolkového 

sněmu.

„Všichni mluví o Německu. My mluvíme o počasí.“178

172 Jedná se o druhou rudozelenou koalici na zemské úrovni v historii Německa. První byla 
utvořena v roce 1985 v Hessensku. 

173 V roce 1984 obdrželi 8,2%. V roce 1989 si tedy polepšili o 0,2 % hlasů.
174 Demokratie jetzt, Neues Forum, Vereinigte Linke, Grüne Partei, Grüne Liga, Unabhängiger 

Frauenverband, Initiative Frieden a Menschenrechte aktiv.
175 Die Grüne Partei der DDR
176 Raschke, Joachim: Die Grünen. Was sie wurden, was sie sind. S. 905
MÜLLER, Helmut: Dějiny Německa. S. 428
Bundeszentrale für politische Bildung: Parteien, Bündnis 90/Die Grünen
[On-line] [13. 12.  2008] [7:38] URL 
://http://www.bpb.de/themen/K5WUA2,1,0,Geschichte_von_B%FCndnis_90Die_Gr%FCnen.html
Bündnis 90/ Die Grünen: Die Geschichte [On-line] [17. 2.  2009] [14:19] URL 
:http://www.gruene.de/cms/default/rubrik/9/9028.ab_2006.htm
DUFFEK, Petr: Ekologická hnutí v západní Evropě, S. 109, 105n
Pečínka, Pavel: Zelená zleva? Historie ekologických stran v Evropě S. 26n
SCHWARZE, Dr. Johannes: Geschichte, Ideologie und Programmatik der Grünen, S  15, 19
FENSKE, Hans: Deutsche Parteigeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, S 303 n
177 Vlastní překlad.
„Der politische Erfolg ist jetzt der Maßstab. Die Gründungsphase der Partei ist abgeschlossen.“
OLZOG, Günter; LIESE, Hans: Die politischen Parteien in Deutschland, Geschichte und Staat, S. 

192
178 Vlastní překlad.
„Alle reden von Deutschland. Wir reden vom Klima.“
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V  listopadu  byla  založena  Východoněmecká  strana  Zelených  „Grüne 

Partei“.179

Dále se konaly volby do zemských sněmů v některých západoněmeckých 

zemích a ve všech východoněmeckých zemích. Nejlepších výsledků dosáhly strany 

AL v Západním Berlíně a  strana Zelených v Braniborsku.  Berlínská AL získala 

9,4 % hlasů180 a  na  shromáždění  strany  volilo  80  % členů  strany   rudozelenou 

koalici181. Zelení v Bavorsku získali 6,4 % hlasů182. Další výsledky zemských voleb: 

Meklenbursko Přední Pomořansko: 9,3 %; Dolní Sasko: 5,5 %183, Severní Porýní 

Vestfálsko:  5,0  %  hlasů184,  Sársko:  2,6  %  hlasů185;  Sasko:  5,6  %  hlasů,  Sasko 

Anhaltsko:  5,3  % hlasů,  Durynsko:  7,2  % hlasů  a  Braniborsko:  6,4  % hlasů186 

V říjnu 1990 byla v Braniborsku utvořena tzv. „Ampelkoalition“187 z SPD, FDP188 

a Svaz 90.

V  nových  spolkových  zemích  se  podařilo  Sasku,  Sasku  Anhaltsku 

a Durynsku  překonat  5%  hranici  vstupu  do  zemských  sněmů.  Ve  volbách 

nevystupuje jen Východoněmecká strana Zelených, ale různorodé ekologické strany 

a občanské iniciativy.189 

2. prosince 1990  proběhly celoněmecké parlamentní volby. Západoněmecká 

i  východoněmecká  strana  Zelených  vystupovaly  ve  volbách  odděleně.  Zatímco 

západoněmečtí  zelení  ztroskotali  výsledkem  4,8  %190 pod  5%  hranicí,  získala 

koalice Bündnis 90/ Die Grünen191 6 % voličských hlasů a dostala se do Spolkového 

Bündnis 90/ Die Grünen: Die Geschichte [On-line] [17. 2.  2009] [14:19] URL 
:  http://www.gruene.de/cms/default/rubrik/9/9028.ab_2006.htm  
179 Vlastní překlad.
Strana Zelených.
180 Od roku 1989 si pohoršila o 2,4 % hlasů.
181 Koalice zde trvala pouze do 15. listopadu 1990, kdy berlínská AL vystoupila z koalice.
182 O 1,1 % méně než v roce 1986.
183 O 2,4 % méně než v roce 1986.
184 O 0,4 % hlasů více než v roce 1985.
Jedna z mála spolkových  zemí, která si polepšila oproti posledním volbám.
185 Také si polepšilo o 0,1 % hlasů.
186 Zelení (Die Grünen) se 2,9 % do sněmu vůbec nedostali a Svaz 90 (Bündnis 90) získali 6,4 % 

hlasů.
187 Vlastní překlad.
Tzv. Semaforní koalice
188 Freie deutsche Partei
189 př. Bündnis 90 ( Svaz 90)
190 Voličům se především nelíbil váhavý postoj ke sjednocení. Západoněmečtí Zelení se museli 

uchýlit do mimoparlamentní opozice.
191 Východoněmecká koalice Svaz 90/ Zelení
Tato koalice zastupovala jen východoněmeckou stranu Zelených.
Sblížení západoněmecké a východoněmecké strany Zelených bylo velmi komplikované. Mělo 
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sněmu.

V roce 1991 proběhly volby do dalších zemských sněmů. Nejúspěšnější byli 

zelení v Brémách192. Další volby proběhly i v Hamburku193, Hesensku194 a v Porýní 

Falc195.  Všichni  zelení  si  tak  oproti  předešlým  volbám  polepšili.  V  Hesensku 

dokonce  došlo  k  vytvoření   rudozelené  koalice196 a  v  Brémách  byla  utvořena 

tzv. „Ampelkoalition“197.

Spory ve straně vrcholí, fundamentalisté a realisté se nemohou dohodnout na 

společné budoucnosti strany. Spor končí odchodem levicových radikálů ze strany. 

Příkladem  je  Jutta  Ditfurt  a  Rainer  Trampert,  kteří  spolu  s  dalšími  vytvořili 

„Ekologickou levici“198.

Sjednocování západoněmeckých a východoněmeckých zelených bylo velmi 

komplikované a cesta k jejich sblížení dlouhá.

V září 1991 se Svaz 90 stává oficiální politickou stranou a v listopadu 1992 

se dohodl  se  zelenými  k vytvoření  asociační  smlouvy,  která  byla  v  lednu 1993 

odhlasována  a  oficiálně  potvrzena.  Vznikla  tak  celoněmecká  strana 

Svaz 90/ Zelení199.

V  roce  1992  se  konaly  úspěšné  volby  do  Zemských  sněmů  v  Baden 

Württembersku200 a Šlesvicku Holštýnsku201, v roce 1993 v Hamburku202 a v roce 

1994 v Bavorsku, v Braniborsku, v Mecklenbursku,  v  Dolním Sasku, v Sársku, 

v Sasku,  v  Sasku  Anhaltsku  a  Durynsku.  Nejúspěšnější  z   jmenovaných  byli 

zelení203 v Dolním Sasku (7,3  % hlasů),  přes 5% hranici  se  dostali  Zelení  ještě 

proběhnout již 3.prosince 1990, ale proběhlo až o tři roky později. Západoněmečtí zelení se 
především obávali komunistických myšlenek východoněmeckých  zelených. 

192 Zelení získali 11, 4% hlasů. To je o 0,8 % více než v roce 1987.
193 Hamburská GAL získala 7,2 % hlasů.
194 Hesenští zelení dostali 8,8 % hlasů.
195 V Porýní Falz získali zelení 6,5 % hlasů.
196 V roce 1995 byla koalice znovu potvrzena a trvala až do roku 1999.
197 SPD, FDP a Die Grünen
198 Ökologische Linke
199 Bündnis 90/ Die Grünen
Tento název zůstal straně dodnes.
Na lednovém spolkovém shromáždění v Hannoveru hlasovalo pro sloučení těchto stran  91,8 % 

členů strany Zelených a 85,7 % členů Svazu  90.
200 9,5 % hlasů a 13 mandátů
201 5,0 % hlasů, oproti volbám v roce 1988 si polepšili o 2,1 % hlasů.
202 Hamburská GAL získala rekordních 13,5 % hlasů, což bylo nejvíce v její historii. Více získala 

už jen v roce 1994.
203 Politická strana už se oficiálně jmenuje Svaz  90/ Zelení.
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v Bavorsku (6,1 %), v Sársku (5,5 %)204 a v Sasku Anhaltsku (5,1 % hlasů). Ostatní 

strany  Zelených  zůstali  v  mimoparlamentní  opozici:  v  Braniborsku  2,9 %, 

Meklenbursku  (3,7  %),  v  Sasku  (4,1  %)  a  Durynsku  (4,5  %  hlasů).  V  Sasku 

Anhaltsku dokonce vytvořili rudozelenou koalici s SPD.

V  Mannheimu  v  únoru  roku  1994  byl  schválen  volební  program  pro 

spolkové  volby,  které  se  konaly  3.  října  a  politická  strana  Svaz  90/  Zelení  od 

minulých voleb posílila a získala 7,3 % hlasů a 49 mandátů ve Spolkovém sněmu.205

Velmi úspěšně dopadly i volby do Evropského parlamentu. Svaz 90/ Zelení 

získala 10,1 % hlasů.206

Rok 1995 patří  mezi  nejúspěšnější  léta  německých zelených.  Překvapivě 

dopadly  volby do Zemského sněmu v Severním Porýní Vestfálsku. Svaz 90/ Zelení 

se vyšplhali na 10 % hlasů, obsadili tak 24 křesel a vytvořili rudozelenou koalici. 

Velmi  úspěšní  byli  i  zelení  v  Berlíně,  kde  získali  rekordních  13,2  %  hlasů 

a pokračovali  v  rudozelené  koalici.207 Nadmíru  úspěšní  byli  i  Svaz  90/  Zelení 

v Brémách, kteří obdrželi 13,1 % hlasů, a v Hesensku, kde získali 11,2 % hlasů 

a potvrdili  rudozelenou  koalici.208 Rok 1996 začal  velmi  úspěšnými  volbami  do 

Zemského  sněmu  v  Bádensku  Württembersku,  kde  Svaz  90/  Zelení  dosáhli 

překvapivých 12,1 % hlasů209. Další opět úspěšné volby proběhly v Porýní Falc, kde 

zelení  dosáhli  6,9  % hlasů,  a  v  Šlesvicku Holštýnsku,  kde  získali  8,2  % hlasů 

a utvořili rudozelenou koalici.210

Nadmíru  úspěšní  byli  i  zelení  v  Brémách,  jenž  obdrželi  13,1  %  hlasů, 

a v Hesensku,  kde  získali  11,  2  %  hlasů  a  potvrdili  rudozelenou  koalici.211 

Rudozelená  koalice  vznikla  i  po  volbách  v  roce  1997 v  Hamburku.  Zelení  zde 

získali rekordních 13,9 % hlasů a 21 mandátů.212 213

204 Nejlepší výsledek v historii sárských Zelených. Poprvé se dostávají do zemského sněmu. Dostali 
3 mandáty.

205 Joschka Fischer a Kerstin Müller byli jmenováni na pozici mluvčích frakce a Antje Vollmer 
viceprezidentkou Spolkového sněmu.

206 Oproti volbám v roce 1989 posílili o 1,7 % hlasů.
207 Ta byla započata v roce 1990 stranou AL.
208 Ta trvala již od roku 1991 a byla ukončena až v roce 1999 nástupem CDU.
209 a 19 mandátů
Nejlepší výsledek v historii Bádenska Württemberska.
210 Ta působila ve Šlesvicku Holštýnsku do roku 2005.
211 Ta trvala již od roku 1991 a byla ukončena až v roce 1999 nástupem CDU.
212 Rudozelená koalice trvala v Hamburku až do roku 2001.
213 Raschke, Joachim: Die Grünen. Was sie wurden, was sie sind. S. 919n
MÜLLER, Helmut: Dějiny Německa. S. 435
DEUTSCHER BUNDESTAG: Wege-Irrwege-Umwege. Die Entwicklung der parlamentarischen 
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3.4.5 Rudozelená koalice

Rudozelená koalice hraje v dějinách Německa nezastupitelnou roli. Již jsme 

zmínili rudozelené koalice na úrovni Zemských sněmů v Hesensku214, Berlíně215, 

Dolním  Sasku216,  Sasku  Anhaltsku217,  Severním  Porýní  Vestfálsku218,  Šlesvicku 

Holštýnsku219, a Hamburku220.

27. září 1998 se ale dostáváme na spolkovou úroveň, kde zelení obdrželi 

6,7 % hlasů, což je méně než v předešlých volbách221, přesto dosáhli obrovského 

úspěchu v podobě uzavření  rudozelené  koalice.222 Volby vyhrála  SPD s  40,9  % 

hlasů a 298 křesely223. O měsíc později byl na zasedání Spolkového sněmu zvolen 

Gerhard Schröder224 spolkovým kancléřem a v koalici se stranou Svaz 90/ Zelení 

sestavil vládu. Tyto volby znamenaly změnu vládnoucích stran. Koaliční smlouva 

byla podepsána v říjnu 1998 v Bonnu. 

Kancléř  Schröder  si  do  svého  kabinetu  vybral  několik  členů  strany 

Svaz 90/ Zelení.  Antje Vollmerová byla jmenována viceprezidentkou Spolkového 

sněmu,  Joschka  Fischer  ministrem  zahraničí,  Andrea  Fischerová  ministryní 

zdravotnictví a Jürgen Trittin ministrem životního prostředí.

Krátce po nástupu do funkce byl Fischer nucen řešit situaci v Kosovu.225 

Demokratie in Deutschland, S. 340n
Bundeszentrale für politische Bildung: Parteien, Bündnis 90/Die Grünen
[On-line] [13. 12.  2008] [7:38] URL 
://http://www.bpb.de/themen/K5WUA2,1,0,Geschichte_von_B%FCndnis_90Die_Gr%FCnen.html
Bündnis 90/ Die Grünen: Die Geschichte [On-line] [17. 2.  2009] [14:19] 
URL:http://www.gruene.de/cms/default/rubrik/9/9028.ab_2006.htm
Pečínka, Pavel: Zelená zleva? Historie ekologických stran v Evropě S. 34n
FENSKE, Hans: Deutsche Parteigeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart S. 303n.
OLZOG, Günter; LIESE, Hans: Die politischen Parteien in Deutschland, Geschichte und Staat, 
S. 180n
214 1985-87, 1991-1999
215 1990- 2001
216 1995 - 2005
217 1994 - 1998
218 1996- 2005
219 1996 - 2005
220 1997 - 2001
221 V roce 1994 získali 7,3 % hlasů.
222 První rudozelená koalice v Německu na spolkové úrovni.
Tato koalice byla v roce 2005 obnovena a trvala až do roku 2005, kdy se vlády chopila Velká koalice 

SPD a CDU.
223 CDU měla jen 35,1 % hlasů, to znamená o 6,4 % méně než v roce 1994.
224 Gerhard Schröder vystřídal spolkového kancléře Helmuta Kohla ze strany CDU. Ten byl ve 

funkci kancléře od 1982 do 1998.
225 Rozhodnuto na březnové konferenci v Erfurtu. (1999)
Válka v Kosovu skončila 10. června 1999
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Fischer podpořil německou účast na akcích NATO a tím dal přednost boji za lidská 

práva před pacifismem. Stejné odůvodnění udal i později s nasazením německých 

vojáků v Afgánistánu. Podpoření německé účasti v NATO vyvolalo ve straně velké 

rozpory. Mnoho členů odešlo ze strany.

V březnu 1998 přišla velká prohra při zemských volbách v Sasku Anhaltsku, 

kdy strana Svaz 90/ Zelení získala pouze 3,2 % hlasů a tím byla rudozelená koalice 

v Sasku Anhaltsku u konce226.  

       Podívejme se na další výsledky voleb do zemských sněmů. Všude zaznamenali 

zelení pokles hlasů: v Bavorsku dosáhli  zelení 7 %227,  v Meklenbursku 2,7 %228 

hlasů a v Dolním Sasku 7,0 % hlasů229.            

V  roce  1999  prosadil  Svaz  90/  Zelení  zákon  o  úplném  pokrytí  mzdy 

v období  nemoci.  Dále  zahájili  „Program  100.000  střech“230,  což  je  největším 

podpůrným programem solární energetiky. Na začátku roku 2000 bylo v Německu 

nainstalováno více než 8.000 solárních kolektorů. Dále zelení usilují o prosazení 

zákona o dvojím státním občanství, ale bohužel se v této otázce neshodli s CDU, 

která  proti  tomuto zákonu zahájila  kampaň.231  Ve volbách do zemských sněmů 

ztratili  zelení hlasy ve všech spolkových zemích, kde probíhaly volby: Berlíně232, 

Braniborsku233, Brémách234, Hesensku235, Sársku236, Sasku237 i Durynsku238. Největší 

ztráty zaznamenaly Brémy a Hesensko. 

V  únoru  roku  1999  se  již  začalo  projednávat  rozpracování  nového 

základního  programu:  „Zelený  rok  2020“  a  v  dubnu  nabyla  platnosti  nová 

ekologická daňová reforma.239 

226 Rudozelená koalice trvala v Sasku Anhaltsku od 1994 do 1998.
227 To je o  0,4 % méně hlasů než v roce 1994.
228 To je o 1 % méně hlasů než v roce 1994.
229 To je o 0,4 % méně hlasů než v roce 1994.
230 „100.000-Dächer_Programm“
231 CDU vyhrála v Hesensku s kampaní pro zákon o dvojím občanství volby. Ve volbách 1999 

získal Svaz  90/ Zelení jen 7,2 % hlasů, oproti minulým volbám ztratili 3 % hlasů.
232 Svaz 90/ Zelení- 9,9 %. To je o 3,3 % méně než v roce 1995.
233 Svaz 90/ Zelení- 1,9 %. To je o 1 % méně než v roce 1994.
234 Svaz 90/ Zelení- 9,0 %. To je o 4,1 % méně než v roce 1995.
235 Svaz 90/ Zelení- 7,2 %. To je o 4 % méně než v roce 1995.
236 Svaz 90/ Zelení- 3,2 %. To je o 2,3 % méně než v roce 1994.
237 Svaz 90/ Zelení- 2,6 %. To je o 1,5 % méně než v roce 1994.
238 Svaz 90/ Zelení- 1,9 %. To je o 2,6 % méně než v roce 1994.
239  Ekologická reforma byla zahájena v dubnu 1999 a pokračovala v letech od 2000 do 2003.
Došlo k navýšení sazeb za benzín, naftu a elektrické energie. Zvláštní výhody se vztahovaly na 

výrobní a zemědělské podniky lesního hospodářství, železniční dopravu, biologické pohonné 
hmoty, elektrický proud z obnovitelných zdrojů energie a další. Daňová reforma měla přinést 
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V roce 2000 byl schválen zákon o právu na státní příslušnost.240 V tomtéž 

roce  proběhly  volby  do  Zemských  sněmů  v  Severním  Porýní  Vestfálsku241 

a Šlesvicku Holštýnsku242. V obou zemích zaznamenali zelení pokles voličů. Přesto 

ve Šlesvicku Holštýnsku vytrvala rudozelená koalice, Klaus Müller se stal tamějším 

ministrem životního  prostředí  a  Anne  Lütkesová  ministryní  spravedlnosti  a  pro 

otázky rodiny, žen a mládeže. I v Severním Porýní Vestfálsku rudozelená koalice 

pokračovala  a  zelení  obsadili  posty  ministra  životního  prostředí  a  ministra 

stavebnictví.243 

V dubnu 2000 vstoupil v platnost Zákon o obnovitelných zdrojích energie.244

Začátkem roku 2001 vstoupila v platnost daňová reforma a třetí fáze zákona 

o  ekologických  daních245.  Spolková  předsedkyně  strany  Renate  Künastová  byla 

zvolena  do  funkce  ministryně  zemědělství  a  spotřební  ochrany.  V  roce  2001 

proběhlo  několik  voleb  do  zemských  sněmů.  Všechny  volby  se  vyznačovaly 

poklesem voličů. Největší  ztráty zaznamenali  zelení v Hamburku, kde  je volilo 

o 5,4 % méně občanů než v předešlých volbách246 a v Bádensku Württembersku, 

kde hlasy voličů procentuálně klesly o 4,4 %247. Dále se konaly volby i v Berlíně248 

a v Porýní Falc249.

Na legislativní  úrovni  však  strana  slavila  úspěch.  11.  června  se  podařilo 

prosadit zákon o řádném ukončení jaderné energie a 1. srpna vstoupil v platnost 

pokles spotřeby primární energie, zlepšování energetické efektivnosti, technologický pokrok 
v energetickém hospodářství, úsporné a racionálnější využívání energie, rostoucí energetickou 
uvědomělost spotřebitelů a rostoucí počet cestujících, přepravovaných veřejnou osobní dopravou.

240 Německou státní příslušnost by měli obdržet všichni ti, kteří se narodili v Německu, nehledě na 
národnost jejich rodičů.

241 Svaz 90/ Zelení- 7,1 %. To je o 2,9% méně než v roce 1995.
242 Svaz 90/ Zelení- 6,2 %. To je o 1,9 % méně než v roce 1996.
243 Ministrem životního prostředí se stala Bärbel Höhn a Ministrem stavebnictví se stal Michael 

Vesper.
244 Přesný název tohoto zákona je Zákon pro upřednostňování obnovitelných energií. (EEG- 

Erneuerbare-Energie-Gesetz) Cílem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a životního 
prostředí podpora vývoje dalších zdrojů elektrické energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů 
elektrické energie. Jedná se o finanční podporu státu na rozvoj obnovitelných zdrojů elektrické 
energie, jakými jsou: větrná, solární energie, energie z biomasy a využití zemského tepla.

Zákon pro upřednostnění obnovitelných energií vyšel i v rámci legislativy EU a  jeho cílem je, aby 
do roku 2010 v souladu s cíli Evropské unie a Spolkové republiky Německo došlo ke 
zdvojnásobení podílu obnovitelných zdrojů energií na celkové spotřebě energie.

Poslední úpravy zákona vstoupily v platnost v lednu 2009.
245 V rámci této daňové reformy byly navýšeny hranice rodičovských příspěvků a možnost 
polovičního pracovního úvazku při rodičovské dovolené.
246 GAL v roce 2000: 8,5 % hlasů
247 Svaz 90/ Zelení v roce 2001: 7,7 % hlasů
248 Svaz 90/ Zelení-  9,1 %. To je o 0, 8 % méně než v roce 1995.
249 Svaz 90/ Zelení-  5,2 %. To je o 1,7 % méně než v roce 1996.
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zákon  o  registrovaném  partnerství.  11.  září  došlo  v  americkém  New  Yorku 

k teroristickým útokům. Nejen ministr zahraničí Joschka Fischer vyjádřil Spojeným 

státům hluboký soucit. Následoval souhlas koalice k nasazení vojenských jednotek 

v Afghánistánu a tím snahy o potření mezinárodního terorismu.250

Na  začátku  roku  2002  se  rudozelené  koalici  podařil  prosadit  zákon  na 

podporu rodin a v březnu strana Svaz 90/ Zelení uzavřela nový základní program 

„Zelená  budoucnost“251.  V  květnu  schválila  strana  program  pro  volby  do 

Spolkového sněmu252, které se konaly v září. SPD získala 38,5 % hlasů a Svaz 90/ 

Zelení získali 8,6 % hlasů. Zelení si od minulých voleb (1998) polepšili o 1,9 % 

hlasů  a ve Spolkovém sněmu získali 55 míst.253 16. října byla v Berlínské národní 

galerii  podepsána  druhá  koaliční  smlouva  mezi  SPD  a  Svazem  90/  Zelení. 

V úřadech zůstali ministr životního prostředí Jürgen Trittin, ministryně zemědělství 

a spotřební ochrany Renate Künast254 a ministr životního prostředí Joschka Fischer. 

Koalice  prodloužila  pobyt  spolkové  milice  v  Afganistanu,  ale  odmítla  případné 

intervence v Iráku.

Tentýž rok proběhly volby do Zemských sněmů v Meklenbursku Předním 

Pomořansku a Sasku Anhaltsku. V obou zemích poklesl počet hlasů.255

V  prosinci  2002  odhlasoval  Spolkový  sněm  zákony  pro  tržní  reformy, 

Hartz I. a Hartz II.

V roce 2003 proběhly Zemské volby v Bavorsku, kde si strana od minulých 

voleb polepšila na 7,7 % hlasů256; v Brémách vzrostl počet hlasů o 3,8 %, strana 

Svaz  90/  Zelení  tak  získala  rekordních  12,8  %  hlasů.  Další  volby  proběhly 

v Hesensku,  kde  si  zelení  polepšili  o  2,9  % a  dosáhli  10,1  % hlasů.  Dokonce 

250 4 poslanci Svazu 90/ Zelených vyjádřili nesouhlas s misí.
251 Vlastní překlad.
„Die Zukunft ist grün“
252 Tento program se jmenoval „Čtyřletý program“.
Vlastní překlad.
 „Vierjahresprogramm“
Program byl schválen 4./5. února 2002 na konferenci ve Wiesbadenu.
253 Tento volební výsledek je nejlepším v porovnání s výsledky ostatních voleb do Spolkového 

sněmu.
254 Renate Künast působila od června 2000 do května 2001 jako Spolková předsedkyně strany. Od 

ledna 2001 byla jmenována do funkce ministryně zemědělství a spotřební ochrany.
255 V Meklenbursku poklesl počet hlasů oproti roku 1998 o 1,2 %. Svaz 90/ Zelení dostali tak 

2,6 % hlasů.
 V Sasku Anhaltsku poklesl počet hlasů oproti roku 1998 o 0,1 %. Svaz 90/ Zelení dostali tak  2,0 % 

hlasů.
256 Oproti roku 1998 získala o 2 % hlasů více.
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i v Dolním Sasku vzrostl počet hlasů, byť jen o 0,6 %. Zelení tak získali 7,6% hlasů. 

Úspěšné volby si politici vysvětlují i velkými záplavami v roce 2002.

V tomtéž roce dochází k uvolnění striktního oddělení úřadu a mandátu.257 

Německé  vládě  připadá  velmi  nároční  úkol  v  podobě  řešení  situace  poklesu 

domácího produktu, překročení kritérií Paktu stability, poklesu důchodů, hrozícího 

snížení  životní  úrovně  a  růstu  nezaměstnanosti.  Kancléř  Gerhard  Schröder  se 

rozhodl řešit situaci reformami. V roce 2003 probíhá projednávání reform „Agenda 

2010“258 a reforma zdravotnictví.

V listopadu se na Spolkové konferenci v Drážďanech projednává volební 

program do Evropského parlamentu.

Rok 2004 je opět ve znamení  voleb do Evropského parlamentu,  které  se 

konaly v červnu. Strana Svaz 90/ Zelení získala rekordních 11,9 % hlasů. To je 

o 5,5 % více než v roce 1999. To je zatím nejlepší výsledek této strany v historii 

evropských  voleb.  Zelení  tak  získali  13  z  99  německých  evropských  míst 

v Evropském parlamentu.

V červnu byl také schválen zákon zaměřený na biotechnologii a genetické 

inženýrstv.í259 Po čtyřleté  diskuzi  se  vláda  i  opozice shodli  na  přistěhovaleckém 

zákoně.260 Zelení s tímto zákonem úplně nesouhlasili. 

Dále se v roce 2004 konalo několik voleb do zemských sněmů. Volby se 

považují za velmi úspěšné. Možná i z důvodů velkých záplav v roce 2002. Zelení 

v Hamburku  získali  12,3  % hlasů261 a  v  Braniborsku 3,6  % hlasů262.  Největším 

překvapením byly volby ve spolkových zemích: Sársku, Sasku a Durynsku. Sárští 

zelení překvapili výsledkem 5, 6 % hlasů263 a  stěhováním do Zemského sněmu, kde 

obsadili  3  místa.  Do  Zemského  sněmu  se  stěhovali  i  zelení  v  Sasku,  kde 

s výsledkem 5,1 % hlasů264 obsadili  6  míst.  Dobrý výsledek zaznamenali  zelení 

257 V budoucnu mohou dva ze šesti členů vykonávat souběžně dvě funkce, jednu v úřadu strany a 
druhou v parlamentu.

258  Reforma, která se zakládá na „zelených“ základních principech: spravedlnost, ekologie, právo 
na sebeurčení a demokracie.

259 Tento zákon má především za cíl konvenční, geneticky čisté a ekologické zemědělství chráněné 
před znečištěním geneticky změněnými organismy.

260 Tento zákon vešel v platnost v lednu 2005. Zákon umožňuje odsun cizinců i na základě pouhé 
nepodložené prognózy.  Cílem zákona je vypovězení radikálních islamistů.

261  To je o 3, 8 % více než v roce 2001 a o 1,6 % méně než v roce 1997.
262 To je o 1, 7 % více než v roce 1999.
263 Sárští zelení si polepšili o 2,4 % od roku 1999.
264 Od roku 1999 se zlepšili o 2,5 % hlasů.
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i v Durynsku, kde získali 4,5 % voličských hlasů.265

Rok  2005  začal  schválením  již  zmíněného  přistěhovaleckého  zákona. 

Ministerstvo zahraničí  bylo nuceno čelit vážnému obvinění, že se v letech 2000 až 

2002  dopustilo  zneužití  liberální  vízové  politiky.266 Ministr  zahraničí  Joschka 

Fischer vzal veškerou politickou zodpovědnost na sebe. 

Rok přinesl i další volby do zemských sněmů. První se konaly ve Šlesvicku 

Holštýnsku  a  Severním  Porýní  Vestfálsku.  Výsledek  zelených  ve  Šlesvicku 

Holštýnsku  6,5 % hlasů byl stejný jako v roce 2000. Přesto to znamenalo konec 

rudozelené koalice267, která trvala od roku 1996. Pokles voličů zaznamenalo Severní 

Porýní Vestfálsko, kde zelené volilo pouze 6, 2 % voličů.

Stěžejní  politickou  událostí  byly  volby  do  Spolkového  sněmu.  Volební 

program strany Svaz 90/ Zelení byl schválen v červenci v Berlíně. Volby se konaly 

18. září 2005. Zelení získali slušných 8,1 % hlasů, jen o 0,5 % méně než v roce 

2002.268 Ve Spolkovém sněmu obsadili 51 míst.269 Ale pro SPD volilo oproti roku 

2002 o 5,7 % voličů méně, získala 34,2 % hlasů a 222 míst ve Spolkovém sněmu. 

Ve  volbách  zvítězila  strana  CDU/CSU,  která  získala  35,2  %  hlasů  a  226  míst 

v parlamentu.  Kancléřkou  byla  zvolena  Angela  Merkelová,  která  vystřídala 

Gerharda  Schrödera.  Vládu  sestavila  spolu  s  druhou  nejsilnější  stranou  SPD. 

Podruhé v historii byla u moci Velká koalice.270

V říjnu vypracoval Spolkový kongres rozhodnutí: „Zelená dělá rozdíl“271. 272

265 Polepšili si tak od roku 1999 o 2,6 % hlasů.
266 To mělo do Německa přivést velké množství zločinců, ilegálních dělníků a prostitutek.
267 Pro nedostatečnou většinu.
268 Třetí nejlepší v jejich historii. V roce 1987 získali 8, 3 % hlasů a v roce 2002 8,6%.
269 V roce 2002 to bylo 55.
270 Velká koalice se objevila v Německu již v roce 1963, Kurt Georg Kiesinger byl zvolen 

kancléřem a Willy Brandt zástupcem kancléře a ministrem zahraničí.
271 Vlastní překlad.
„Grün macht den Unterschied“
V tomto rozhodnutí je sestavena bilance rudozelené koalice a její perspektivy strany Svaz 90/ Zelení 

do budoucna.
272 MÜLLER, Helmut: Dějiny Německa. S. 469, 386
AUSWÄRTIGES AMT: Tatsachen über Deutschland. S. 113
FISCHER, Joschka: Die rot-grüne Jahre. Deutsche Außenpolitik- vom Kosovo bis zum 11. 
September
PEČÍNKA, Pavel: Zelená zleva? Historie ekologických stran v Evropě, 37n
ZEHETMAIR, Hans: Das deutsche Parteiensystem. Perspektiven für das 21. Jahrhundert, S. 45
Bundeszentrale für politische Bildung: Parteien, Bündnis 90/Die Grünen
[On-line] [13. 12.  2008] [7:38] URL 
://  http://www.bpb.de/themen/K5WUA2,1,0,Geschichte_von_B%FCndnis_90Die_Gr%FCnen.html  
Bündnis 90/ Die Grünen: Die Geschichte [On-line] [17. 2.  2009] [14:19] URL 
:  http://www.gruene.de/cms/default/rubrik/9/9028.ab_2006.htm  
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3.4.6 Období let 2006-2009. Zelení opět v opozici.

V roce 2006 se tedy zelení vracejí do opozice, kam patřili do roku 1998. 

Dále se konaly volby do Zemských sněmů v Bádensku Württembersku, v Berlíně, 

v Meklenbursku Předním Pomořansku,  v  Porýní  Falc  a  Sasku Anhaltsku.  Velmi 

úspěšný volební výsledek zaznamenali zelení v Baden Württembersku, kde strana 

Svaz  90/  Zelení  získala  11,7  %  hlasů  a  tím  17  míst  v  Zemském  sněmu273, 

a v Berlíně, kde zelení vybojovali rekordních 13,1 % hlasů a 23 míst v Zemském 

sněmu.274 Dále si oproti předešlým volbám polepšili zelení v Meklenbursku, kde 

získali 3,4 % hlasů275, a v Sasku Anhaltsku, kdy zelení vybojovali 3,6 % hlasů276. 

Naopak mírně si pohoršili zelení v Porýní Falc, kde získali 4,6 % hlasů a museli 

opustit tamější Zemský sněm.277

27. června 2006  Spolkový sněm opouští Joschka Fischer. Fischer se vzdává 

svého mandátu ve prospěch člena spolkového předsednictva Omida  Nouripoura. 

Britské listy: Záruba, Igor; Stuchlík Jan: Reportáž Německo, V barvách Jamajky, nebo nové volby? 
[On-line] [20.9.  2005] URL   http://www.blisty.cz/art/2509.html  
SUEDDEUTSCHE.DE: Bremen. Rot-Grüne perfekt [On-line] [16. 6. 2007] [18: 15] URL 
http://www.sueddeutsche.de/politik/70/399853/text/print.html
http://reuters.com: Rot-grüne Koalition in Hessen perfekt  [On-line] [24. 10. 2008]URL 
http://www.jurablogs.com/de/rot-gruene-koalition-in-hessen-perfekt/
Spolkové ministerstvo financí, Berlín: Ekologická daňová reforma v Německu [On-line] [prosinec 
2004] URL   http://www.czp.cuni.cz/ekoreforma/EDR/BMF_OSR_cz.pdf  
Wikipedia, die freie Encyklopedie: Erneuerbare-Energie-Gesetz l [On-line] [3. 02. 2009] [9:46] URL 
http://de.wikipedia.org/wiki/Erneubare-Energien-Gesetz
Energetik: Zákon pro upřednostňování obnovitelných energií-zákon o obnovitelných energiích EEG 
(Legislativa EU)   [On-line] [3. 02. 2009] [10:42] URL   
http://www.energetik.cz/hlavni3.html?m1=/zakony/z_energie.html
Objective sorce E-learning: Německo má legislativní návrh umožňující genetické testy zaměstnanců: 
[On-line] [28. 11. 2004] [04:04] URL 
http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&akce=showall&clanek=10248id-c=1842
EUROACTIV.SK. Sociální politika: Budoucnost Německa: Tvrdé reformy, nebo hluboká 
krize?Článek hodnotící budoucnost německého sociálního systému a jednotlivé snahy o jeho 
reformu [On-line] [9.11.2003] URL   http://www.euroactiv.sk/versia-pre-tlac/analyza/budoucnost-  
nemecka-tvrde-reformy-nebo-hluboka-krize
Altermedia ČR: Německý přistěhovalecký zákon  [On-line] [25. 1. 2005] [15:36] URL: 
http://cz.altermedia.info/ze-zahranici/nmeck-pisthovaleck-zkon_883.html
České noviny: Joschka Fischer: z pouličního rváče šéfem německé diplomacie [On-line] [10. 04. 

2008] [12:39]
 URL   http://www.ceskenoviny.cz/svet/index_view.php?id=306675  
Ekolist: Němečtí Zelení chtějí po SPD zvýšení cen benzínu  [On-line] [1.10. 1998] [19:00] 
URL:  http://www.ekolist.cz/txtzprava.shtml?x=126458  
273 Oproti roku 2001 si zelení polepšili o 4 % a 7 míst.
274 Lepší výsledek zaznamenali jen v roce 1995, kdy vybojovali 9,9 % hlasů.
Oproti roku 2001 získali 3,2 % hlasů a 9 míst v Zemském sněmu.
275 To je o 0,8 % více než v roce 2002.
276 O 1,6 % více než v roce 2002. 
277 Od voleb 2001 ztratili 0,6 % hlasů.
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V prosinci  se  strana  usnesla  na  kampani  pro  ochranu  klimatu,  která  měla 

proběhnout v letech od 2007 do 2009. Začátkem roku 2007 se konalo v Berlíně 

shromáždění  rady  strany  Evropských  zelených.  Sjelo  se  240  delegátů  ze  40 

evropských zemí, aby se ujednotili na ochraně klimatu. 

V roce 2007 proběhly volby do Zemského sněmu v Brémách, kde zelení 

vybojovali rekordních 16, 5 % hlasů. Jedná se o nejlepší volební výsledek v historii 

německých zelených. Zelení obsadili 14 míst v Zemském sněmu a spolu se stranou 

SPD utvořili rudozelenou koalici. 

V září 2007 se konal mimořádný sjezd strany v Göttingenu, strana se shodla 

na odmítnutí prodloužení německých vojenských jednotek v Afgánistánu.

V roce 2008 se konaly volby do Zemských sněmů v Bavorsku, Hamburku, 

Hesensku  a  Dolním  Sasku.  Nejúspěšnější  byli  zelení  v  Hamburku  s  9,6  %278 

a v Bavorsku s 9,4 % hlasů279.  V Bavorsku se jedná o nejlepší volební výsledek 

zelených  v  bavorské  politické  historii.  V  Hamburku  byla  krátce  po  volbách 

podepsána  první  černozelená  smlouva  o  koalici  v  historii  Německa.  Byla  tedy 

utvořena koalice CDU a  Svaz 90/ Zelení.  Hessenští zelení oproti volbám v 2003 

ztratili 2,6 % hlasů a s 7,5 % obsadili 9 míst v Zemském sněmu. Naproti tomu si 

polepšili zelení v Dolním Sasku, když získali 8,0 % hlasů voličů a získali 12 míst 

v Zemském sněmu. Jedná se o nejlepší volební výsledek v historii dolnosaských 

zelených.

Na 28. konferenci v Erfurtu v listopadu 2008 byl Cem Özdemir280 zvolen 

předsedou strany. Předsedkyní strany nadále zůstala Claudia Rothová.

Pro chybně sestavenou vládu se konaly v lednu 2009 v Hesensku předčasné 

volby do Zemského sněmu. Zelení zazářili výsledkem 13,7 % hlasů, což je nejlepší 

volební  výsledek  v  historii  této  spolkové  země.  Zelení  obsadili  v  tamějším 

Zemském sněmu 17 míst.

Koncem ledna se v Dortmundu se konal sjezd strany Svaz 90/ Zelení. Strana 

volila své kandidáty pro nadcházející červnové volby do Evropského parlamentu. 
278 Oproti volbám v roce 2004 ztratili 2,7 % hlasů.
279 To je o 1,7 % více než v roce 2003.
280 Cem Özdemir je turecký Němec. Mnozí jej připodobňují k americkému prezidentovi Baracku 

Obamovi.
Strana Svaz 90/Zelení je první německou stranou, která do svého čela zvolila Němce s tureckými 

kořeny.
Německý deník Hürriyet napsal, že Özdemir přináší do Evropy velkou změnu. Jeho zvolení se prý 

rovná revoluci přistěhovalců.
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Mezi ně patří spolková poslankyně Rebecca Harmsová, bývalý šéf strany Reinhard 

Bütikofer a dlouholetá europoslankyně Heide Rühlová. Také odsouhlasili volební 

program.

Zelení  hojně  diskutovali  o  možnosti  případné  koalice  s  CDU.  Zatím 

černozelená koalice funguje pouze v Hamburku jen na úrovni zemských sněmů. 

Dále  působila  černozelená  koalice  na  komunální  úrovni.  Příkladem jsou  města: 

Müllheim an der Ruhr, Duisburg, Essen, Otzberg, Oldenburg a další. 

V červnu roku 2009 se  konaly  volby  do Evropského parlamentu.  Strana 

Svaz 90/ Zelení obdržela rekordních 12,1 %.281

V roce 2009 proběhla řada voleb do zemských sněmů. Volby do zemských 

sněmů se konaly ve Šlesvicku Holštýnsku, Braniborsku, Sársku, Sasku, Durynsku 

a Hessensku. Nejúspěšnější byla strana Svaz 90/ Zelení v Hessensku, kde získala 

13,7 % hlasů.282 Velmi  úspěšná byla  tato  strana  i  ve Šlesvicku Holštýnsku,  kde 

obdržela 12,4 % hlasů.283 V Sasku získali zelení 6,2 % hlasů284, v Durynsku 6, 2 % 

hlasů285,  v  Sársku  5,9  %  hlasů286 a  v  Braniborsku  5,7  %  hlasů287.  Ve  všech 

zmíněných spolkových zemích zaznamenali zelení nárůst voličských hlasů.

V září  se  dále  konaly volby do Spolkového sněmu.  Volby vyhrála  CDU 

s 33,8 %288 a utvořila koalici s FDP, která ve volbách získala 14, 6 % hlasů.289 SPD 

volilo pouze 23 % voličů290, stranu Linke291 volilo 11,9 % voličů292 a strana Svaz 90/ 

Zelení zaznamenala 10,7 %293.

Strana Svaz 90/ Zelení je stále úspěšnější. Ve volbách v roce 2009 získala 

procenta hlasů. Necháme se překvapit, co budoucnost německým zeleným přinese. 

Anebo co němečtí zelení přinesou budoucnosti???  294

281 To je dosud nejlepší výsledek. V roce 2004 získala strana 11,9 % hlasů. V roce 2009 se stala třetí 
nejsilnější stranou v Evropském parlamentu.

282 Zelení si zde oproti roku 2008 polepšili o 6,2 %.
283 Zelení si zde od roku 2005 polepšili o 6,2 % hlasů.
284 To je o 1,3 % více než v roce 2004. 
285 To je o 1,7 % více než v roce 2004.
286 To je o 0,3 % více než v roce 2004.
287 To je o 2,1 % více než v roce 2004.
288 To je o 1,4 % méně než v roce 2005.
289 To je o 4,8 % více než v předešlých volbách.
290 To je o 11 2 % méně než v roce 2005.
291 Vlastní překlad. Levici.
292 To je o 3,2 % více než v předešlých volbách 2005.
293 To je o 2,6 % více než ve volbách 2005.
294 ZEHETMAIR, Hans: Das deutsche Parteiensystem. Perspektiven für das 21. Jahrhundert, S. 
150n
Bundeszentrale für politische Bildung: Parteien, Bündnis 90/Die Grünen
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 3.5 Významní němečtí zelení  

Ke  straně  Zelených,  později  straně  Svaz  90/  Zelení  patří  i  velká  řada 

významných politických osobností. Ráda bych zmínila některé z nich. Nemůžeme 

opominout  ministra  zahraničí  v  letech  od  1998  do  2005  Joschku  Fischera, 

mimořádného odpůrce jaderné politiky Jürgena Trittina, dále Antje Vollmerovou, 

Petru Kellyovou či Claudii Rothovou.

 3.5.1  Joschka Fischer

V  šedesátých  letech  se  Fischer  účastnil  mohutné  revoluční  vlny,  která 

zasáhla  německé univerzity.  Byl  členem radikální  organizace  Revoluční  boj.  Za 

napadení policie byl dokonce ve vězení.295 V roce 1971 zorganizoval stávku u Opla. 

V roce 1982 vstoupil do strany Zelených.

Po úspěšných volbách do Spolkového sněmu v roce 1983, kdy zelení dosáhli 

5,6 % hlasů a dostali se tak do Spolkového sněmu, byl Joschka Fischer jmenován 

[On-line] [13. 12.  2008] [7:38] URL 
://  http://www.bpb.de/themen/K5WUA2,1,0,Geschichte_von_B%FCndnis_90Die_Gr%FCnen.html  
Bündnis 90/ Die Grünen: Die Geschichte [On-line] [17. 2.  2009] [14:19] URL 
:  http://www.gruene.de/cms/default/rubrik/9/9028.ab_2006.htm  
Český rozhlas: Němečtí zelení mezi přáním a skutečností  [On-line] [26. 1. 2009] URL: 
http://www.rozhlas.cz/komentare/portal/_zprava/540190
Český rozhlas 6, Karel Hvížďala: Němečtí Zelení mění dosavadní trendy [On-line] [13. 11. 2008] 
URL:   http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/515157?hodnoceni=3  
MF Dnes: Yes, we Cem, řekli si němečtí Zelení a zvolili do čela "Obamu" [On-line] [18. 11. 2008] 
URL:   http://www.zeleni.cz/11665/clanek/yes-we-cem-rekli-si-nemecti-zeleni-a-zvolili-do-cela-  
obamu-/
Lidové noviny, Šárka Daňková: Němečtí Zelení se ocitli v krizi [On-line] [18. 9. 2007] URL: 
http://www.lidovky.cz/nemecti-zeleni-se-ocitli-v-krizi-dar-
/ln_noviny.asp?c=A070918_000041_ln_noviny_sko&klic=221464&mes=070918_0
Ne základnám: Němečtí Zelení proti raketové obraně USA [On-line] [16. 1. 2009] 
URL:  http://www.nezakladnam.cz/cs/1416_nemecti-zeleni-proti-raketove-obrane-usa  
Lidové noviny: Němečtí Zelení mají v Čele svého „Obamu“  [On-line] [16. 11. 2008] [16:38] 
URL:  http://www.lidovky.cz/nemecti-zeleni-maji-v-cele-sveho-obamu-d8/-/in-  
zahranici.asp?c=A081116-163836-in-zahranici-mel
Der Bundeswahlleiter: Bundeswahl 2009  [On-line] [28 12. 2009] [14:56] 
:http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/landesergebniss
e/l13/
Topnews: Landtagswahl- Saarland [On-line] [30 08. 2009]   http://www.topnews.de/landtagswahl-  
saarland-prognosehochrechnung-und-wahl-ergebnisse-2009-371714
Topnews: Landtagswahl- Sachsen [On-line] [30 08. 2009]  http://www.topnews.de/landtagswahl-  
sachsen-hochrechnung-prognose-und-wahl-ergebnisse-2009-371731
Wahlrecht.de: Wahlergebnisse [On-line] [28 09. 2009]  http://www.wahlrecht.de/ergebnisse/index.htm  
Bündnis 90/ Die Grünen: Europa wird grüner [On-line] [7. 06.2009] 
http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/europa-wird-gruener.html
295 Joschka Fischer se za tento čin později omluvil.
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„Parlamentarischer Geschäftsführer“.296

Joschka  Fischer  byl  realistou,  cestu  zelených  viděl  v  působení  strany 

v parlamentu.

„Pro Zelené není jiné cesty než parlamentarismus, svaz a kompromis. Kdo 

se toho chce účastnit, může stranu zničit, ale bez zmíněných strategiích není možné  

tento proud v politice udržet.“297

Za  cíl  považoval  Joschka  Fischer  ekologizaci  tržního  hospodářství 

a ekologický přístup v kapitalismu.

V roce 1985 byla v Hesensku utvořena rudozelená koalice a Joschka Fischer 

byl zvolen tamějším ministrem životního prostředí. V této funkci působil i v letech 

1991 až 1994. V roce 1998 se stal ministrem zahraničí a vicekancléřem ve vládě 

Gerharda  Schrödera.298 V letech  od  1987  do  1991  byl  předsedou  frakce  strany 

Zelených v hessenském Zemském sněmu. V letech od 1994 do 1998 působil jako 

mluvčí frakce strany Svaz 90/ Zelení v německém Spolkovém sněmu.

Nejvíce Fischera poškodila aféra, kdy jeho ministerstvo bylo obviněno ze 

zneužití liberálně vízové politiky v letech od 2000 do 2002. Ministerstvo údajně 

mělo do Německa přivést řadu ilegálních dělníků, prostitutek a zločinců. V říjnu 

roku 2005 odešel Joschka Fischer z vysoké politiky. O rok později přijal nabídku 

roční profesury na americké univerzitě. Dále si založil poradenskou firmu Joschka 

Fischer Consulting, stal se spolupředsedou sdružení Evropská rada pro zahraniční 

vztahy a dále působí jako politologický kritik. Projevuje nesouhlas s nesoudržností 

NATO,  upozorňuje  na  nepokoje  v  Tibetu  a  poukazuje  na  nebezpečí  nového 

jaderného zbrojení.

V roce  2003  navštívil  Českou  republiku  a  projevil  zájem o  prohloubení 

Česko-německých  vztahů.  Fischer  byl  velkým  příznivcem  evropské  integrace 

296 Tato funkce v České republice není. Její překlad je obtížný.  Každá parlamentní strana musí mít 
v německém politickém systému tzv. Parlamentarischen Geschäftsführer. Kdo funkci vykonává, 
stará se o organizační záležitosti strany.

DEUTSCHER BUNDESTAG, Aktuele Themen: Was macht eigentlich... ein parlamentarischer 
Geschäftsführer? [On-line] [22.05.2007 ]URL 
http://www.bundestag.de/aktuell/archiv/2007/was_gesch/index.html
297 Vlastní překlad.
„Es gibt keinen anderen Weg für die Grünen als Parlametarisierung, Bündnis und Kompromiss. Wer 
dies aushalten will, kann die Partei nur noch kaputt machen, anders wird sich diese Grundströmung 
nicht mehr aufhalten lassen.“
 HEIDTMANN, Ina: Die öko-alternative Bewegung , S. 218
298 Viz kapitola „Rudozelená koalice“
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a rozšiřování EU. Zastával podobné názory jako Václav Havel. 299

„Každá obsahová pozice zelené elity a každé obsazení vedoucí pozice stály  

pod výhradou jeho souhlasu.  K mnoha otázkám neříká nic,  ale  pokud se  jedná  

o strategii, je za demokratickou fasádou samovládce.“300

 3.5.2 Antje Vollmerová  

Antje Vollmerová se narodila v roce 1943 v Lübecku. Politiky se účastnila 

již od sedmdesátých let jako členka „Ligy proti imperialismu“301 a dále od roku 

1985 jako členka strany Zelených. V letech od roku 1994 až do 2005 působila jako 

viceprezidentka  německého  Spolkového  sněmu.  Antje  Vollmer  dostala  mnoho 

významných  ocenění.  Příkladem  jsou:  Cena  Cicera302 (1996),  Cena  Hannah 

Arenthové za politické myšlení (1998) a Velký spolkový kříž za zásluhy (2005).303

 3.5.3 Jürgen Trittin  

Jürgen  Trittin  se  narodil  v  Bremách304,  studoval  společenské  vědy  na 

Univerzitě Göttingen a byl mluvčím studentského parlamentu. V „zelené“ politice 

působí od roku 1982, kdy se stal členem strany Zelených v Dolním Sasku. V letech 

299 FISCHER, Joschka: Die rot-grüne Jahre. Deutsche Außenpolitik- vom Kosovo bis zum 11. 
September
PEČÍNKA, Pavel: Zelená zleva? Historie ekologických stran v Evropě, S. 39
SCHWARZE, Dr. Johannes: Geschichte, Ideologie und Programmatik der Grünen, S. 197
HEIDTMANN, Ina: Die öko-alternative Bewegung, S. 218
České noviny: Joschka Fischer: z pouličního rváče šéfem německé diplomacie [On-line] [10. 04. 
2008] [12:39 URL   http://www.ceskenoviny.cz/svet/index_view.php?id=306675  
České noviny: Politický důchodce Fischer se z podvědomí veřejnosti nevytratil [On-line] [10. 04. 
2008] [12:36 URL   http://www.ceskenoviny.cz/svet/zpravy/politicky-duchodce-fischer-se-z-  
podvedomi-verejnosti-nevytratil/306720&id_seznam=
Radio Praha,Josef Kubeczka: Český rozhlas 7: Šéf německé diplomacie Joschka Fischer v Praze 
[On-line] [26. 08. 2003] URL   http://www.radio.cz/cz/clanek/44534  
300 Vlastní překlad.
„Jede inhaltliche Position der grünen Eliten und jede Besetzung einer Führungsposition steht unter  
dem Vorbehalt seiner Zustimmung. Zu vielen Fragen sagt er nichts, aber wenn es ans Strategische 
geht, ist hinter der demokratischen Fassade Alleinherrscher.“
ZEHETMAIR, Hans: Das deutsche Parteiensystem. Perspektiven für das 21. Jahrhundert, S. 126
(Raschke Joachim: Wer folgt auf Joschka Fischer?, in: Tageszeitung, 29. April 2003)
301 „Liga gegen den Imperialismus“
302 Cicero- Rednerpreis
303 Antje-Vollmer.de: Antje Vollmer, Rubrik, [On-line] [2. 3.  2009] [12:15] URL http://www.antje-
vollmer.de/cms/default/rubrik/0/15.html
304 Město Vegesack
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od 1982 do 1990 a v letech od 1994 do 1998 působil  v dolnosaském Zemském 

sněmu  jako  mluvčí  strany.  V  roce  1990  přijal  funkci  ministra  pro  federální 

a evropské záležitosti v Dolním Sasku.305

V letech od 1998 do 2005 působil ve vládě kancléře Gerharda Schrödera 

jako ministr životního prostředí. V roce 1998 navštívil Českou republiku na pozvání 

tehdejšího českého ministra životního prostředí Miloše Kunžvarta.

Jürgen  Trittin  působí  ve  straně  Svaz  90/  Zelení   a  Mírové  bezpečnostní 

komisi  strany.  Od roku 2005 je  předsedou frakce  Svaz  90/  Zelení  a  politickým 

koordinátorem  pracovní  oblasti  frakce  IV.  -  „Zahraniční  politika,  lidská  práva, 

politika kultury, rozvojová politika, obrana a Evropa“.

Dále vystupuje jako kritik jaderné politiky a odmítá rozmístění amerických 

radarů v Evropě.306

 3.5.4 Petra  Kellyová  

Petra Karin Kellyová, která se narodila v roce 1947 v Günzburku a zemřela 

tragicky  v  roce  1992  v  Bonnu,  byla  německou  političkou,  mírovou  aktivistkou 

a zakladatelkou  strany  Zelených.  Působila  v  USA  a  velmi  se  angažovala 

v amerických  prezidentských  volbách  na  podporu  senátorů  R.  F.  Kennedyho 

a H. H. Humpreye.   V letech od roku 1972 do roku 1082 pracovala v Evropské 

komisi  v Bruselu.  V  70.  letech  se  účastnila  hnutí  proti  jaderným  elektrárnám, 

byrokracii a nukleární válce. V roce 1979 vystoupila z SPD a stala se jednou ze 

zakladatelek strany Zelených. V roce 1881 se účastnila demonstrace v Bonnu proti 

jadernému  zbrojení.   V  roce  1982  ji  byla  udělena  Altermativní  nobelova  cena 

a v roce 1985 se zasadila o Tibet. V roce 1989 spolu s dalšími založila Spolek pro 

sociální podporu.307 Po své smrti dostala další velká ocenění.

Do dnes zůstává známá jako velká bojovnice za lidská práva, za mír a jako 

přesvědčená  feministka.  Petra  Kellyová  silně  věřila  ve  změnu  a  cestu  k  lepší 

305 V této funkci byl do 1994.
306 Trittin, Jürgen: Jürgen Trittin, zur Person [On-line] [2. 3.  2009] [15:20] URL 
http://www.trittin.de/zur-person/index.shtml?naranchor=1010005
SCHWARZE, Dr. Johannes: Geschichte, Ideologie und Programmatik der Grünen, S. 197
Ne základnám: Němečtí Zelení proti raketové obraně USA [On-line] [16. 1. 2009] 
URL:  http://www.nezakladnam.cz/cs/1416_nemecti-zeleni-proti-raketove-obrane-usa  
307 Bund für soziale Verteidigung.
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společnosti.

„Jako feministka a zelená věřím, že svět, který známe není takovým, jaký by 

měl být, a že se to dá změnit.“308

Jejím mottem bylo:

„Člověk musí změnit sebe, dříve než zkusí měnit svět.“309

Velký důraz kladla na lásku a lidskost.310

„Myslet srdcem.“311

 3.5.5 Claudia Rothová  

Claudia Rothová je současná předsedkyně strany. Narodila se v roce 1955 

v Ulmu. Jejím heslem od dětství bylo:  „Něco udělat,  aby byl svět spravedlivější  

a život hodnotnější.“312

V letech 1989 až 1998 byla poslankyní v Evropském parlamentu. V Bruselu 

a  Štrasburku  působila  jako  odbornice  na  lidská  práva.  V letech  1998  do  2001 

a znovu od 2002 působila jako spolková poslankyně. Dnes se především zabývá 

kurdskými menšinami v Turecku.313

308 Vlastní překlad.
„Als Feministin und Grüne glaube ich, dass die Welt, die wir kennen, nicht so ist, wie sie sein sollte  
und dass dies geändert werden kann.“
HEIDTMANN, Ina: Die öko-alternative Bewegung. S. 143
309 Vlastní překlad.
„Man muss sich selbst verändern, ehe man die Welt da draußen versucht zu verändern.“
 HEIDTMANN, Ina: Die öko-alternative Bewegung. S. 215
310 HEIDTMANN, Ina: Die öko-alternative Bewegung. S. 143, 215
Wikipedia, die freie Encyklopedie: Petra Kelly [On-line] [1. 3. 2009] [20:09  ]   URL   
http://de.wikipedia.org/wiki/Petra_Kelly
Lebenshaus Schwäbische Alb, Gemeinschaft für soziale Gerechtigkeit, Freieden & Ökologie. e. V. 
[On-line] [23. 10 2003] URL   http://www.lebenshaus-alb.de/magazin/004636.html  
311 Vlastní překlad.
„Mit dem Herzen denken“
HEIDTMANN, Ina: Die öko-alternative Bewegung. S. 217
312 Vlastní překlad.
„Etwas machen, wodurch die Welt gerechter bund lebenswerter wird.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Claudia Roth [On-line] [17. 2.  2009] [14:19] URL :  http://www.gruene.de/  
313   Bündnis 90/ Die Grünen: Claudia Roth [On-line] [17. 2.  2009] [14:19] URL 

:  http://www.gruene.de/  

54

http://www.gruene.de/cms/default/rubrik/9/9028.ab_2006.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Halbkanton/Ausserhoden
http://www.bpb.de/themen/K5WUA2,1,0,Geschichte_von_B%FCndnis_90Die_Gr%FCnen.html
http://www.bpb.de/themen/K5WUA2,1,0,Geschichte_von_B%FCndnis_90Die_Gr%FCnen.html
http://www.gruene.de/cms/default/rubrik/9/9028.ab_2006.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Halbkanton/Ausserhoden
http://www.bpb.de/themen/K5WUA2,1,0,Geschichte_von_B%FCndnis_90Die_Gr%FCnen.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Erneubare-Energien-Gesetz
http://www.bpb.de/themen/K5WUA2,1,0,Geschichte_von_B%FCndnis_90Die_Gr%FCnen.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Petra_Kelly
http://www.bpb.de/themen/K5WUA2,1,0,Geschichte_von_B%FCndnis_90Die_Gr%FCnen.html


 4 Srovnání volebních programů  

Ve  druhé  části  diplomové  práce  na  téma  „Svaz  90/  Zelení  a  jejich 

programový  vývoj“  bych  se  pokusila  o  srovnání   volebních  programů  strany 

Zelených a strany Svaz 90/Zelení.  Jedná se o šest volebních programů pro volby do 

německého Spolkového sněmu314 od začátku devadesátých let do voleb v roce 2009.

Nejprve bych ráda  připomněla o jaké volební programy se jedná, kdy se 

volby,  pro které  byly programy určené,  konaly a  jak volby pro stranu Svaz 90/ 

Zelení dopadly. 

V roce 1990 vyšel volební program „Das Programm zur 1. gesamtdeutschen 

Wahl 1990“.315 Jednalo se o program západoněmecké strany Zelených, který byl 

určen pro první  společné volby sjednoceného Německa.  Ve volbách se účastnili 

západoněmečtí a východoněmečtí  zelení odděleně. Volby se konaly  2. prosince 

1990.  Západoněmečtí  zelení  utrpěli  porážku  a  se  4,8  %  hlasů  se  stěhovali  ze 

Spolkového sněmu. 

Po čtyřech letech, v roce 1994, již zelení kandidovali v rámci sjednocené 

politické strany Svaz 90 / Zelení. Program pro Spolkové volby nesl název „Nur mit 

uns. Programm zur Bundestagswahl 1994“316. Volby se konaly 3. října a zelení se se 

7,3 % hlasů opět stěhovali do Spolkového sněmu v Bonnu.

Dalším dokumentem je volební program pro volby do Spolkového sněmu 

z roku  1998.  Program  se  jmenuje  „Grün  ist  der  Wechsel:  Programm  zur 

Bundestagswahl  1998“317.  Tyto volby  se  konaly 27.  září  1998,  zelení  získali  od 

voličů 6, 7 % hlasů a utvořili s politickou stranou SPD rudozelenou vládní koalici.

V květnu 2002 rozpracovali zelení další program pro volby do Spolkového 

sněmu  pod  názvem  „Vierjahresprogramm  2002-2006“318.  Pro  zelené  se  jednalo 

o velmi úspěšné volby.  Od voličů obdrželi  8,6 % hlasů a podepsali  další  vládní 

koaliční smlouvu s SPD.

314 Ten měl sídlo v Bonnu a od roku 1999 v Berlíně.
315 Vlastní překlad
„Program k prvním společným volbám 1990“
316 Vlastní překlad
„Jen s námi. Program k volbám do Spolkového sněmu 1994“
317 Vlastní překlad.
„Zelená je změna: program k volbám do Spolkového sněmu 1998“
318 Vlastní překlad.
„Čtyřletý program 2002 - 2006“
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Dalším  programem,  který  poslouží  ke  srovnání,  je  volební  program  pro 

předčasné  spolkové  volby  roku  2005.  Program se  jmenuje  „Eines  für  alle.  Das 

grüne Wahlprogramm 2005“319. Ve volbách dostali zelení  8,1 % voličských hlasů, 

ale  stranu  SPD  předčila  ve  volbách  strana  CDU,  která  s  SPD  utvořila  Velkou 

koalici. Zelení se tak vrátili do parlamentní opozice, kam patřili do roku 1998.

Posledním analyzovaným programem je volební program z roku 2009 „Aus 

der  Krise  hilft  nur  grün.  Der  grüne  Neue  Gesellschaftsvertrag.“320 V  tomto 

programu se zelení zabývají problematikou celosvětové hospodářské krize. Volby 

do Spolkového sněmu proběhly v září 2009, přestože strana Svaz 90/ Zelení získala 

rekordních 10,7 % hlasů, zůstala v opozici. Vlády se ujala černožlutá koalice CDU-

FDP.321

 4.1 Obsahová analýza programů  

Než začneme podrobněji rozebírat jednotlivé kapitoly programů, pojďme se 

nejprve podívat na jejich obsah a na seřazení jednotlivých kapitol. Programy se liší 

počtem kapitol  a  jejich členěním.  Program z roku 1990 je  členěn do 6 kapitol, 

program z roku 1994 pouze do 4 kapitol a více podkapitol322; program z roku 1998 

do 7 kapitol323;  program z roku 2002 do 4  kapitol324; program z roku 2005 do 6 

kapitol325 a  program  z  roku  2009  do  14  kapitol.  Programy  se  liší  i  objemem. 

Nejobjemnější program je z roku 2005326.

Program z roku 1990  se na prvním místě, stejně jako programy z let 1998 

a 2002,  zabývá  ekologií.  Tu  má na  prvním místě  společně  s  tématikou sociální 
319 Vlastní překlad.
„Jedno pro všechny. Zelený volební program 2005“
320 Vlastní překlad.
„Z krize pomůže jen zelená. Zelená Nová společenská smlouva.“
321 Der Bundeswahlleiter: Bundeswahl 2009  [On-line] [28 12. 2009] [14:56] 

:http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/landesergeb
nisse/l13/

Topnews: Landtagswahl- Saarland [On-line] [30 08. 2009]   http://www.topnews.de/landtagswahl-  
saarland-prognosehochrechnung-und-wahl-ergebnisse-2009-371714
Topnews: Landtagswahl- Sachsen [On-line] [30 08. 2009]  http://www.topnews.de/landtagswahl-  
sachsen-hochrechnung-prognose-und-wahl-ergebnisse-2009-371731
Wahlrecht.de: Wahlergebnisse [On-line] [28 09. 2009]  http://www.wahlrecht.de/ergebnisse/index.htm  
322 Kapitoly mají od 6 do 9 podkapitol.
323 Každá kapitola má kolem 7 podkapitol.
324 Kapitoly mají od 3 do 11 podkapitol.
325 Kapitoly mají od 4 do 33 podkapitol.
326 120 stránek

56

http://www.wahlrecht.de/ergebnisse/index.htm
http://www.bpb.de/themen/K5WUA2,1,0,Geschichte_von_B%FCndnis_90Die_Gr%FCnen.html
http://www.topnews.de/landtagswahl-sachsen-hochrechnung-prognose-und-wahl-ergebnisse-2009-371731
http://www.topnews.de/landtagswahl-sachsen-hochrechnung-prognose-und-wahl-ergebnisse-2009-371731
http://www.bpb.de/themen/K5WUA2,1,0,Geschichte_von_B%FCndnis_90Die_Gr%FCnen.html
http://www.topnews.de/landtagswahl-saarland-prognosehochrechnung-und-wahl-ergebnisse-2009-371714
http://www.topnews.de/landtagswahl-saarland-prognosehochrechnung-und-wahl-ergebnisse-2009-371714
http://www.bpb.de/themen/K5WUA2,1,0,Geschichte_von_B%FCndnis_90Die_Gr%FCnen.html
http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/landesergebnisse/l13/
http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/ergebnisse/landesergebnisse/l13/
http://www.bpb.de/themen/K5WUA2,1,0,Geschichte_von_B%FCndnis_90Die_Gr%FCnen.html
http://www.bpb.de/themen/K5WUA2,1,0,Geschichte_von_B%FCndnis_90Die_Gr%FCnen.html


politiky a politiky hospodářství i program z roku 1994. Liší se tedy programy z roku 

2005 a 2009, které ji mají až na místě druhém.

Politika životního prostředí převažuje ve volebním programu z roku 1990.

Zajímavá  je  otázka  mírové  politiky,  kterou  zmiňují  zelení  ve  volebním 

programu z roku 1990 jako samostatnou kapitolu  na druhém místě, zatímco ostatní 

programy  ji  zmiňují  až   v  rámci  poslední  kapitoly,  zabývající  se  globalizací 

a mezinárodní politikou327.

Mírová politika je součástí každého programu, nikde však nepřevažuje.

Sociální tématiku zmiňují zelení v programu z roku 1990 ve třetí kapitole328; 

v  programu z  roku  1994 v  první  kapitole  spolu  s  politikou  životního  prostředí 

a politikou hospodářství329; v programu z roku 1998 ve třetí kapitole330; v programu 

z roku 2002 ve druhé kapitole331 a v programu z roku 2005 dokonce v první kapitole 

spolu s problematikou ekologického hospodářství.332 V programu z roku 2009 je 

toto téma řešeno v rámci dvou kapitol. První kapitola se zabývá hospodářstvím 333 

327 V programu z roku 1990: 2. kapitola: „Abrüstung jetzt! Für ein Europa ohne Militärblöcke“ 
(Vlastní překlad. „Teď odzbrojení! Pro Evropu bez vojenských bloků“ )

V programu z roku 1994, 4. kapitola: „Außenpolitischer Aufbruch ins 21. Jahrhundert.“ (Vlastní 
překlad. „Zahraniční průlom do 21. století“), podkapitola: „An einer internationalen 
Friedensordnung mitarbeiten-für die Reform der UNO eintreten.“ (Vlastní překlad. „Spolupracovat 
na mezinárodní mírové smlouvě a pravidlech – vystoupit pro reformu OSN“)
V programu z roku 1998: 7. kapitola: „Außenpolitischer Aufbruch ins 21. Jahrhundert“ (Vlastní 

překlad. „Zahraniční průlom do 21. století“), podkapitoly: „Für eine ökologisch und soziale 
Friedensordnung. Für die reform der UNO; Für ein Europa des Friedens und der Solidarität; 
Entmilitarisierung und Zivilisierung-die Schlüssel der Friedenspolitik“ (Vlastní překlad. „Pro 
ekologický a sociální mírový pořádek. Pro reformu OSN; Pro Evropu míru a solidarity; 
odzbrojení a civilizace- klíče k mírové politice“)

V programu z roku 2002: 4. kapitola: „Gerechte Globalisierung und Europäische Demokratie“ 
(vlastní překlad. „Spravedlivá demokratizace a evropská demokratizace“); podkapitola: 4.3. 
„Dauernhafter Frieden“ (Vlastní překlad. „Trvalý mír“).

V programu z roku 2005: 6. kapitola: „Die EU in der einen Welt-Globalisierung gerecht gestallten“ 
(Vlastní překlad. „EU v jednom světě-spravedlivé utvoření globalizace“); podkapitola: „Frieden 
und Sicherheit umfassend verstehen“ (Vlastní překlad. „Úplné porozumění míru a jistoty“)

V programu z roku 2009: 14. kapitola: „Eine Welt. Eine Vision. Unsere europäische und globale 
Verantwortung“ (Vlastní překlad. „Jeden svět. Vize. Naše evropská a globální zodpovědnost.“)

328 „Arbeit und Soziales: Soziale Grundrechte- Gestaltung der Arbeit“ (Vlastní překlad. „Práce a 
sociální věci: Základní sociální práva-Tvorba práce“)

329 Kapitola: „Der Weg aus der wirtschaftlichen und sozialen Krise“ (Vlastní překlad. „Cesta z 
hospodářské a sociální krize“)

330 Ta nese název „Solidarität neu begründen. Für eine gerechte zukunftsfähige Gesellschaft“ 
(Vlastní překlad. „Nový základ pro solidaritu. Pro spravedlivou budocnosti schopnou 
společnost“)

331 Ta nese název „Soziale und wirtschaftliche Erneuerung“. (Vlastní překlad. Sociální a 
hospodářská obnova)
332 Ta nese název „Neue Arbeit schaffen-Arbeit mit Zukunft. Teilhabe statt Ausgrenzung“ (Vlastní 
překlad. „Tvorba nové práce-Práce s budoucností. Účast místo vyhranění“)
333 První kapitola týkající se hospodářství nese název „Anders Wirtschaften-Ein Green new Deal für 

neue Arbeit und Innovation“ 
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a třetí sociální problematikou.334

Dalším stěžejním tématem je  ekologické hospodářství. Jak jsme již zmínili, 

toto téma je součástí první kapitoly v programu z let 2005 a 1994, druhé kapitoly 

v programu z roku 2002 a třetí kapitoly programu z roku 1990. Samostatnou druhou 

kapitolu tvoří toto téma ve volebním programu z roku 1998335 a samostatnou první 

kapitolu tvoří problematika hospodářství i v programu z roku 2009.336

Zelení  bojují  za  rovnost  žen.  Tato  otázka  se  objevuje  ve  třetí  kapitole 

v programu z roku 1994337 a v programu z roku 2002, kde je součástí tématu otázka 

demokracie338.  V  programech 1990, 1998, 2005  najdeme téma rovnosti  žen ve 

čtvrtých kapitolách, kde toto téma tvoří samostatné kapitoly.339 V programu z roku 

2009 najdeme toto téma v jedenácté kapitole.340

Dalším  základním  tématem  zelených  je  demokracie  a  právo.  Ty   tvoří 

samostatné společné kapitoly v programech z let 1990341, 1994342, 1998343 a 2005344. 

V programu z roku 2002 se téma nachází ve třetí kapitole a první podkapitole345. 

(Vlastní překlad: Hospodařit jinak-Zelená nová cesta k nové práci a inovaci)
334 Kapitola nese název „Die Blockaden lösen-Soziale Teilhabe für alle“.
(Vlastní překlad: Řešit překážky/blokády-sociální účast pro všechny)
335 Kapitola nese název: „Nachhaltig witschaften. Wege aus der Wirtschafts- und Finanzkrise“ 

(Vlastní překlad. „Trvalé hospodaření. Cesty z hospodářské a finanční krize“)
336 Kapitola nese název: „Anders Wirtschaften. Ein Green New Deal für neue Arbeit und 

Innovation“ (Vlastní překlad. „Hospodařit jinak. Zelená Nová společenská smlouva pro novou 
práci a inovaci“)

337 Kapitola nese název: „Feministische Politik für eine emanzipierte Gesellschaft“ (Vlastní 
překlad. „Feministická politika pro emancipovanou společnost“)

338 Kapitola nese název: „Gesellschftliche Demokratierung“ (Vlastní překlad. „Demokratizace 
společnosti“); podkapitola 3.2: „Die Hälfte der Macht den Frauen“ (Vlastní překlad. „Polovina 
moci ženám“)

339 V programu z roku 1990: 4. kapitola: „Frauenpolitik. Emanzipation und Selbstbestimmung für 
Frauen“ (Vlastní překlad. Ženská politika. Emancipace a  sebeurčení pro ženy“)

V programu z roku 1998: 4. kapitola: „Frauenpolitik für eine emanzipierte Gesellschaft“ (Vlastní 
překlad. „Ženská politika pro emancipovanou společnost“)

V programu z roku 2005: 4. kapitola: „Gleiche Rechte-Gleiche Chanzen- Konsequente 
Geschlechterpolitik“ (Vlastní překlad. „Stejná práva-Stejné šance-důsledná politika rovnosti 
pohlaví“)

340 Kapitola nese název „Die Hälfte der Macht-Gleichberechtigung zwischen Geschlechtern“
(Vlastní překlad: Polovina moci. Zrovnoprávnění pohlaví) 
341 Pátá kapitola nese název: „Demokratie und Recht. Ökologischer Umbau mit radikaler 

Demokratie“ (Vlastní překlad. „Demokracie a právo. Ekologická přestavba s radikální 
demokracií“)

342 Druhá kapitola nese název: „Demokratie und BürgerInnenrechte ausbauen, Minderheiten 
stärken, frei und sicher miteinander leben“ (Vlastní překlad. „Rozpracovat otázku demokracie a 
občanských práv“) 

343 Šestá kapitola nese název: „Bürgerrechte, Demokratie und öffentliche Sicherheit“ (Vlastní 
překlad. „Občanská práva. Demokracie a veřejná jistota“)

344 Pátá kapitola nese název: „Offene Gesellschaft und demokratische Teilhabe-Bürgerrechte 
stärken“ (Vlastní překlad. „Otevřená společnost a demokratická účast-Posilnit občanská práva“)

345 Kapitola se jmenuje: „Gesellschaftliche Demokratisierung“ (Vlastní překlad. „Demokratizace 
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V programu z roku 2009 je toto téma řešeno v deváté samostatné kapitole.346

Dalším tématickým okruhem je zahraniční a mezinárodní politika. Toto téma 

je ve všech dokumentech uvedeno v poslední kapitole.347

Dalším bodem volebních programů je otázka vzdělání. Ta se v programu 

z roku 1990 vůbec neobjevuje. Zelení ji uvádějí ve volebním programu z roku 1994 

v rámci druhé kapitoly zabývající se demokracií a občanskými právy.348 V programu 

z  roku 1998 již  najdete  jednu celou kapitolu,  zabývající  se  otázkou vzdělání.349 

V programu z roku 2002 nastínili zelení tuto problematiku opět v rámci kapitoly 

sociální a hospodářské politiky.350 V programu z roku 2005 je problematika řešena 

ve třetí samostatné kapitole.351 V programu z roku 2009 je téma řešeno ve čtvrté 

kapitole.352

společnosti“), první podkapitolou je „Lebendige Demokratie“ (Vlastní překlad. „Živá 
demokracie“)

Druhou částí této kapitoly je zmíněná problematika rovnosti žen.
346 Kapitola se jmenuje „Demokratie wagen-Ohne Imput kein Output.“ (Vlastní překlad. „Mít 

odvahu k demokracii-Bez vkladu, žádný výstup“)
347 V programu z roku 1990: 6. kapitola: „Internationalismus. Für eine ökologisch-solidarische 

Weltwirtschaft“ (Vlastní překlad. „Internacionalismus. Pro ekologicko- solidární světové 
hospodářství“)

V programu z roku 1994: 4. kapitola: „Außenpolitischer Aufbruch ins 21. Jahrhundert“ (Vlastní 
překlad. „Zahraniční průlom do 21. století“)

V programu z roku 1998: 7. kapitola: „Außenpolitischer Aufbruch ins 21. Jahrhundert“ (Vlastní 
překlad. „Zahraniční průlom do 21. století“)

V programu z roku 2002: 4. kapitola: „Gerechte Globalisierung und Europäische Demokratie“ 
(Vlastní překlad. „Spravedlivá globalizace a evropská demokracie“)

V programu z roku 2005: 6. kapitola: „Die EU in der neuen Welt- Globalisierung gerecht gestalten 
“ (Vlastní překlad. EU v novém světě- globalizaci spravedlivě utvořit“)

V programu z roku 2009: 14. kapitola: „Eine Welt. Eine Vision. Unsere europäische and globale 
Verantwortung“ (Vlastní překlad. Jeden svět. Vize. Naše evropská a globální zodpovědnost)

348 Kapitola nese název „Demokratie und BürgerInnenrechte ausbauen, Minderheiten stärken, frei 
und sicher miteinander leben“ (Vlastní překlad. „Přestavět demokracii a občanská práva, posílit 
práva menšin, svobodně a s jistotou společně žít“)

Vzděláním se zabývají podkapitoly V. Kindern und Jugendlichen eine lebenswerte Zukunft 
ermöglichen (Vlastní překlad. Umožnit hodnotnou budoucnost pro děti a mladistvé“; VI. Recht 
auf Bildung sichern (Zajistit právo na vzdělání“); VII. „Hochschule und Wissenschaft sozial und 
ökologisch gestallten“ (Vlastní překlad. „Sociálně a ekologicky orientovat vysoké školy a vědu“)

349 Jedná se o pátou kapitolu „Zukunft gestallten durch Bildung und Wissenschaft“ (Vlastní 
překlad. „Tvořit budoucnost skrz vzdělání a vědu“)

350 Jedná se o druhou kapitolu: „Soziale und wirtschftliche Erneuerung“ (Vlastní překlad. „Sociální 
a hospodářská obnova“) Vzdělání se týká podkapitola 2.3. „Gute Bildung, Verantwortliche 
Forschung, Lebendige Kultur“ (Vlastní překlad. Dobré vzdělání. Zodpovědný výzkum. Živoucí 
kultura“)

351 Kapitola nese název „Die neue Bildungspolitik- soziale Gerechtigkeit, Leistung und 
Verantwortumg“

(Vlastní překlad: Nová vzdělávací politika- sociální spravedlnost, výkon a zodpovědnost)
352 Kapitola nese název „Bildung statt Beton. Bessere Schulen, bessere Hochschulen, bessere 

Ausbildung“
(Vlastní překlad: Vzdělání místo betonu. Lepší školy, lepší vysoké školy, lepší vzdělání)
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V programu z  roku 2009 se objevují  nová  témata.  Samostatnou kapitolu 

tvoří téma „Na Východě něco nového. Perspektiva pro staré i nové země.“353 Další 

samostatná kapitola se týká pouze kultury. „Pozor kultura! - Tvořivost jako kámen 

podnětu.“354 Další  samostatnou  kapitolou  je  problematika  volného  internetu. 

„Digitální je lepší. Pro volný internet.“355

 4.2 Preambule  

Pojďme se teď podívat na porovnání preambulí.

Preambule v programu z roku 1990 působí velmi radikálně a orientuje se 

zejména na ochranu životního prostředí. V preambuli uvádí zelení motto: „Zelená je  

nutná, zelená je proveditelná.“ 356 Ekologie je v tomto programu stěžejním tématem. 

Zelení zde vyzývají ke změně myšlení a k ochraně životního prostředí. 

„Jen  radikální  změna  myšlení,  upřímná  reflexe  našeho  přírodního 

existenčního  zajištění  a  určení  toho,  co  produkujeme,  jak  hospodaříme  a  jak  

chceme žít, nabízí novou šanci pro řešení našich současných a budoucích životních 

otázek a pro řešení nutných lidských otázek.“357

Vedle  ekologických  otázek  připomínají  zelení  i  otázky  sociální, 

problematiku demokracie  a  mírové politiky.  Vyzývají  voliče,  aby nespoléhali  na 

353 Vlastní překlad.
„Im Osten was Neues. Perspektiven für die alten und neuen Ländern.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 2009, 
S. 8
354 Vlastní překlad.
„Vorsicht Kultur. Kreativität als Stein des Anstoßes.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 2009, 
S. 9
355 Vlastní překlad.
„Digital ist besser - Für ein freies Internet.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 2009, 
S. 11
356Vlastní překlad.
 „Grün ist notwendig - Grün ist machtbar.“ (Vlastní překlad. „Zelená je nutná - Zelená je  
proveditelná.“)
Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990, Präambel (Vlastní překlad. 
Preambule)
357 Vlastní překlad
Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990, Präambel
„Nur ein radikales Umdenken, eine unverstellte Reflexion auf unsere natürlichen Lebensgrundlagen 
und eine Bestimmung darauf, was wir produzieren, wie wir wirtschaften und leben wollen, bietet die  
Chance für eine Lösung unserer gegenwärtigen und zukünftigen (Über)lebensfragen, für eine 
Lösung der drängenden menschheitlichen Gattungsfragen.“
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systémy, které nefungují, aby se odrazili vstříc změně. Zelení se zde orientují na 

kritiku  socialismu  a  připomínají  podporu  všech  východoevropských  hnutí  za 

svobodu. Jako příklad uvádí Chartu 77.

Poukazují  na  ekologické  problémy,  problematiku  zbrojení,  nespravedlivé 

rozložení bohatství, nerovnost pohlaví a vyzývají k jejich nápravě.

Preambule v programu z roku 1994 se liší hned v úvodu, kdy představuje 

stranu,  připomíná  o  jaké  volby  se  jedná  a  kdy  se  volby  konají.  Zelení  v  této 

preambuli používají daleko klidnější formu, než v té předchozí. Zmiňují zároveň, že 

zastupují občany a nesou odpovědnost při zvolení, jak v opozici, tak i ve vládě. Na 

rozdíl od předchozí preambule se zelení k občanům obracejí, ne je pouze vyzývají. 

Zelení  působí,  že  voličům velmi dobře rozumí a  že chtějí  řešit  problémy,  které 

voliče tíží.  Stejnou váhu jako ekologii přisuzují sociální politice, především boji 

s nezaměstnaností. Mluví o nebezpečí strachu z nezaměstnanosti, diskriminaci žen 

v pracovní  oblasti  a  politice  vzdělání.  Zelení  kritizují  vládu  Helmuta  Kohla 

a zmiňují  důležitost  hladkého  průběhu  sjednocení  a  úplného  spojení  Německa. 

Sjednocení  považují  za  nový  začátek.  Na  konci  preambule  zmiňují  i  možnou 

spolupráci s SPD.

V  další  preambuli,  tentokrát  v  rámci  programu  z  roku  1998,  se  zelení 

k voličům velmi obracejí. Mottem je název celého volebního programu: „Grün ist  

der Wechsel.“358

Hlavní myšlenkou zelených je zde nutná změna. Poukazují  na nefunkční 

černožlutou  vládu  CDU/CSU  a  FDP.  Především  jim  vytýkají  neohleduplnost 

k životnímu prostředí a rostoucí propast mezi chudobou a bohatstvím. Dále zmiňují 

problematiku globalizace. Ta se v předchozích dvou neobjevuje. V preambuli dále 

vyzývají  k  podpoře  mladých  lidí,  podpoře  vzdělání  a  podpoře  lepší  životní 

perspektivy.  Vyzývají  k  odvaze ke změně,  k  odvaze,  aby byla  dána šance nové 

politice. Zelení zde připouštějí možnost vzniku vládní rudozelené koalice.

Nejkratší preambulí  ze všech pěti je preambule v programu z roku 2002. 

Zelení  zde  představují  svůj  program.  Zmiňují  své  úspěchy  a  chtějí  pokračovat 

v koalici SPD. Považují se za motor reforem.

„Svaz 90/ Zelení byli reformním motorem v posledních čtyřech letech.“359

358 „Zelená je změna.“
359 Vlastní překlad.
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Mluví  o  multikulturní demokracii.  Svůj  program představují  v  8 bodech: 

pryč s jadernou energií,  zdravé jídlo,  podpora dětí,  více pracovních míst,  tvorba 

přistěhovaleckého státu, poloviční moc pro ženy, vytvoření spravedlivé globalizace 

a posílení evropské demokracie.

Na rozdíl od předešlých preambulí je ta v programu z roku 2005 nejdelší 

a oslovuje voliče.  „Milá voličko, milý voliči“360. Všimněte si, že nejprve oslovuje 

voličku a pak teprve voliče. Základním pojmem je zde udržitelný rozvoj. Nejvíce se 

zde  mluví  o  boji  s  nezaměstnaností.  Práci  považují  za  podmínku  ke  svobodě 

a demokracii. Ta zde hraje největší roli ze všech preambulí. Dále naznačuje problém 

dluhů  a  zadlužení.  Poukazuje  na  problém  vysoké  nezaměstnanosti  čerstvých 

absolventů. V programu nesouhlasí zelení s prohlubováním rozdílů mezi bohatými 

a chudými.  Kritizují  CDU,  že  nechá  lidi  ležet,  když  spadnou a  vyzývá k  jejich 

pomoci. 

Obšírně se zabývá i problémem energií. Nabádá k šetření a co nejvíce chce 

redukovat závislost na jiných zemí. Základem jejich strategie je „Pryč od oleje“361. 

Za hlavní cíl označují udržitelné hospodářství a udržitelný rozvoj. Chtějí podpořit 

alternativní zdroje energií a tím chtějí zvýšit počet pracovních míst. Odkazují se na 

dosavadní  úspěchy.  Dále  zmiňují  podporu  železniční  dopravy.  Na  rozdíl  od 

předchozích programů zde zmiňují své dosavadní chyby a chtějí se z nich poučit. 

Stejně jako v minulých programech velmi kritizují černožlutou politiku. 

V preambuli  ve volebním programu z roku 2009 nastiňují  zelení nejprve 

velmi  obtížnou  dobu,  připomínají  finanční  a  hospodářskou  krizi,  rostoucí 

nezaměstnanost,  změny klimatu,  mezinárodní  konflikty,  boje  o  zdroje  a  kritizují 

krátkozrakou politiku. Upozorňují, že odpovědnost a řešení leží na nás všech. Chtějí 

problém a  krizi  řešit  optimisticky.  „V krizi  nám nejde  o  pesimismus,   naříkání  

a neústupnost. Jde o optimismus jednání a o změnu. Není to Tvá vina, že svět je  

„Bündnis 90/ Die Grünen waren der Reformmotor der letzten vier Jahren.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006. Wiesbaden, 2002, S. 5
360 Vlastní překlad.
„Liebe Wählerin, lieber Wähler“
Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 7
Oslovení se vyskytuje i v programu z roku 2009. 
Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 2009, 
S.11
361 Vlastní překlad.
„Weg vom Öl“
Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 11
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takový, jaký je. Je to jen Tvá vina, jestli to takto zůstane. Musíme se z krize poučit  

a naší společnost a náš svět vylepšit. To je možné právě teď. S pohledem na celek  

a s mnoha konkrétními změnami.“362

Zelení zde hovoří o nové společnosti, o Nové společenské smlouvě. Chtějí 

zabránit  rozevírajícím  se  nůžkám,  chtějí  zrovnoprávnění  žen,  chtějí  tvorbu 

pracovních míst s budoucností, chtějí reformu Evropské Unie. Považují za důležité 

schválení  Lisabonské  smlouvy.  Velký  důraz  kladou  na  kvalifikaci  a  vzdělání. 

V Nové  společenské  smlouvě  chtějí  propojit  oblasti  životního  prostředí, 

spravedlnosti a svobody. Nově se v programu objevuje téma „Svoboda internetu“.363

 4.3 Otázka ekologie  

Již v úvodu jsem zmínila, že jsou kapitoly v programech odlišně řazeny a že 

v jednotlivých programech je kladen větší či menší důraz na různé podkapitoly a na 

některá z témat.

Podobně je tomu i v kapitole, zabývající se ekologickými tématy. Podívejme 

se na program z roku 1990. Otázka ekologie se zde řeší  na rozdíl  od programů 

z roku 2005 a 2009 na prvním místě. V porovnání s programem z roku 1994, kde je 

téma ekologie propojeno s hospodářskou a sociální politikou, je v programech z let 

1990, 1998, 2002 a 2005 téma ekologie zpracováno jako samostatná kapitola. 

Jako v preambuli  používají  zelení  v  programu z roku 1990 velmi ostrou 

formu jazyka. „Ceny energií musí být zvýšeny a spotřeba energií musí být snížena.  

Proto  požadujme  vzdání  se  fosilních  paliv  a  jaderného  proudu,  dokud  budou 

jaderné elektrárny v provozu.“364

362 Vlastní překlad.
„In der Krise geht es uns nicht um Pessimismus und Wehklagen und nicht um Rechthaberei. Es geht 

um einen Optimismus des Handelns und der Veränderung. Es ist nicht Deine Schuld, dass die 
Welt ist, wie es ist. Es ist nur Deine Schuld, wenn es so bleibt. Wir müssen aus der Krise lernen 
und unsere Gesellschaft, unsere Welt zu einer besseren machen. Das ist möglich gerade jetzt. Mit  
dem Blick aufs Ganze und mit vielen konkreten Veränderungen.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 2009, 
S. 12
363 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 11n
364 Vlastní překlad.
„Die Energiepreise sind zu erhöhen um den Energieverbrauch zu senken. Daher fordern wir eine 
Primärenergieabgabe auf fossile Brennstoffe und Atomstrom, solange AKWs in Betrieb sind“
Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990 (Kapitola „Ökologie“)

63



Zelení zde v úvodu kritizují velkou spotřebu energií, poukazují na ohrožení 

životního prostředí využitím jaderné energie a těžbou uhlí, ropy a zemního plynu.365 

Jako řešení navrhují velké zdražení energií a tím snížení spotřeby energií; 

orientaci  na alternativní zdroje energií  a zavádění  potřebných technologií.  Velmi 

podrobně se zabývají jadernou energetikou. Za největší problém považují jaderný 

odpad. Podle zelených není dosud vynalezeno bezpečné řešení umístění jaderného 

odpadu.  Dokud  se  nevynalezne  bezpečná  technika,  žádají  zelení  zastavení 

jaderných  elektráren.  Vyrábění  energie  spalováním  uhlí  považují  pouze  za 

přechodné řešení.366 

Tato problematika se objevuje i v dalších volebních programech. Příkladem 

je  volební  program z  roku  2009,  kde  zelení  velmi  apelují  na  šetření  s  energií 

a navrhují řadu úsporných opatření.367

Podrobněji rozpracovanou kritiku jaderné energetiky a požadavek výstupu 

z jaderné politiky najdeme i v dalších zmíněných programech. V roce 2002 vyšla 

novela zákona o jaderné politice, ve kterém se zakazuje výstavba dalších jaderných 

elektráren  a  omezení  stávajících.  V  programu  2005  zelení  změnu  této  novely 

striktně odmítají: „Jen Svaz 90/ Zelení garantují vypnutí jaderných elektráren.“368 

Zelení stále připomínají katastrofu v Černobylu. Na vystoupení Německa z jaderné 

politiky vidí jen klady a odsuzují  jakoukoliv podporu jaderných elektráren.  Tato 

problematika se  objevuje i  v  dalších  analyzovaných programech.  Zelení  v  době 

rudozelené koalice prosadili zákon o vystoupení z jaderné politiky.369 V programu 

z roku  2009  dosavadní  vývoj  a  úspěchy  chválí  a  usilují  o  prodloužení  tohoto 

zákona.370 V  programu  z  roku  2009  zelení  velmi  ostře  kritizují  i  tepelné 

elektrárny.371

Velmi podrobně se zelení zabývají v programu z roku 1990 i  dopravou. 

365 Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990 (Kapitola „Ökologie“)
366 Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990 (Kapitola „Ökologie“)
367  Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 63
368 Vlastní překlad.
„Nur Bündnis 90/Die Grünen garantieren die weitere Abschaltung von Atomkraftwerken.
Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 55
369 Jedná se o „Atomausstieggesetz“, tedy o zákon ohledně vystoupení z jaderné politiky z roku 

2002.
370 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 65
371 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 67
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Usilují o omezení osobní i nákladní dopravy. Všechna auta by měla být vybavena 

katalyzátory, tak aby se emise snížily na minimum. Odmítají výstavbu dalších silnic 

a  jako  řešení  navrhují  efektivní  využití  stávajících  silnic.  Za  důležité  považují 

rozšíření a zlepšení veřejné dopravy. Na převoz zboží by se měla využít zejména 

železniční  doprava.  Za  nevhodnou  považují  i  leteckou  dopravu.  Lety  by  chtěli 

omezit jen na dlouhé vzdálenosti. Tento problém rozvádí i program 1994, ve kterém 

by zelení podpořili  cyklistiku a chůzi, a program z roku 1998, ve kterém již zelení 

hovoří o investicích. Chtějí přerozdělit prostředky, které jsou určené pro dopravu, 

nejen na výstavbu silnic a dálnic, ale i na výstavbu železnic, cyklostezek a stezek 

pro chodce. Nejvíce je tato problematika nastíněna v programu 2002.  Zelení usilují 

o zvýšení podílu cyklistů o polovinu a o omezení rychlosti automobilů. Zelení zde 

hovoří  o tzv. „Velkém cykloplánu“372.  Podpořit chtějí i  chodce: „Chůze, která je 

velmi prospěšná pro lidské zdraví by měla být podpořena bezpečnými stezkami pro  

pěší.“373 V  programu  2005  se  objevuje  další  cíl:  „Zajistit  větší  bezpečnost  na  

silnicích.“374 Dále  chtějí  řešit  smog  ve  městech.375 Program  z  roku  2009  na 

předchozí programy navazuje.376 Nově se zde objevuje otázka tzv.  zelených aut. 

Jedná se o velmi úsporné, tiché automobily poháněné elektrickou energií.377

Za další závažný problém označují  chemický průmysl. Od výrobců chtějí 

plnou zodpovědnost za své produkty a požadují zákaz všech škodlivých chemikálií 

narušujících  ozonovou  vrstvu  a  další  složky  životního  prostředí.  Dále  by  rádi 

omezili plastové obaly a další umělé hmoty.378 Příkladem je volební program z roku 

2009.379 Zelení  apelují,  aby  bylo  odstraněno  co  nejvíce  škodlivých  chemikálií. 

Zelení zde připomínají propojení témat „životní prostředí“ a „zdraví“.380

372 Vlastní překlad
„Masterplan Fahrrad“
373 Vlastní překlad.
„Das für die Gesundheit wichtige gehen soll durch sichere, attraktive Fußwege gefördert werden.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 58
374 Vlastní překlad.
„Die Straße sicher machen“
Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 58
375 Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 58
376 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 70
377 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 74
378 Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990 (Kapitola „Ökologie“)
379 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 131
380 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne neue Gesellschaftsvertrag, 
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V dalším bodu ukazují  na  velké  nebezpečí  genové  technologie.  Striktně 

odmítají  vše,  co  by  mohlo  poškodit  lidi  a  ekosystém.  Problematika  se  rozvádí 

i v dalších programech.381

Dále by zelení rádi podpořili  ekologické hospodářství. Chválí především 

malé zemědělské ekologické podniky. Rádi by v budoucnu zemědělství tohoto typu 

podpořili, aby došlo k jeho rozšíření a vznikla další pracovní místa. Dbát by se mělo 

i na práva žen, která pracují při hospodářství. V programu 2002 chtějí zelení, aby 

množství bylo nahrazeno kvalitou. „První jakostní třída místo velkého množství.“382 

V tomtéž programu zmiňují podporu tzv. selského hospodářství.383

Zelení v programu z roku 1994 navrhují tzv. politiku ekologické proměny. 

Rozpracovávají  zde  problematiku  ekologického  hospodářství.  Na  rozdíl  od 

předešlého programu používají zelení hojně pojem „udržitelný“. Ekologii považují 

za  nutný  předpoklad  hospodářského  úspěchu:  „Na  základě  ekologické  inovace  

chceme odchod klasické průmyslové země. Stojíme o ekologický útok, bez kterého 

nemáme také ekonomicky žádnou budoucnost. Ekologie je hlavním předpokladem 

pro budoucí hospodářský úspěch. Chceme hospodářskou politiku, která je zavázána 

principu udržitelného rozvoje. Jistota blahobytu bez likvidace existenčního zajištění  

je  naší  vizí  ekologického  hospodářství.!“384 O  ekologickém  hospodářství  zelení 

hovoří jako o příležitosti pro nové spolkové země.385

V programu z roku 1998 hovoří zelení o politice zemědělství a především 

požadují  orientaci  na  ekologické  produkty.  „Cíli  zelené  agrární  politiky  je  

2009, S. 132
381 Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990 (Kapitola „Ökologie“)
   Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 2009, 

S. 128
382 Vlastní překlad.
„Klasse statt Masse“
Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002- 2006. S. 18
383 Místo masové velkovýroby.
384 Vlastní překlad.
 „Wir wollen den Aufbruch eines klassischen Industrielandes auf der Grundlage ökologischer  
Innovation. Wir stehen für eine ökologische Offensive, ohne sie haben wir auch wirtschaftlich keine 
Zukunft. Die Ökologie ist eine wesentliche Voraussetzung für den zukünftigen wirtschaftlichen 
Erfolg. Wir wollen eine Wirtschaftspolitik, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet ist.  
Sicherung von Wohlfahrt ohne Zerstörung der Lebensgrundlagen - das ist unsere Vision des 
ökologischen Wirtschftens!“
Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 10
385 Novými německými spolkovými zeměmi jsou myšleny spolkové země, které patřily k NDR do 

1990: Berlín, Meklenbursko Přední Pomořansko, Sasko, Sasko Anhaltsko, Durynsko a 
Braniborsko.
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nahrazení  současného  světového  hospodářství  evropským  vnitřním  trhem.  Ceny 

zemědělských produktů musí ekonomicky a ekologicky uvádět pravdu.“386 Na tuto 

problematiku navazují i další volební programy. 

V  programu  z  roku  2002  zelení  ekologizaci  tržního  hospodářství 

rozvádějí.387

Na rozdíl od programu z roku 1990 jsou v programu z roku 1994 zmíněny 

ekodaně. Ekodaň by měla zvýšit cenu zboží, které škodí životnímu prostředí, ať už 

výrobou nebo využitím: „Ten kdo škodí životnímu prostředí, by měl platit, ten kdo  

pomáhá  jeho  ochraně,  by  měl  dostávat.  Potřebujeme  silné  daňové  nástroje,  

abychom omezili a odstranili škody na životním prostředí.“388 

Velmi  omezeně  se  zabývají ochranou  přírody.  Tu  rozpracovávají  další 

programy.  Příkladem  jsou  podrobné  kapitoly  v  programu  1998  zabývající  se 

kvalitou vody, kvalitou půdy a ochranou zvířat. Především chtějí zastavit pokusy na 

zvířatech a týrání zvířat. Práva zvířat chtějí zakotvit v zákoně. To se jim povedlo 

v roce 2002.  Zákon zelení  chválí  v  programu 2005.389 V programu z roku 2009 

apelují  zelení,  aby  se  Německo,  jako  průmyslová  země,  která  se  velkou  částí 

podílela na znečištění životního prostředí, stalo příkladem a průkopníkem ochrany 

životního prostředí.390 V programu z roku 2009 zelení opět připomínají ekologické 

problémy jako je vymírání rostlinných a živočišných druhů, kácení lesů a deštných 

pralesů  a  znečišťování  půdy a  vody.  Navrhují  komplexní  řešení  v  rámci  zelené 

386 Vlastní překlad.
„Ziel bündnisgrüner Agrarpolitik ist es, die gegenwärtige Weltmarktorientierung durch mehr 
europäischen Binnenmarkt abzulösen. Die Preise für Agrarprodukte müssen ökonomisch und 
ökologisch die Wahrheit sagen.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 27
387 To úzce souvisí s problematikou ekodaní a daňovou reformou.
V roce 1999 začaly vznikat zákony týkající se ekodaní: V březnu 1999 byl schválen zákon „Gesetz 

zum Einstieg in die ökologische Steuerreform“ (Vlastní překlad. Zákon ke vstupu do ekologické 
daňové reformy.“)

V prosinci 1999 vstoupil v platnost „Gesetz zur Fortführung der ökologischen Steuerreform 1999“ 
(Vlastní překlad. „Zákon pro pokračování ekologické daňové reformy z roku 1999“)

V prosinci 2002 vznikl „Gesetz zur Fortentwicklung der ökologischen Steuerreform“ (Vlastní 
překlad. „Zákon k dalšímu rozvoji ekologické daňové reformy z roku 1999“)

Energiesteuzergesetz, Zákon energetických daní vstoupil v platnost až v srpnu 2006.
388 Vlastní překlad.
„Wer die Umwelt schädigt, soll zahlen, wer sie bewahren hilft, soll gewinnen. Wir brauchen starke 
wirtschaftliche Steuerungsinstrumente, um Umweltschäden zu vermeiden und zu beseitigen.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 14
389 Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 66
390 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 75
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Nové společenské smlouvy.391

Zelení v programu z roku 1994 poukazují na plýtvání energií, růst odpadu, 

vymírání lesů, růst ozonové díry, nedostatek a nadprodukce výrobků, rizika genové 

technologie  a  mnoho  dalších.  V tomto  programu zelení  propojují  ekologickou 

a sociální  problematiku. Tvrdí,  že  pro  ochranu  životního  prostředí  je  nutná 

i sociální  spravedlnost.  „Společně  s  principem  sociální  spravedlnosti  se  musí  

upřednostnit  ochrana  životního  prostředí  a  tím   i  naše  existenční  zajištění.“392 

Zelení  chtějí  podpořit  ekologické  hospodářství,  zejména  využití  alternativních 

zdrojů energie a tím růst pracovních míst v této oblasti. Tato problematika je dále 

podrobněji rozpracovaná i v programech z let 1998, 2002 a 2005. „Práce a životní  

prostředí nemusejí nutně být protiklady. V rámci udržitelného rozvoje může ochrana  

životního  prostředí  v  mnoha  oblastech  vytvořit  pracovní  místa.“393 V  programu 

z roku 1998 mluví o strategii „ekologické modernizace“.394

 Na rozdíl od programu z roku 1990 se v programu z roku 1994 intenzivně 

řeší  problematika  sjednocení  Německa  a  ekologická  otázka.  Tou  se  zabývají 

i v programu  2002.  V témže  roce  se  jim  podařilo  prosadit  program  „Přestavba 

Východu“395 Chtějí  tento  program  s  pomocí   měst  a  obcí  bývalého  NDR  dále 

rozpracovat.

V  programu  z  roku  1994  mluví  zelení  o  alergiích,  rakovině  a  dalších 

civilizačních nemocech, které jsou mimo jiné i způsobeny znečištěným životním 

prostředím.  „Ten  kdo  před  tím  zavírá  oči,  škodí  budoucnosti.“396 Na  tuto 

problematiku navazují i další programy. 

Poukazují zde i na ty, co vydělávají méně a nemohou si dovolit bydlení ve 

391 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 
2009, S. 131n

392 Vlastní překlad.
„Zusammen mit dem Prinzip der sozialen Gerechtigkeit muss die Bewahrung der Umwelt und damit  
unsere Lebensgrundlagen endlich Priorität bekommen.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 9
393 Vlastní překlad
„Arbeit und Umwelt müssen keine Gegensätze sein. Im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung 
kann Umweltschutz in vielen Bereichen Arbeitsplätze schaffen, gerade in Dienstleistungsbereich.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 16
394 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 17
395 Programm „Stadtumbau Ost“
Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006. Wiesbaden, 2002, S. 11
396 Vlastní překlad
„Wer davon die Augen schließt, verspielt die Zukunft.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 29
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zdravém  prostředí  a  koupit  zdravé  jídlo.  Zelení  poukazují  na  známky  hrozby: 

„Když hluk a zápach nutí  lidi,  aby před spaním uzavřeli  okna, když je koupání  

v Labi a v Rýnu životu nebezpečné, když  pobyt na slunci vede ke zvýšenému riziku 

rakoviny a poklidná procházka v lese se stává raritou, pak jsou to znaky masivní  

ztráty životní kvality. My chceme tuto kvalitu života vrátit zpět!“ 397

Dále podrobněji  rozvádí  problémy již  zmíněné v programu z roku 1990: 

výstup z jaderné energetiky, zastavení plýtvání energiemi a boj s kvalitou ovzduší, 

zastavení  výroby  nebezpečných  chemikálií,  genetickou  technologii  a ochranu 

přírodních území. Dále přidávají i ochranu zvířat a rostlin a ničení lesů.

V programu z  roku 1998 se  velmi  objevuje  kritika  Kohlovy vlády,  tedy 

CDU/CSU  a  FDP.  Především  za  jejich  bezohlednost  k  životnímu  prostředí 

a omezený pohled na hospodářský růst. Tato kritika se objevuje i v programech z let 

2002 a 2005. Program navazuje na problémy řešené v předešlých dvou programech. 

Více  rozpracovává  problematiku  daňové reformy.  Mluví  o  dani  z  paliva  a  dani 

z minerálních olejů.398 

Poprvé se v programu z roku 1998 objevuje i problematika půdního práva. 

Zelení  požadují  utlumení  obrovských cen za pozemky a tím podpoření  zhuštění 

zastavěných oblastí.  Stavebnictví  by mělo splňovat  přísné ekologické podmínky, 

především by stavby měly být co nejhospodárnější. Navazují na zákon o ochraně 

půdy z roku 1997.399

Stěžejním problémem v programu z roku 2002 je ochrana klimatu. Opět ji 

spojují s rozvojem pracovních míst. „Ochrana ovzduší je tou největší výzvou naší  

doby. Současně je to velká šance pro inovaci a pracovní místa. Technologie, které  

jsou prospěšné pro životní prostředí a které životní prostředí chrání, jsou naléhavě  

potřebné.“400 Zelení navrhují o 21 procent snížit emise do roku 2012. Rádi by dále 

397 Vlastní překlad.
„Wenn Lärm und Gestank Menschen zwingen, zum Schlaf die Fenster zu schließen, wenn Baden in 
Elbe und Rhein gesundgefährlich ist, der Aufenthalt in der Sonne zu erhöhter Krebsgefahr führt, ein 
ruhiger Waldspaziergang zur Rarität wird, dann sind das Zeichen für einen massiven Verlust an 
Lebensqualität. Wir wollen diese Lebensqualität zurückgewinnen.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 30
398 V roce 2006 vstoupil do platnosti Zákon o daních z energií.
399 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 36
400 Vlastní překlad.
„Klimaschutz ist die größte umweltpolitische Herausforderung unserer Zeit – gleichzeitig eine große 
Chance für Innovation und Arbeitsplätze. Umweltfreundliche Technologien, die unser Klima 
schonen, werden dringend benötigt.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006. Wiesbaden, 2002, S. 8
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rozpracovali  program  na  ochranu  ovzduší.401 Zelení  chtějí,  aby  Německo  šlo 

příkladem a ovlivnilo světovou politiku tak, aby se zabránilo trvalým změnám na 

Zemi.

Jak  již  bylo  nastíněno  v  programu  z  roku  1998,  kde  se  začíná  mluvit 

o obnovitelných energiích, usilují zelení v programu 2002 o zdvojnásobení zdrojů 

alternativní energie.402 Chtějí se především orientovat na solární energii a vytvořit 

tzv.  „udržitelné“403 regiony.  Výsledek  tohoto  snažení  můžeme  vidět  například 

v Bádensku Württembersku. Celý freiburský region je označen za solární region.404 

Dále  vznikla  řada  podniků  zabývajících  se  solární  technikou.405 Zelení  chtějí 

přeorientovat směřování EU na obnovitelné zdroje energie. V programu 2005 se již 

mluví o úspěchách. V roce 2000 byl prosazen zákon o obnovitelných energiích, 

který podpořil rozvoj alternativních energií a vznik řady pracovních míst. Chtějí, 

aby Německo bylo co nejvíce energeticky soběstačné. Jejich strategie: „My sázíme 

na obnovitelnou energii, výkonnost energie a šetření.“406 V programu z roku 2009 je 

otázka obnovitelných zdrojů energie uvedena na prvním místě v kapitole zaměřené 

na ochranu životního prostředí.407 V obnovitelných zdrojích energie vidí svobodu. 

Pozitivně hodnotí dosavadní vývoj.  Kritizují zde rozhazování a zdůrazňují šetření 

s elektrickou energií. Zmíněné téma řeší v souvislosti s návrhem Nové společenské 

smlouvy, ve kterém apelují,  aby se věci řešily komplexně. Oblast  obnovitelných 

zdrojů energie by propojili s oblastí nezaměstnanosti a s řešením hospodářské krize. 

Zelení chtějí prosadit velký počet úsporných opatření.408

401 Ten byl schválen v roce 2000.
402 Zelení navazují na program o obnovitelných energiích z roku 2000. „Das Erneubare-Energie 

Gesetz (EEG)“
403 „Städte und Regionen nachhaltig entwickeln“ 
Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006. Wiesbaden, 2002 S. 10
404 Viz časopis: FESA: SolarRegion. Zeitschrift für Erneubare Energien
www.solarregion.net
405 Solar promotion GmbH: InterSolar2008
www.intersolar.de
406 Vlastní překlad.
„Wir setzen auf die drei starken „E“ Erneuerbare, Energieeffizienz, Einsparen.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 52
407 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 61
(Kapitola se jmenuje „Die Zukunft ist erneuerbar-Mit neuer Energie gegen Atom, Kohle und 

Wirtschaftskrise.
Vlastní překlad.
„Budoucnost je obnovitelná. S novou energií proti atomové energii, uhlí a hospodářské krizi.“)
408  Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 63-65
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Velmi podrobně se v programu z roku 2002 zabývají i  ochranou přírody 

a krajiny.  Především  se  zaměřují  na  ochranu  národních  parků.  Například 

v programu „Natura 2000“ se zaměřují na ochranu živočišných a rostlinných druhů. 

Dále hovoří o reformě loveckého práva a programu na ochranu moří. 

„Když se o naše životní prostředí a naše ovzduší nebudeme starat, budou  

ještě naši pravnuci tyto náklady muset platit.“409

V programu z roku 2005 zelení striktně odmítají určení přírody a krajiny pro 

vojenské účely. 

Zelení varují i před problémy odpadu. Shromažďování a spalování odpadu 

označují  za  špatné:  „Deponace  a  spalování-chybná  cesta.“,  „Omezení 

a zhodnocení-ekologická cesta“ .410 Za řešení považují co největší omezení odpadu 

a  zhodnocení  odpadu.  Řešení  problému  by  mělo  spadat  na  obecní  úroveň. 

V programu z roku 2002 rozvádějí zelení podrobněji než předešlé programy návrh, 

jak omezit odpady. Velmi se orientují na třídění odpadů a chtějí zavést vratné láhve 

se zálohou. „Aby vzrostl podíl vratných lahví mezi obaly nápojů, zavedeme v roce  

2003 zálohu na lahve.“ 411

Zelení v tomto programu uvádějí i problematiku  evropské a mezinárodní 

ochrany životního prostředí. Požadují, aby i země, které do EU přistoupily dbaly 

na  EU  standart.  Chtějí,  aby  se  Německo  stalo  motorem  celoevropské  ochrany 

životního prostředí.412

Zelení v programu 2005 uvádějí pojem „ekologická politika“: „Ekologická 

politika je také otázkou spravedlnosti. Bez ochrany životního prostředí neexistují  

žádné životní perspektivy. Zdravý život, zdravá strava a práce bez hluku, bez jedů  

a škodlivin,  nesmí  být  otázkou  peněženky.  Ekologická  politika  je  politika  

moderního,  dynamického  a  udržitelného  rozvoje  hospodářství.  Je  pro  práci  

409 Vlastní překlad.
„Wenn wir uns heute nicht um Umwelt und Klima kümmern, werden noch unsere Urenkel an den 
Kosten zu zahlen haben.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 51
410 Vlastní překlad.
„Deponierung und Verbrennung - der falsche Weg“; „Vermeiden und Verwerten - der ökologische 
Weg.“
Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990
411 Vlastní překlad.
„Um die Mehrwegquote bei Getränkeverpackungen wieder zu erhöhen, werden wir ab 2003 ein 
Dosenpfand einführen.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006. S. 16
412 Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 119
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s budoucností a pro lepší kvalitu života.“ 413

Zelení v programu z roku 2009 velmi pozitivně hodnotí dosavadní vývoj. 

Hlavní myšlenka programu je Nová společenská smlouva. Zelení chtějí propojit tři 

oblasti: ochranu životního prostředí, hospodářství a sociální věci.414 415 „Se zelenou 

Novou  společenskou  smlouvou  končíme  s  tím,  že  se  oddělují  oblasti  ochrany  

životního prostředí, hospodářství a sociálních věcí. S námi se dává dohromady to,  

co dohromady patří: klima, spravedlnost a svoboda.“416

 4.4 Otázka sociálních věcí  

Sociální  politika  se  týká  především  otázky  sociálních  dávek,  sociálního 

pojištění a bydlení. S touto oblastí souvisí problematika nezaměstnanosti. Tu budu 

řešit v kapitole „Hospodářská politika“.

Zelení v programu z roku 1990 vyjadřují svůj nesouhlas s velkými rozdíly 

ve  společnosti  a  stále  se  prohlubující  „propastí“  mezi  bohatými  a  chudými. 

Tento problém rozpracovávají dále i v programu z roku 1994, kde navrhují reformu, 

která by měla prohlubování propasti zastavit.417

V  programu  z  roku  1990  je  velký  důraz  kladen  především  na  řešení 

chudoby.  „Chudoba všedního dne v bohaté Spolkové republice Německo je holý  

fakt.  V  budoucnosti  se  bude  dále  zvětšovat.“418 Chudoba  velmi  úzce  souvisí 

413 Vlastní překlad.
„Ökologische Politik ist auch eine Frage der Gerechtigkeit. Ohne den Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen gibt es keine Freiheit und keine Lebensperspektiven. Gesundes Leben, gesunde 
Ernährung und Arbeit ohne krankmachenden Lärm, Gift und Schadstoffe darf keine Frage des  
Geldbeutels sein. Ökologische Politik ist eine Politik für eine innovative, dynamische und 
nachhaltige Wirtschaftsentwicklung. Sie steht für Arbeit mit Zukunft und für mehr Lebensqualität- 
national und global.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 52
414 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 62
415 To se liší od předešlých programů, kde zelení propojovali dvě oblasti a to oblast ochrany 

životního prostředí a oblast sociálních věcí.
416 Vlastní překlad.
„Mit dem grünen Neuen Gesellschaftsvertrag wird endlich Schluss damit gemacht, dass Ökologie,  

Ökonomie und Soziales gegeneinander ausgespielt werden. Mit uns wächst zusammen, was 
zusammen gehört: Klima, Gerechtigkeit und Freiheit.“

 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 2009, 
S. 62

417 O této problematice více v kapitole: „Otázka nerovnosti pohlaví“.
418 Vlastní překlad.
„Alltagsarmut ist in der reichen Bundesrepublik ein Faktum. In Zukunft wird sie noch weiter 

zunehmen.“
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s politikou zaměstnanosti a růstem podílu starších lidí ve společnosti. Zelení kladou 

velký důraz na zachování úcty k těmto lidem a na zachování jejich sebeurčení. Tuto 

problematiku rozvádějí zelení v programu z roku 2009 i o lidi s postižením. Chtějí 

pomoci zachovat těmto lidem sebeurčení.419 Zelení se v boji proti chudobě  chtějí 

postarat především o ty nejnižší vrstvy a omezit chudobu úplně na minimum. 

Jako  řešení  navrhují  nezdanění  příjmu  pod  1200  DM.  Dále  by  zavedli 

základní  sociální  pojištění, vypočteného  podle  potřeb  žadatelů.  Z  tohoto 

sociálního  pojištění  by  pak  měly  být  vypláceny  dávky  v  nezaměstnanosti.420 

Zavedení sociálního pojištění rozpracovávají zelení i ve volebním programu z roku 

1994.  „My  se  zasazujeme  o   předvídající  a  zodpovědné  zacházení  s  našimi 

sociálními  životními  podmínkami.  K  tomu  patří  vytvoření  základním  potřebám 

odpovídajícího  pojištění  proti  chudobě  a  uskutečněné  zabezpečení  potřebné  

péče.“421

K tomuto základnímu pojištění by zelení v programu z roku 1994 přidali 

ještě  pojištění  pro  případ  potřeby  zvláštní  péče.  „Abychom  překonali  chudobu 

založenou na potřebě zvláštní péče a abychom podpořili lepší zaručení základních 

práv lidí se zvláštními potřebami, požadujeme pro ně podporu jejich sebeurčení,  

účasti  na  společenském  životě  a  lidské  důstojnosti.  Svaz  90/  Zelení  podporují  

pojištění na potřebu péče orientované podle potřeb.“422 Dávky z tohoto pojištění by 

připadly  starším  i  mladým  lidem  po  úrazech,  nehodách,  při  nemoci  a  dalších 

těžkých situacích.

Sociálním pojištěním a  důchody se zelení  zabývají  i  v  programu z roku 

2009. Chtějí tzv. postupný důchod. Částečný důchod by zavedli v 60 letech a plný 
Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990, kapitola: Soziale Grundrechte-  
Gestaltung der  Arbeit.
419 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag , 

2009, S. 97
420 Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990, kapitola: Soziale Grundrechte- 
Gestaltung der  Arbeit.
421 Vlastní překlad
„Wir setzen uns für einen vorausschauenden, verantwortlichen Umgang mit unseren sozialen 

Lebensgrundlagen ein. Dazu gehört die Schaffung einer bederfsorientierten Grundsicherung 
gegen Armut und die Verwirklichung einer Pflegeabsicherung, die diesen Namen verdient.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 10
422 Vlastní překlad.
„Zur Überwindung pflegebedürftiger Armut und zur Sicherung der Grundrechte pflegebedürftiger 

Menschen auf Menschenwürde, die Selbstbestimmung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
fordern Bündnis 90/ Die Grünen eine bedarfsgerechte, solidarische Absicherung des  
Pflegerisikos.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 24

73



důchod v 63 letech.423

Zelení upozorňují, že chudoba postihuje především starší lidi a ženy s dětmi. 

Zelení je v programu z roku 1994 chtějí podpořit rodičovskými dávkami.

Chudobou  se  zelení  podrobně  zabývají  i  v  programu  z  roku  1998,  kdy 

vyzývají politiky k zodpovědnému řešení situace. Zelení zde navrhují velmi dobrou 

sociální síť na podporu chudoby.424 Tato myšlenka je dále rozpracována v programu 

z roku 2002. Zelení jsou pro flexibilitu a mobilitu dnešního světa práce. Apelují, 

aby chudí byli podpořeni a zajištěni. „Pobírači“ dávek by neměli být tak negativně 

hodnoceni  jako  doposud.  Sociální  podpora  by  měla  být  vyplácena  i  rodinám 

s dětmi,  kteří  mají  menší  příjem.425 V programu z  roku 2005 již  zelení  zmiňují 

kladné  výsledky  se  základním sociálním pojištěním.   V programu z  roku 2009 

zelení  tuto problematiku opět  zmiňují.  Navrhují  zde především úlevy na daních 

malým mzdám. V programu z roku 2009 je problematika chudoby řešena současně 

s  celosvětovou  krizí.426 Zelení  uvádějí  velmi  úzkou  souvislost  chudoby 

s nezaměstnaností. Kladou důraz především na komplexní řešení. Dále vidí cestu 

v lepší kvalifikaci a vzdělání.

Zelení kladou velký důraz na soběstačnost.427

V  programu  z  roku  1998  zelení  hojně  podporují  solidaritu.  „Politika 

a společnost  musí  utvořit  takové  klima,  ve  kterém není  jen  boj  konkurence,  ale  

i vzájemné pochopení a pomoc. V našich stěžejních myšlenkách a konceptech pro  

obnovu sociálního státu chceme vystoupit v dialogu s našimi partnery v odborech,  

ve spolcích pro pomoc chudým, v církvi a v dalších institucích. Přitom je nesmírně  

důležité vzájemné pochopení a účast těch, kteří se úředně a sociálně angažují.“428

Další otázkou je problematika bydlení. 

423 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 
2009, S. 96

424 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 72
425 Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006. S. 25
426 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 24
427 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 82
428 Vlastní překlad.
„Mit unseren Leitideen und Konzepten für die Anerkennung des Sozialstaats wollen wir in den 

Dialog mit unseren BündnispartnerInnen in Gewerkschaften, Wohlfahrtverbänden, Kirchen und 
freien Trägern treten. Dabei ist die Anerkennung und Beteiligung derjenigen wichtig, die sich 
hauptamtlich und ehrenamtlich engagieren.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 70
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V programu z  roku  1994  upozorňují  zelení  na  naléhavost  řešení  situace 

nedostatku  bytů a  vysokého  nájemného. „Naléhavý  nedostatek  bydlení,  

nedosažitelné nájemné a současně ekologická nutnost vyžadují sociálně zavázanou 

a ekologicky uvědomělou a promyšlenou politiku bydlení.“429

Zelení  chtějí  podpořit  novou  cenově  dostupnou  výstavbu  nových  bytů 

a chtějí  zákonem  ustanovit  regulaci  nájemného.  Při  výstavbě  nových  bytových 

jednotek se musí brát v úvahu ochrana životního prostředí.

Na  tíživou problematiku  bytové  politiky  upozorňují  zelení  i  v  programu 

z roku  1994.   Dále  doplňují  starost  o  situaci  v  bývalém  DDR,  kde  lidé  kvůli 

privatizaci trpí nejistotou a ohrožením bydlení.430 Zelení v programu z roku 1994 

usilují o jisté a dlouhodobé bydlení, o regulaci nájemného a ochranu nájemníků.

Politikou bydlení se zabývá i program z roku 1998, ve kterém zelení apelují 

na podporu dobrých sousedských vztahů a rozvoje města.

Zelení dále apelují na vzájemné vztahy mezi generacemi. Chtějí podpořit 

rodiny,  práva  dětí  a  mladistvých.  Usilují  o  co  nejlepší  podmínky  pro  občany 

jakéhokoliv věku. Apelují na podporu sebeurčení každého.431 V programu z roku 

2002 přidávají zelení kapitolu „Země přátelská k dětem“.432 Velký důraz kladou na 

zvýšení práv dětí. Chtějí, aby se s dětmi jednalo nezávisle na tom, z jaké rodiny 

a z jakého  prostředí  děti  pocházejí.  Chtějí  podpořit,  aby  děti  vyrůstaly  v  co 

nejlepším  prostředí.  Chtějí  zlepšit  spojení  práce  a  výchovu  dětí  u  žen.  Chtějí 

podpořit  alternativní  vzdělávání.  Především  chtějí  bojovat  proti  chudobě  dětí.433 

Zelení chtějí pomoci přetíženým rodičům a chtějí zlepšit situaci samoživitelů.434

Zelení  v  programu  z  roku  2005  navrhují  především  politiku  pro  mladé 

429 Vlastní překlad.
„Drückender Wohnungsmangel, unerschwingliche Mieten und gleichzeitig ökologische 

Notwendigkeiten erfordern eine sozial verpflichtete und ökologisch bewusste, planvolle 
Wohnungspolitik.“

Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990
430 Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 27
431 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 79
432 Vlastní překlad
„Kinderfreundliches Land“
Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006. S. 33
433 Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006. S. 33
     Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 115
434 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 114, 115
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a starší, tzv.  Generační smlouvu.435 Tato smlouva spočívá především v tom, aby 

starší generace myslela na tu mladší a dbala na to, aby ji nenechala zadluženou 

a zničenou  zemi.  „Nesmíme  našim  dětem nechat  zničený  svět.  Tento  ekologický  

princip udržitelnosti musí platit i pro veřejné finance. Odsun zadluženosti země pro  

budoucí  generace,  okrádání  mladé  generace  o  rovné  šance  znamená  pomalé 

vyvlastnění našich vnuků. To znamená, že zadlužování země musí být zastaveno.  

Budoucím  generacím  hrozí  velká  tíha  dluhu  a  problémy  sociální,  ekologické  

a vzdělávací.“436

V programu z roku 2009 chtějí zelení zkvalitnění pečovatelské péče o staré 

lidi. „Péče je součást života, ne konečná stanice.“437

V programu z roku 2009 podporují  zelení  dobry vztah mezi generacemi. 

Chtějí  tento  vztah  prohloubit.  Chtějí  řešit  komplexně  problém  nedostatku  péče 

o děti a nedostatku sebeurčení důchodců.438 

Zelení dále v programu z roku 2009 usilují o zlepšení a zkvalitnění výuky 

a péče o děti.439

V  programu  z  roku  2009  chtějí  zelení  umožnit  adopci  dětí  všem, 

i nesezdaným párům i partnerům stejného pohlaví.440

435 Vlastní překlad
„Generační smlouva“
Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 39
436 Vlastní překlad.
„Wir dürfen unseren Kindern die Welt nicht schlechter hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben.  

Dieses ökologische Prinzip der Nachhaltigkeit muss auch für die öffentlichen Finanzen gelten.  
Die Verschiebung von finanziellen Lasten in die Zukunft ist Raubbau an den Chancen der jungen 
Generation, ist die schleichende Enteignung unserer Enkelkinder. Dies heißt, dass die  
Verschuldung der öffentlichen Haushalte gebremst werden muss. Zukünftigen Generationen 
droht eine Schuldenlast, die die Finanzierung ökologischer und sozialer Zielsetzungen und der 
Bildung immer schwieriger machen wird.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 44
437 Vlastní překlad.
„Pflege ist Teil des Lebens, nicht die „Endstation“.“
    Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 2009, 

S. 87
438 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 112
439 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 113
440 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 118
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 4.5 Otázka hospodářské politiky  

Problém nezaměstnanosti patří mezi stěžejní kapitoly ve všech zkoumaných 

programech.

Nezaměstnanost by  zelení  vyřešili  přerozdělením  práce  a  krácením 

pracovní  doby při  zachování  mzdy,  demokratizací  pracovních poměrů a  tvorbou 

nových  pracovních  míst,  především  v  oblasti  obnovitelných  zdrojů  energie 

a v oblasti ekologie. 

Masovou  nezaměstnanost  považují  ze  nejtěžší  problém.   Zelení  navrhují 

i práci na částečný úvazek. „Práce na částečný úvazek musí být tarifově a zákonem 

rovnoprávná s prací na plný úvazek.“441

Jako řešení nezaměstnanosti navrhují zelení v programu z roku 1994 tvorbu 

pracovních míst tzv.  ekologickou strukturní proměnou.442 To znamená, že by se 

mnoho míst mohlo vytvořit novou technologií zaměřenou na výrobu ekologických 

produktů.  Konkrétně zmiňují  orientaci  na solární  techniku.  V programu z roku 

2002 se již objevují kladné výsledky tohoto snažení. „Ekologie tvoří hospodářskou 

dynamiku a pracovní místa. Skrz zákon o obnovitelných energiích a ekodaně vzniklo  

v posledních čtyřech letech více než 200 000  pracovních míst. Dohromady existuje  

více  než  1,3  milionů  pracovních  míst  v  Německu  v  oblasti  ekologie.  V  oblasti  

solární a větrné energie jsme vyvolali úplný boom. Tímto směrem se chceme ubírat  

dále.  My chceme obsadit  celý trh s ekoprodukty a etablovat tam naše produkty.  

K tomu bychom chtěli  dovést  ekodaně k ekologické reformě, prohloubit  podporu  

výzkumu a  zvýšit ekologický  standart.“443 
441 Vlastní překlad.
„Teilzeitarbeit muss der Vollzeitarbeit gesetzlich und tariflich gleichgestellt werden.“
Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990 (Kap. Soziale Grundrechte-
Gestalltung der Arbeit.)
442 Vlastní překlad.
„Politik des ökologischen Umbaus“
Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 9
443 Vlastní překlad.
„Ökologie schafft wirtschaftliche Dynamik und Arbeitsplätze. Durch das Erneuerbare Energiegesetz 

und die Ökosteuer sind in den letzten vier Jahren über 200,000 neue Arbeitsplätze entstanden.  
Insgesamt gibt es bereits über 1,3 Millionen Öko-Arbeitsplätze in Deutschland. Bei Solar- und 
Windenergie haben wir einen weltweit beachteten Boom ausgelöst. Diesen Weg werden wir  
weiter beschreiten. Wir wollen die ökologischen Pioniermärkte weiterhin besetzen und 
ökologische Produkte auf dem Markt etablieren. Dazu werden wir die Ökosteuer zu einer  
ökologischen Finanzreform weiterführen, die Forschungsförderung intensivieren und 
ökologische Standarts erhöhen.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006. S 22
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Nezaměstnanost  postihuje především ženy a  tělesně či  duševně postižené 

občany. Zelení chtějí nutně zajistit práci všem těm, kteří pracovat mohou a chtějí. 

„Všechny ženy a muži, kteří chtějí a mohou pracovat, musí mít tu možnost,  

zajistit si životní potřeby zaměstnáním.“444 

V programu z roku 1994 navrhuje strana Svaz 90/  Zelení nový pracovní 

zákon,  ve  kterém  je  jasně  dáno,  kolik  může  být  přesčasových  hodin. Další 

přesčasové hodiny musí být vyrovnány volným časem. V tomto programu se klade 

důraz  především  na  tvorbu  pracovních  míst  a  tím  i  šetření  na  placení 

nezaměstnanosti. 

Zelení  upozorňují  na to,  že  pracovní  místo  musí  být  více než  jen „něco 

dělat“.  Zelení  podporují  tvorbu  kvalitních  pracovních  míst.445 To  se  objevuje 

i v programu z roku 2009. Zelení zde usilují o tvorbu a zkvalitnění pracovních míst, 

která budou dobře a spravedlivě placená. Velmi apelují na kvalitu pracovních míst 

i kvalitu odvedené práce.446

„Veřejně podporovaná práce musí znamenat více než jen obyčejné „něco 

dělání“.  Musí  sloužit  jak  ekologické  přestavbě  společnosti,  tak  i  kulturním  

potřebám společnosti a musí být náležitě odměňována.“447

Za  velmi  účinný  prostředek  v  boji  s  nezaměstnaností  považují  zelení 

tzv. Základní  pojištění  proti  nezaměstnanosti.  Také  řeší,  aby  si  ti,  kdo  berou 

podporu  v  nezaměstnanosti  mohli  přivydělat  a  tento  přivýdělek  nebyl 

postižitelný.448

V programu z  roku  1998 se  nastíněné  problémy s  nezaměstnaností  opět 

opakují  a  dále  zelení  hovoří  o  nutné  podpoře  dlouhodobě  nezaměstnaných. 

„Celkově se musí nástroje politiky orientovat na skupiny, které na trhu práce mají  

nejvíce problémy: dlouhodobě nezaměstnaní, lidé s postižením, málo kvalifikovaní,  

mladiství bez ukončené školní docházky a cizinci.“449

444 Vlastní překlad
„Alle Frauen und Männer, die arbeiten wollen und können, müssen die Chance haben, ihren 

Lebensunterhalt durch Erwerbsarbeit zu bestreiten.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 18
445 Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 21
446 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 36
447 Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 21
448 Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 22
449 Vlastní překlad.
„Insgesamt müssen die Instrumente der Arbeitsförderpolitik zielgenauer eingesetzt werden. 
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Program z roku 2002 se přidává k apelu předchozích programů a poukazuje 

na velkou nutnost zvýšit zaměstnanost. Nezaměstnanost a vzdělání dávají zelení do 

souvislosti. Chtějí zavést novou vzdělávací reformu pro kvalitu a spravedlnost šancí 

získat  dobrou  práci.450 Tuto  reformu  dále  rozvádějí  v  programu  z  roku  2005. 

„Tvořivost, vzdělání a inovace tvoří práci“.451 Dále hovoří o tvorbě  více pracovních 

míst ve službách přes nízké poplatky z příjmů.452

V programech z let 2005 a 2009 je nezaměstnanost řešena na úplně prvním 

místě.  Zelení  zde  apelují  na  „práci  s  budoucností“.453 Dále  zde  podrobně  řeší 

začlenění  lidí  s  postižením do  pracovního  procesu.454 V programu z  roku  2009 

zelení  nabízejí  možnost  vytvoření  jednoho  milionu  pracovních  míst.  Apelují 

především na tvorbu pracovních míst s budoucností. 400 000 pracovních míst by 

mělo vzniknout  v rámci  ekologické modernizace455,  185 000 míst  ve vzdělávací 

oblasti. 150 000 pracovních míst by mohlo vzniknout v oblasti zdravotnictví. Zelení 

chtějí rozšířit sektor prevence.

60 000 pracovních míst by se mohlo najít v sociální oblasti trhu práce a 200 000 

pracovních míst by mohlo vzniknout, pokud by se zrušila nelegální práce.456457

Zelení  zde  dále  upozorňují  na  růst  zadlužení. „Během  několika  let  se  

zdvojnásobil státní dluh. Každá pátá marka státního rozpočtu je užita na splácení  

úroků.“458 V programu z roku 2009 zelení opět narážejí na problém růstu zadlužení. 

Gruppen, die besondere Probleme am Arbeitsmarkt haben: langzeitarbeitslose, Menschen mit  
Behinderunegn, Niedrigqualifizierte, Jugendliche ohne Schulabschluss und AusländerInnen- 
mussen integriert und besonders unterstützt werden.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 48
450 Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006. S. 24
451 Vlastní překlad
„Kreativität, Bildung und Innovation schaffen Arbeit“
Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S 23
452 Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 25
453 Vlastní překlad
„Arbeit mit Zukunft“
Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S 22
454 Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 43
455 Zelení uvádějí, kolik míst již vzniklo díky oblasti ekologické modernizace. 280 000 míst vzniklo 

v oblasti obnovitelných zdrojů energie, 160 000 pracovních míst vzniklo v oblasti bio-výroby. 
Zelení chtějí růst počtu pracovních míst urychlit. 

456 Nelegální práce podle zelených brání vzniku mnoha legálních pracovních míst. 
457 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 31n
458 Vlastní překlad
„Innerhalb weniger Jahre hat sich die Staatschuld verdoppelt. Heute muss jede fünfte Mark des 

Bundeshaushaltes für Zinsen aufgebracht werden.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 39
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Rovněž upozorňují na nebezpečí snížení daní v období hospodářské krize.459 Tato 

problematika souvisí s otázkou zanechání odkazu dalším generacím.

Zelení  v  programu z  roku 1998 hovoří  o  evropské  spolupráci  v  rámci 

politiky zaměstnanosti a o volné soutěži.  Rádi by zavedli  nový řád týkající se 

medií, energetického hospodářství, bank a trhu práce. Především se snaží zabránit 

monopolům.460 Zelení v programu z roku 1998 usilují o zrušení zákonu AFG- Zákon 

na podporu zaměstnání. „Svaz 90/ Zelení podporují nenahraditelné škrtnutí zákona  

§AFG  -  Zákona  na  podporu  zaměstnání,  který  drasticky  omezuje  účast  na  

stávkách.“461

 V  programu  z  roku  1994  řeší  zelení  problematiku  nepoměru  mezi 

nadprodukcí  a  nedostatkem. Mluví  o  velké  ekologicko-hospodářské  krizi. 

„Ekologická krize západoněmeckého hospodářství je typická tím, že se současně  

objevuje jak nadprodukce tak nedostatek.“462

„Sociální  strana  chybného  hospodářského  vývoje  ukazuje  utlačení  lidí  

intenzivní kapitalistickou produkcí. Objem práce se zmenší sám při hospodářském 

růstu.  Rozdělení  příjmů,  práce  a  blahobytu  je  více  a  více  nespravedlivé.  

Hospodářská  koncentrace  moci  a  rostoucí  soukromé  bohatství  na  jedné  straně  

a veřejná  nedostatečnost  a  rostoucí  chudoba  na  straně  druhé:  To  je  pro  nás  

nepřijatelné!“463

Jako  řešení  navrhují  zelení  princip  sociální  spravedlnosti.  V programu 

z roku 1998 vidí zelení budoucnost v kvalitních produktech.464 V programu z roku 

459 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 
2009, S. 59

460 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 51
461 Vlastní překlad.
„Bündnis 90/Die Grünen fördern die ersatzlose Streichung des § 116 AFG, der die 

Streikmöglichkeiten der Gewerkschaften drastisch einschränkt.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 54
462 Vlastní překlad
„Die ökologische Krise der westdeutschen Wirtschaft zeigt sich darin, dass Überproduktion und 

Mangel zugleich antreten.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 9
463 Vlastní překlad
„Die soziale Kehrseite der wirtschaftlichen Fehlentwicklungen zeigt die Verdrängung der Menschen 

durch immer kapitalintensivere Produktion. Das Arbeitsvolumen schrumpft selbst bei  
Wirtschaftswachstum. Die Verteilung von Einkommen, Arbeit und Wohlstand wird zunehmend 
ungerechter. Wirtschaftliche Machtkonzentration und wachsender privater Reichtum auf der  
einen Seite, öffentliche Knappheit und steigende private Armut auf der anderen Seite: Das ist für 
uns nicht hinnehmbar.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 9
464 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 39
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1998 řeší  zelení  tržní  hospodářství,  žádají  jeho  ekologizaci  a  sociální  orientaci. 

Zelení  požadují  velké  strukturální  změny,  které  zahrnují  služby  a  zacházení 

s produkty.  K  tomu  požadují  ekologicko-daňovou  reformu,  spravedlivou  soutěž 

a inovaci.  „Důležitým  prostředkem  pro  zajištění  dobré  budoucnosti  průmyslové 

společnosti  je  ekologicko-daňová  reforma.  Jednání  v  souladu  se  životním 

prostředím by  mělo  být  oceněno a poškozování  životního prostředí  by  mělo být  

trestáno. Práce by měla být levnější, energie dražší a zdroje by se měly šetřit. Tím 

bychom chtěli docílit, že tlak racionalizace by se posunul z práce na energii. Ne  

lidé,  ale  kilowatty  by  měly  být  nezaměstnány.“465  Především  zelení  se  chtějí 

orientovat na hospodářskou politiku a usilují o snížení sociálních poplatků.466

V  programu  z  roku  1998  navrhují  zelení  kompletní  reformu  podpory 

malých a středních podniků.  „Svaz 90/ Zelení chtějí kompletně reformovat malé 

a střední  podniky  jakožto  založení  živností.  Přitom  chtějí  vyrovnat  konkurenční  

nevýhody v souvislosti s většími podniky a chtějí  prosadit zlepšení kvalifikace.“467 

V programu z roku 2002 ještě připojují pro malé a střední podniky návrh daňových 

úlev.  V  programu  z  roku  2009  chtějí  zelení  rovněž  podpořit  podnikatele 

a živnostníky.468 Zelení  v  programu  1998  apelují  za  podporu  regionů.  Chtějí 

podpořit soběstačnost, místní podnikatele a pravomoci.469

V programu z roku 2009 zelení opět připomínají tzv. Zelené hospodářství. 

Chtějí,  aby  ceny  produktů  zahrnovaly  i  vliv  na  životní  prostředí.  „Die  Preise 

müssen endlichdie ökologische Wahrheit sagen.“470 

465 Vlastní překlad.
„Ein wichtiger Hebel, um die Industriegesellschaft zukunftsfähig zu machen, ist die Ökologisch- 

soziale Steuerreform. Umweltfreundliches Verfahren soll belohnt und Beschäftigung gefördert  
werden. Arbeit soll billiger, Energie teuerer und Ressourcen eingespart werden. Damit wollen 
wir auch erreichen, dass der Rationalisierungszwang von der Arbeit auf die Energie übergeht.  
Nicht Menschen, sondern Kilowattstunden sollen arbeitslos werden.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 42
466 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 42
467 Vlastní překlad.
„Bündnis 90/ Die Grünen wollen die Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen sowie von 

Existenzgründungen umfassend reformieren. Dabei wollen wir die Wettbewerbsnachteile dieser  
Betriebsgrössen ausgleichen und eine verbesserte Qualifikationsförderung durchsetzen.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 54
468 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 46
469 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 71
470 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 33
Tato problematika byla již řešena v kapitole 4.3 Otázka ekologie
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„Zelená  znamená:  ekologicky  snesitelný,  hospodářsky  rozumný,  sociálně  

spravedlivý a spravedlivý v otázce pohlaví.“471

V programu z roku 1994 se poprvé objevuje problematika řešení sjednocení 

dvou rozdílných typů hospodářství bývalého východního a západního Německa. 

Zelení  požadují  především  udržitelné  hospodářství.  Zelení  považují  za  důležité 

zavedení  tržního  hospodářství  do  zemí  bývalého  NDR  s  ohledem  na  životní 

prostředí.  Zelení  podporují  rovnost  šancí  a  solidaritu.  Považují  za  důležité 

vyrovnání  obou  částí  Německa.  Ne  ovšem  skrze  hospodářský  růst,  neboť  to 

ohrožuje jak ekonomiku, tak životní prostředí.

„Vyrovnání  životních  podmínek  skrze  hospodářský  růst  považujeme  za 

ekonomicky beznadějné a ekologicky špatné. Nové spolkové země musí a mohou 

mnohem více zaujmout roli průkopníka v souvislosti s ekologickým hospodářstvím.  

Chceme se zasadit o strukturní politiku, která tyto šance bere vážně.“472

Zelení  upozorňují  na  průvodní  jevy  sjednocení  zemí,  jako  je  v  nových 

zemích  vysoká  nezaměstnanost  a  nízká  konkurenceschopnost.  Zelení  schvalují 

západní  investory,  kteří  do  nových  zemí  Německa  přinesou  investice.   Zelení 

v programu  z  roku  1994  uvádějí  finanční  podpory  a  daňové  úlevy  podnikatelů 

v nových zemích Německa. Zelení zmiňují i potřebu nové infrastruktury.

Problematika sjednocení Německa je důkladně rozpracována i v programu 

z roku 1998. Zeleným se především nelíbí dvakrát větší nezaměstnanost v zemích 

bývalého NDR. „Nezaměstnanost ve východním Německu je stále dvakrát tak velká  

než  průměrná  nezaměstnanost  ve  Spolkové  republice  a  východoněmecké  

hospodářství je hodně vzdáleno od samovolného rozmachu.“473 Zelení vidí řešení 

především  v  podpoře  malých  a  středních  podnikatelů,  podpoře  regionů,  rozvoji 

471 Vlastní překlad.
„Grün heißt: ökologisch verträglich, wirtschaftlich vernünftig, sozial und geschlechtergerecht.“
    Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 2009, 

S. 32
472 Vlastní překlad
„Die Angleichung der Lebensverhältnisse durch lediglich nachholendes Wirtschaftswachstum halten 

wir jedoch für ökonomisch aussichtslos und ökologisch falsch. Die neuen Bundesländer können 
und müssen vielmehr eine Vorrreiterrolle im Hinblick auf ökologisches Wirtschaften einnehmen.  
Wir wollen uns für eine Strukturpolitik einsetzen, die diese Chancen wahrnimmt.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 16
473 Vlastní překlad.
„Die Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland ist noch immer doppelt so hoch wie im Durchschnitt der 

Bundesrepublik und die ostdeutsche Wirtschaft von einem selbstragenden Aufschwung weit  
entfernt.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 56
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budoucnosti  schopného hospodářství  a  infrastruktury a  především v nutnosti  dát 

rovné  šance  znevýhodněným  regionům.  Investice  ve  východním  Německu  by 

nechali na tamějších investorech. Za důležité považují zelení i rozvoj infrastruktury 

a dopravy v zemích bývalého NDR.  

V programu z roku 2005 se opakují  stejné myšlenky jako v předchozích 

programech. Zelení navrhují podpůrnou politiku pro hospodářství bývalého NDR. 

Usilují  o  zlepšení  komunikace,  tedy  dopravy  a  infrastruktury.  Dále  vidí  řešení 

v podpoře vzdělání, výzkumu, hospodářství a služeb.474

Program  z  roku  1994  velmi  kritizuje  rozhazovačný  způsob  života 

a upozorňuje, že pokud stejný způsob života převezmou i státy východní Evropy, 

povede to k úplnému ekologickému kolapsu na zemi.  „Není únosné, že spotřeba 

palivových  surovin  je  desetkrát  vyšší  než  v  jižních  státech.  Pokud  by  náš 

rozhazovačný způsob života měly převzít ještě státy východní Evropy a země třetího  

světa, došlo by k brzkému kolapsu ekosystému země. V Severním Porýní Vestfálsku  

jezdí více aut než v Africe.“475

V programu z roku 1998 již zelení důsledně apelují na šetření a zbavení se 

státního  dluhu.Zelení  navrhují  v  programu z  roku  1998  reformu daně  z  příjmu 

a daně z majetku. 

Problém zadlužování  země  je  řešen  především v  programech  z  let  2002 

a 2005. V programu z roku 2005 upozorňují zelení na zatěžování dalších generací. 

Zelení v tomto programu navrhují, aby se stát zaměřil na stabilní příjmy. Navrhuje 

především investice do vzdělání, tvorbu pracovních míst a služeb hlídání dětí a tím 

dosáhnout stability země.476

Zelení se zasazují o  ekologicko – solidární světové hospodářství. Zelení 

chtějí, aby vyspělé země dbaly o životní prostředí. Zelení by rádi navázali vztahy se 

střední  a  východní  Evropou.477 Zelení  by  v  rámci  celé  Evropy  rádi  zavedli 

474 Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 28
475 Vlastní překlad
„Es ist nicht hinnehmbar, dass der Rohstoffverbrauch pro Kopf bei uns beim Zehnfachen vieler 

Länder des Südens liegt.  Die Übernahme unseren verschwenderischen Lebens- und 
Produktionsweise durch die Osteuropäischen Staaten und die Länder der „dritten Welt“ würde 
zum baldigen Kollaps Ökosystems der Erde führen. In Nordheim und Westfallen fahren mehr 
Autos als in Afrika. Weitere „Wachstumsprogramme“ stellen auch bei uns Wohlstand und 
Lebensqualität in Frage.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 15
476 Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 44
477 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 60
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spravedlivou daňovou soutěž.  Především v souvislosti  s podporou obnovitelných 

zdrojů energií.478

Program  z  roku  2009  se  především  zabývá  řešením  celosvětové 

hospodářské krize. Zelení zde navrhují již zmíněnou zelenou Novou společenskou 

smlouvu,  a  usilují  o  komplexní  řešení  problémů.  Kapitola,  která  se  zabývá 

hospodářstvím nese  název  „Hospodařit  jinak.  Zelená  Nová  smlouva  pro  novou 

práci a inovaci.479

„Zelená  Nová  společenská  smlouva  pro  nás  znamená,  že  hospodářství,  

ekologie  a  sociální  spravedlnost  nehrají  proti  sobě.  My  chceme  sociální  

a ekologický hospodářský pořádek."480 

Zelení  kritizují  rostoucí  zadlužování  státu,  nedostatečné  investice  do 

infrastruktury,  krátkozrakou  politiku.  Řešení  především  vidí  ve  vzdělání,  růstu 

nových  pracovních  míst,  především  v  oblasti  obnovitelných  zdrojů  energie 

a ekologii,  a  ekologické modernizaci.  Zelení  chtějí,  aby EU řešila  hospodářskou 

krizi komplexně.481

Zelení  se  v  programu  z  roku  2009  nově  zabývají  finančními  trhy.  „My 

nechceme  jen  stabilní  a  spravedlivé  finanční  trhy,  nýbrž  finanční  trhy  musí  být  

i ekologické.“482 Zelení usilují o více investic do ekologického sektoru.483

V programu z  roku 2009 se  na  rozdíl  od  předešlých  programů zabývají 

bankovním sektorem. Kritizují slepé rozdávání peněz bankám v době krize. Chtějí 

větší průhlednost přerozdělování. Mimoto souhlasí s pomocí bankám před pádem.484

478 Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006. S. 32
479 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 24
480 Vlastní překlad.
„Ein grüner Neuer Gesellschaftsvertrag bedeutet für uns, dass Ökonomie, Ökologie und soziale  

Gerechtigkeit nicht mehr gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Wir wollen eine soziale und 
ökologische Wirtschaftsordnung.“

    Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 2009, 
S. 25

481 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 
2009, S. 24n

482 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 
2009, S. 44

483 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 
2009, S. 44

484 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 
2009, S. 45
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 4.6 Otázka zdravotnictví  

Přejdeme teď k politice zdravotnictví.

Zelení  v programu z roku 1990 zastávají solidární politiku zdravotnictví. 

„Poznatek, že chudoba, způsobuje nemoc, se stále více potvrzuje.“485

Zelení  v  programu z  roku  1990  poukazují  na  stále  se  zhoršující  životní 

prostředí a přibývající nemoci, proto podporují solidární zdravotnictví pro každého. 

Velmi  negativní  důsledky  špatného  životního  prostředí  na  člověka zmiňují 

zelení i v programu z roku 1994.486 V programu z roku 1990 zmiňují velmi spornou 

otázku použití genetické technologie při léčení nemocí a upozorňují na s tím možná 

související rizika. Na to navazují i ostatní volební programy.

Zelení  v programu 1990 a  1994 podporují  demokratizaci  zdravotnictví, 

přísné  dodržování  práv  pacienta  a  ochranu  dat  pacienta.  Zelení  chtějí  podpořit 

přírodní medicínu. Raději než do gentechnologie by investovali do rozvoje celostní 

medicíny a do jejího propojení s medicínou klasickou. 

V programu 1994 kladou zelení  velký  důraz na prevenci.  „My chceme 

politiku  zdravotnictví,  která  si  své  jméno  zaslouží.  Zdraví  neznamená  jen 

nepřítomnost nemoci, ale také stav tělesné, fyzické a  psychické pohody.“487 To se 

objevuje i  v  dalších programech.  V programu z roku 2009 je tato  problematika 

propojena s tvořením pracovních míst v této oblasti.488

V programu z roku 2002  zelení problematiku orientovaného zdravotnictví 

na  prevenci  rozpracovávají. „Pro zdravotnictví  orientované  na  prevenci:  Zátěže  

životního  prostředí,  zdravotní  rizika  v  zaměstnání,  chybné  stravování,  

psychosociální  stres,  sociální  znevýhodňování  a  diskriminace  patří  mezi  faktory 

vyvolávající nemoci. Udržitelná politika zdravotnictví musí být včleněna do celkové 

485 Vlastní překlad
„Die Erkenntnis „Armut macht krank“ gilt in zunehmender Schärfe“
Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990 (Kap. Ökologie)
486 Viz str. 64.
487 Vlastní překlad.
„Wir wollen eine Gesundheitspolitik, die diesen Namen auch verdient. Gesundheit ist nicht nur das 

Fehlen der Krankenheit, sondern der Zustand des körperlichen, psychischen und sozialen 
Wohlbefindens.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 25
488 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 31
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politiky.“489 

V  programu  z  roku  2009  apelují  zelení  na  podporu  prevence  zdraví 

i z ekonomického pohledu. Tvrdí, že by tím stát velmi ušetřil.490 Zelení podporují 

alternativní směry medicíny.491

V programu z roku 2005 se řeší  především důležitost zdravého životního 

prostředí. 

Zelení  v  programu  z  roku  1994  podrobně  řeší  problematiku  AIDS. 

„Zacházení/  vyrovnání  se  s  nemocí  AIDS je  měřítkem síly  naší  demokracie.“492 

„HIV pozitivní/ nemocní AIDS mají nárok na naší solidaritu. Dělení na „vinné“  

a „nevinné“ oběti  nepřipouštíme. Odmítáme ohlašovací  povinnost   a pravidelné  

kontroly. AIDS může být odstraněno jen, když se bude dbát na prevenci a osvětu.“493

I v programu z roku 1998 řeší zelení  reformu zdravotnictví. S reformou 

zdravotnictví  souhlasí  zelení  i  v  programu  z  roku  2009.  Zelení  velmi  kritizují 

dvoutřídní  zdravotnický  systém  v  Německu.  Zelení  chtějí  změnu  zdravotního 

pojištění.494 S  programy z roku 1990 a  1994 se  shodují  na  důležitosti  prevence 

a odmítání genové technologie. Program z roku 1998 se liší tím, že poukazuje na 

nutné řešení problému drog. Poukazuje na nebezpečí a rizika stále většího počtu 

lidí,  kteří  jsou  závislí  na  drogách  či  alkoholu.  Tato  problematika  je  podrobněji 

rozpracována v programu z roku 2005495 a také zmíněna v programu z roku 2009.496

489 Vlastní překlad.
„Für ein präventiv orientiertes Gesundheitswesen: Umweltbelastungen, gesundheitliche Risiken am 

Arbeitsplatz, durch Freizeitverhalten und Fehlernährung, psychosozialer Stress, soziale  
Benachteiligungen und Diskriminierungen stellen individuell nur schwer beeinflussbare 
Krankheitsauslöser dar. Nachhaltige Gesundheitspolitik benötigt daher die Einbettung in eine 
gesundheitsfördernde Gesamtpolitik.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006. S. 29
490 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 88
491 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 89
492 Vlastní překlad.
„Der Umgang mit AIDS ist auch immer ein Gradmesser für die Stärke unserer Demokratie.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 27
493 Vlastní překlad.
„Menschen mit HIV und AIDS haben Anspruch auf unsere Solidarität. Eine Spaltung in „schuldige“ 

und „unschuldige“  Opfer lassen wir nicht zu. Wir lehnen Zwangsmaßnahmen wie Regeltests 
oder namentliche Meldepflicht, entschieden ab. AIDS kann nur beseitigt werden, wenn mit  
Aufklärung und Information die Prävention vorantrieben wird.“

494 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 
2009, S. 91 

495 Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 35
496 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 92
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 4.7 Otázka nerovnosti pohlaví  

Otázka nerovnosti pohlaví je zpracována ve všech zkoumaných programech. 

Kapitola  „Emancipace a sebeurčení žen“497 je uvedena citací „My chceme to, co 

chceme  a  ne  to,  co  bychom měly.“498 Tradici  počátku  feminismu vidí  zelení  ve 

francouzské revoluci.

„Zelená politika týkající se žen žije ve velmi úzké spolupráci s ženami, které  

působí mimo stranu, mimo parlamenty a ženská hnutí.“499 Zelení podporují ženy 

a snaží se jim pomoci v jejich touze po uspokojivé práci a ekonomické nezávislosti. 

Zelení kritizují muže, že chtějí vše pro sebe.  „Mužská společnost si chce udržet  

monopol vědění, moci a bohatství a protestuje proti možné ztrátě vlivu a prestiže.“500

Cílem zelené politiky je, aby ženy mohly žít v  materiální nezávislosti, ve 

svobodně  si  zvolené  formě  života,  bez  jakéhokoliv  narušení  jejich  tělesné 

integrity.501 V programu  z  roku  2009  chtějí  zelení  ženám umožnit  soběstačnost 

a nezávislost.502 

V programu z roku 1990 chtějí zelení  zrovnoprávnit pracovní podmínky 

pro muže a pro ženy. V programu z roku 1994 se  objevuje velký důraz na plnou 

zaměstnanost mužů a bojují za vhodné pracovní podmínky pro ženy. 

„Jako přednostní opatření požadujeme drastické zkrácení denní a týdenní  

pracovní doby při zachování úplné mzdy.“503 Zkracování pracovní doby se objevuje 

497 Vlastní překlad
„Emanzipation und Selbstbestimmung für Frauen“
Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990 (Kap. Frauenpolitik)
498 Vlastní překlad
„Wir wollen das, was wir wollen und nicht das, was wir sollen.“
Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990 (Kap. Frauenpolitik)
499 Vlastní překlad
„GRÜNE Frauenpolitik lebt von der engen Zusammenarbeit mit den Frauen, die außerhalb der 

Partei und außerhalb von Parlamenten „in Bewegung“ sind.“
Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990 (Kap. Frauenpolitik)
500 Vlastní překlad.
Die Männerschaft will das Monopol über Wissen, Macht und Reichtum behalten und wehrt sich 

gegen den zu recht befürchteten Verlust an Einfluss und Prestige.“
Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990 (Kap. Frauenpolitik)
501 Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990 (Kap. Frauenpolitik)
502 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag 

2009, S. 182
503 Vlastní překlad
„Als vorrangige Maßnahme fordern wir eine drastische Verkürzung der täglichen und 

wöchentlichen Erwerbsarbeitszeiten.“
Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990 (kap. Frauenpolitik)
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i v programu z roku 1994. 

Zelení také žádají, aby se muži podíleli stejným dílem v domácnosti. „Muži  

musí konečně převzít stejnou zodpovědnost za neplacenou práci v domácnosti a při  

výchově a hlídání dětí a další osoby, které potřebují péči. Ženy se musí zbavit dvojí  

či trojí zátěže.“504

„Aby se zabránilo extrémnímu upřednostňování mužů na pracovním trhu,  

požadují zelení kvotaci. Minimálně polovina studijních a pracovních míst musí být  

přednostně nabídnut ženám. Musí být vytvořena studijní místa pro všechny věkové  

skupiny  (to  znamená  i  přeškolení  a  obdobná  opatření),  která  mohou  být  před  

soudem žalovatelná.“505

Aby mohly  ženy  pracovat,  navrhují  zelení  zřídit  školky,  jesle  a  družiny. 

Ženám po třech letech na mateřské by mělo být garantováno pracovní místo. Ženy 

by měly pracovat jen na poloviční úvazek.506

V programu z roku 2009 se otázka zrovnoprávnění žen a mužů v oblasti 

zaměstnání  také  objevuje.  Rovněž  uvádějí  zkvalitnění  pečovatelských  služeb, 

zlepšení možností školek, škol, jeslí a obdobných organizací.507 

V programu z roku 1994 zelení problematiku otázky nerovnosti pohlaví dále 

rozpracovávají.  Zelení  chtějí  změnit  struktury,  které  se  orientují  jednostranně na 

mužské  hodnoty.  „Naše  politika  chce  změnit  společenské  struktury,  které  se  

jednostranně orientují na mužské hodnoty a které fungují podle mužských vzorů.  

Práce,  kterou  ženy  vykonávají  neplaceně  a kterou věnují  rodině,  je  společensky  

málo uznávaná, neboť je vždy vykonávaná jen ženami.“508

504 Vlastní překlad
„Männer müssen endlich dieselbe Verantwortung für unbezahlte Arbeit im Haushalt und bei der  

Betreuung und Versorgung von  Kindern und pflegebedürftigen Personen aufbringen. Frauen 
müssen sich von ihrer doppelten und dreifachen Arbeitsbelastung befreien können.“

Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990 (Kap. Frauenpolitik)
505 Vlastní překlad
„Um die krasse Bevorzugung der Männer auf dem Arbeitsmark zu beseitigen, fordern DIE 

GRÜNEN die Quotierung. Mindestens 50 % aller Ausbildungs- und Erwerbsarbeitspläze müssen 
bevorzugt Frauen angeboten werden und von Frauen besetzt werden. Es müssen 
Ausbildungsplätze für alle Altersgruppen geschaffen werden was auch Umschulung und ähnliche 
Maßnahmen beinhaltet, (die vor dem Sozialgericht auch einklagbar sind).“

Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990 (Kap. Frauenpolitik)
506 V ostatních programech je tato problematika převážně řešena v kapitole „Otázka nerovnosti 

pohlaví“
507 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 49 a 182n
508 Vlastní překlad.
„Unsere Politik will die gesellschaftlichen Strukturen verändern, die sich einseitig an männlichen 
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V programu z roku 2009 opět zelení narážejí na problematiku dvojí zátěže 

žen.509

Program z roku 1994 dále rozpracovává problematiku z programu z roku 

1990. Nově se zde objevuje problém odlišného  způsobu života žen v bývalém 

NDR510 a NSR511, neboť se jedná o odlišné poměry a zkušenosti. Zelení usilují, aby 

tyto odlišnosti byly považovány za klady a abychom docílili demokracie, ve které 

budou  mít  ženy  i  muži  stejné  šance  a  možnosti.  „My  chceme  tyto  odlišnosti  

v nadcházejících letech produktivně využít a společně usilovat o republiku, ve které  

budou mít muži i  ženy rovné možnosti tvorby i vlivu. Společně se všemi ženami-  

z hnutí žen, z odborů, z podniků, ze spolků, oddílů a iniciativ chceme naší politikou  

posílit jejich životní a rozhodovací prostor.“512

„Cílem zelené politiky je emancipovaná společnost.“513

Zelení mluví o velké změně pro ženy z NDR, neboť po sjednocení začaly 

trpět nezaměstnaností.514

Zelení především odsuzují násilí na ženách. 515 

Dále se řeší škrtnutí zákona §218, který zakazuje potrat. Potrat připouští jen 

za nezbytných zdravotních důvodů. Zelení usilují o zrušení tohoto zákona, podle 

nich by měla mít žena svobodnou volbu o svém těle.516 Dále jsou v programu z roku 

1994  řešeny  práva  žen  na  asyl.  Kritizují  neohleduplnost  k  odlišným  důvodům 

Werten orientieren und nach männlichen Mustern funktionieren. Arbeit von Frauen, die sie  
unbezahlt und jenseits von gesellschaftlicher Macht und Einflussnahme  für die Familie und das 
soziale Gemeinwesen leisten, wird gesellschaftlich nicht angemessen anerkannt, gerade weil sie  
nur von Frauen ausgeübt wird.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 63
509 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 180
510 Německá demokratická republika
511 Německá spolková republika
512 Vlastní překlad.
„Wir wollen diese Verschiedenheiten in den kommenden Jahren produktiv nutzen und gemeinsam für 

eine Republik streiten, in der Frauen und Männer gleiche Gestaltung- und Einflussmöglichkeiten 
haben. Gemeinsam mit allen Frauen- aus der Frauenbewegung, aus Gewerkschaften und 
Betrieben, aus Verbänden, Vereinen und Initiativen wollen wir durch unsere Politik die Frauen in  
Ost und West stärken und ihre Lebens- und Entscheidungsräume vergrößern.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 63
513 Vlastní překlad.
„Ziel bündnisgrüner Politik ist die emanzipierte Gesellschaft.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 63
514 Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 66
515 Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 66
Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 2009, 

S. 183
516 Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S 67
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imigrantů. „Ve Spolkové republice, i v celé Evropě je mezi žadateli o azyl pouze  

30 % ženského pohlaví. Ženské  uprchlické důvody se ignorují.“517

V programu z roku 1998 se už zmiňuje politické postavení žen ve straně 

Svaz  90/  Zelení. „Konec  skromnosti  byl  ohlášen,  když  zelené  ženy  požadovaly  

sebevědomě to  samozřejmé:  minimálně  polovinu  mandátů  ve  straně  a  polovinu  

dobrých  jistých  pracovních  a  studijních  míst  pro  ženy.  „Prolomení  se  do  světa  

mužů“:  neznamená  to  nic  jiného  než  průlom  zelených  žen.“518 Zelení  chtějí 

rovnoprávné postavení žen v zaměstnání a přístup k vedoucím funkcím.519

V programu  z  roku  1998  zelení  tvrdě  vystupují  proti  domácímu násilí 

a žádají  za  něj  tvrdé postihy.520 V  programu  z  roku  2002  uvádějí  již  výsledky 

snažení, kdy se domácí násilí neuznává již jako osobní záležitost.521

Zelení žádají pro ženy otevření různorodých životních oblastí. Chtějí, aby 

měly ženy přístup ke vzdělání,  k dobrému zaměstnání,  aby se mohly angažovat 

v různých spolcích, v občanských iniciativách, sportu či kultuře. 

Upozorňují,  že  chudoba  postihuje  více  ženy  než  muže.  „Chudoba  má 

většinou ženskou tvář -  stařecká chudoba, chudoba svobodných matek,  chudoba  

rodin  s více dětmi.“522

V programu z roku 1998 se objevují stejná témata jako v předchozích dvou. 

Navíc se zde upozorňuje na  obchod s bílým masem a nucení k prostituci. Dále 

zelení  usilují  o  podporu  práv  lesbiček,  zastavení  diskriminace  prostitutek 

a všeobecné  posílení ženských práv.

„Ženská práva jsou lidská práva.“523

517 Vlastní překlad.
„In der Bundesrepublik, wie in ganz Europa, beträgt der Frauenanteil an Asylsuchenden nur bis zu 

30 %. Frauenspezifische Fluchtgründe werden ignoriert.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 68
518 Vlastní překlad.
„Das Ende der Bescheidenheit war angesagt, als grüne Frauen selbstbewusst das  

Selbstverständliche forderten: mindestens die Hälfte aller Ämter und Mandate in der Partei für 
Frauen und die  Hälfte der existenzsichernden Arbeits- und Ausbildungsplätze. Der „Einbruch in  
die Männerwelt“: nichts weniger bedeutet den Aufbruch grüner Frauen.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 89
519 Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 181
520 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 89
521 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 52
522 Vlastní překlad.
„Armut hat noch immer ein weibliches Gesicht- Altersarmut, Armut von Alleinerziehenden, von 

Familien mit mehreren Kindern.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 52
523 Vlastní překlad.
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V programu z roku 2002 se otázce nerovnosti pohlaví věnuje daleko méně 

prostoru než v předchozích programech. Zelení zde zmiňují rostoucí nároky žen. 

„Ženy  si  dnes  nárokují  úplně  samozřejmě  vedoucí  pozice  v  politice  

a v hospodářství.“524 V programu z roku 2009 podporují zelení ženy ve vedoucích 

funkcích.525

V programu z roku 2005 již zelení hovoří o úspěších, kdy se politická strana 

Svaz  90/  Zelení  stala  stranou,  která  nesmírně  podporuje  ženy v  politice  a ženy 

obecně.  „Svaz 90/ Zelení byli motorem pro rovnoprávnou politiku v koalici. Dnes  

máme mnohem větší podíl žen v politice, ve společnosti i v povolání než tomu bylo  

v roce 1998.“526

Podle mezinárodních průzkumů se Německo otázce zrovnoprávnění žen ve 

společnosti  moc  aktivně  nevěnuje.  „Když  se  jedná  o  vůdčí  postavení  žen  

v zaměstnání,  zaujímá Německo v mezinárodním měřítku žalostně malou roli.“527 

V programu z  roku 2005 se  opakuje problematika a  návrhy jako  v  předchozích 

čtyřech  programech.  Dále  zde  ale  zelení  navrhují  podporu  firmám,  které 

zaměstnávají  ženy a upozorňují  na  nedostatek žen  v  politice.  „Chybějící  ženská 

reprezentace v politice svědčí o deficitu v demokracii.“528 Zelení považují rovnost 

žen a  mužů za důležitý  předpoklad fungující  demokracie.529 V programu z roku 

2005 již zelení zmiňují pokroky v otázce žen, kterých Německo dosáhlo. Stále více 

žen má kvalitní vzdělání a objevuje se i ve vyšších pozicích.530

„Frauenrechte sind Menschenrechte.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 98
524 Vlastní překlad.
„Frauen beanspruchen heute ganz selbstverständlich Führungspositionen von Politik und 

Wirtschaft.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 52
525 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 185
526 Vlastní překlad.
„Bündnis 90/ Die Grünen waren der Motor der Gleichstellungspolitik in der Koalition. Wir haben 
heute ein deutlich höheres Maß an Gleichberechtigung in Politik, in Beruf und Gesellschaft als in  
1998.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S 52
527 Vlastní překlad.
„Wenn es um Führungspositionen von Frauen geht, nimmt Deutschland einen kläglichen Platz im 

internationalen Vergleich ein.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, 53
528 Vlastní překlad.
„Die fehlende Repräsentanz von Frauen in der Politik ist ein Demokratiedefizit.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 83
529 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998,  S. 84
530 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 84n.
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V programu z roku 2009 se nově objevuje právo žen na sebeurčení. Zelení 

kritizují propagaci štíhlosti až hubenosti.531

 4.8 Otázka vzdělání  

V programu z roku 1990 se problematika vzdělání vůbec neobjevuje. Zelení 

ji uvádějí až v programu z roku 1994, jako součást kapitoly týkající se demokracie 

a občanských práv.

Zelení zde především chtějí  podpořit mladé lidi a kritizují zde dosavadní 

politiku. „Často jsou mladiství v jejich přáních a potřebách ignorováni.“532 Zelení 

apelují na to, aby sny, přání a potřeby dětí byly brány vážně. V programu z roku 

1998 zelení opět zdůrazňují podporu mladých lidí vzděláním a připomínají, jak je 

vzdělání důležité pro sebeurčení člověka a schopnosti  odpovědného a kvalitního 

života.533 Tyto myšlenky se objevují ve všech následujících programech. „Všechny 

děti  mají  právo na stejné šance a účast v naší společnosti  - nezávisle na jejich  

původu a na příjmů jejich rodičů. Nedostatek vzdělání, zdraví, sociální a kulturní  

schopnosti,  nezdravé  stravování  a  nedostatek  pohybu  jsou  výrazem  přibývající  

chudoby dětí, proti které my bojujeme. To potřebuje politická rozhodnutí a solidární  

společnost.“534 Zelení chtějí, aby přístup ke vzdělání měly všechny děti. „Každé dítě  

je  nadané.“535 Velký  důraz  kladou  na  vzdělání,  které  vede  děti  a  mladé  lidi 

k zodpovědnosti, samostatnosti a kritickému pohledu na svět.536

531 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 
2009, S. 185

532 Vlastní překlad.
„Oft genug jedoch werden Jugendliche in ihren Wünschen und Bedürfnissen ignoriert.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 53
533 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 99, 100
534 Vlastní překlad.
„Alle Kinder haben das Recht auf gleiche Chancen und Teilhabe an unsere Gesellschaft-  

unabhängig von der Herkunft und dem Einkommen der Eltern. Mangel an Bildung, Gesundheit,  
sozialen und kulturellen Fähigkeiten, ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel sind 
Ausdruck einer zunehmenden Verarmung bereits im Kindesalter, der wir entschieden 
entgegenwirken. Dafür bedarf es politischer Entscheidungen und einer solidarischen 
Gesellschaft.“

 Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 79
535 Vlastní překlad.
„Jedes Kind ist begabt.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 79
536 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 100
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V programu z roku 1998 naráží zelení na velké nebezpečí nezaměstnanosti 

mladých lidí.537 

V programu z roku 1998 chtějí zelení  podpořit svobodné matky s dětmi 

a rodiny s dětmi a zprostit je daní.538 

Zeleným  se  nelíbí,  že  vzdělání  dětí  a  mladých  lidí  není  ovlivněno 

inteligencí, ale především sociálním zázemím. „Děti a mladiství rostou v rozdílných 

životních  podmínkách.  Tato  sociální  propast  vede  k  rozdílným  perspektivám 

a možnostem vzdělání, zaměstnání a také k rozdílným možnostem trávení volného  

času. Tady musí být nasazena vhodná politika, která vyrovná možnosti. My chceme 

docílit  možnosti  volnočasových  aktivit,  které  podporují   a  umožňují  vlastní  

iniciativu.“539

Z  citace  vnímáme,  že  zelení  by  rádi  podpořili  i  lidi  při vhodných 

sportovních  a dalších volnočasových aktivitách, které přispívají k sebeutváření 

člověka.540 Důležitost sportu a  zdravého pohybu připomínají zelení i v programu 

z roku  2005.  „Důležitá  je  i  podpora  výchovy  ve  hře,  pohybu  a  ke  zdraví  

v předškolním  a  školním  věku.  Kromě  toho  musí  být  děti  motivovány  ke 

všednodennímu pohybu: pěší chůze, jízda na kole a jiné pohybové aktivity.“541

Zelení v programu z roku 1994 opět upozorňují  na  znevýhodňování žen 

a dívek ve  studiu a v  zaměstnání.542 To  se  dále  opakuje  i  v  programu z  roku 

1998.543 „Rovné  postavení,  především  podpora  dívek  ve  vzdělání  musí  být  

podpořeno zákonem  a financemi. Ženy nejsou v duálním systému reprezentovány.  

537 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 102
538 Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 53
To se objevuje i v nadcházejících třech programech.
539 Vlastní překlad.
„Kinder und Jugendliche wachsen unter sehr unterschiedlichen Lebensbedingungen auf. Diese 

soziale Kluft führt zu unterschiedlichen Perspektiven und Chancen für ihre Bildung, ihren Beruf,  
aber auch zu unterschiedlichen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Hier muss eine gezielte  
Politik des Chancenausgleichs ansetzen. Wir wollen Möglichkeiten einer Freizeitgestaltung 
schaffen, die Eigeninitiative fördert und ermöglicht.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 53
540 Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S 53
541 Vlastní překlad.
„Wichtig ist auch eine bessere Förderung von Spiel-, Bewegungs- und Gesundheitserziehung im 

Vorschulalter und im Schulsport. Darüber hinaus muss Bewegung im Alltag, zu Fuß und mit dem 
Rad sowie durch spiel- und bewegungsfreundliche Lebensbedingungen angeregt werden.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 80
542 Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S 53
543 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 101
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Kvóta žen se musí zvýšit.“544 V programu z roku 2009 chtějí zelení podpořit ženy 

i v oblasti vědy a výzkumu.545

V  dalších  kapitolách  v  programu  z  roku  1994  kritizují  zelení  násilí 

používané při výchově dětí a mládeže. „Výchova dětí bez násilí musí být chráněna 

zákonem.“546

Zelení chtějí dobré vzdělání zaručit všem. V programu z roku 1994 hovoří 

o utváření škol jako místo života. Mluví o tzv. celodenním vyučování. „Vzdělání je  

více  než  jen  pouhé  zprostředkování  vědomostí,  nýbrž  zahrnuje  i  sociální  

a ekologickou zodpovědnost  tak jako i  rozvoj  tvořivosti  a osobnosti.  My chceme  

vytvořit školy jako místa života, chceme je demokraticky uzpůsobit a rozvíjet v nich  

bohatství kulturní různorodosti a tradice. Svobodné školy mohou být pro takovéto  

školy vzorem.“547

Celodenní  vyučování  podle  skandinávského  vzoru  doporučují  zelení 

i v programu z roku 2009.548

V programu z roku 2005 již zmiňují své úspěchy v rozšíření celodenních 

vyučování.549 

Zelení chtějí, aby vzdělávání provázelo lidi po celý život.550 Chtějí, aby bylo 

celoživotní  vzdělávání umožněno  i  znevýhodněným  skupinám.551 Celoživotní 

vzdělávání  se  objevuje  i  v  programu  z  roku  1998.552 Celoživotní  vzdělávání 

544 Vlastní překlad.
„Die Gleichstellung und besondere Förderung von Mädchen in der beruflichen Ausbildung muss 

rechtlich und finanziell verankert werden.  Sie sind im dualen System unterrepräsentiert. Deshalb 
muss die Frauenquote erhöht werden.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 102
545 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 111
546 Vlastní překlad.
„Die gewaltfreie Erziehung von Kindern ist gesetzlich zu schützen.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 53
Tato problematika se objevuje i ve všech dalších zmíněných  volebních programech.
547 Vlastní překlad.
„Bildung ist mehr als bloße Wissensvermittlung, sie umfasst soziale und ökologische Verantwortung 

ebenso wie die Entwicklung von Kreativität und Persönlichkeit. Wir wollen Schulen zum 
Lebensort machen, sie demokratisch gestalten und den Reichtum kultureller Vielfalt und 
Traditionen entfalten. Freie Schulen können Vorbilder für solche Schulen sein.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 54
548 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 111
549 Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 78
550 Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S 54
551 Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 55
552 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 103
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podporují zelení i v programu z roku 2009.553

Dále se zaměřují na školy a vysoké školy. Zelení bojují za školy, které mají 

budoucnost.  Zelení  by  rádi  umožnili  studium  na  vysoké  škole  i  těm,  kteří 

z nějakého  důvodu  nemají  maturitu,  ale  na  vysokoškolské  studium  potenciálně 

mají.554

V programu z roku 2009 chtějí zelení zvýšit počet studijních míst na vysoké 

škole a zkvalitnit studium.555

V programu z roku 1994 apelují zelení na podporu vysokých škol a vědy. 

Navrhují zde reformu školství. Chtějí otevřít vysoké školy pro co nejvíce studentů. 

Nechtějí, aby byli znevýhodňováni studenti z bývalého NDR.556 Velký důraz kladou 

i na demokratizaci vysokých škol.557 Dále usilují o odbourání znevýhodňování žen 

při studiu na vysoké škole. „Vysoké školy musí být zákonem zavázány k odstranění  

znevýhodňování žen. Podpora žen je nutnou podmínkou pro vnitřní a strukturální  

reformu školství.“558 V programu z roku 1998 by zelení v rámci školské reformy 

orientovali výuku především na kritiku a reflexi.559 Dále chtějí, aby vysoké školy 

byly soběstačné. 560 Dále zde zelení odmítají školné a podporují zahrnutí cizinců 

do  německého  vzdělávacího  systému.561  V programu z  roku  2005  zelení  ještě 

přidávají  nutnost  stupňovitého  vzdělávání.  To  znamená  zavedení  bakalářských 

titulů.562 Jejich  zavedení  chválí  v  programu  z  roku  2009,  kde  chtějí  jejich 

rozšíření.563

V programu z roku 2009 chtějí opět podpořit vědu a výzkum.564

553 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 
2009, S. 108

554 Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 72
555 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 106
556 Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 56
557 Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 57
558 Vlastní překlad.
„Die Hochschulen müssen gesetzlich zur Beseitigung von Nachteilen für Frauen verpflichtet  

werden. Frauenförderung ist eine der notwendigen Bedingungen für die inhaltliche und 
strukturelle Reform.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 57
559 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 99
560 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 104
561 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 105
562 Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 74
563 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 107
564 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 109
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V  programu  z  roku  1998  dávají  zelení  politiku  vzdělání  do  souvislosti 

s vědou a budoucností.565 Zelení zde považují  vzdělání a  vědu za důležitou pro 

řešení  globálních  problémů. „Vzdělání  a  věda  mají  při  zdolávání  globálních 

problémů klíčové postavení.“ 566 

Zelení  v  programu  z  roku  1998  kritizují  neustále  menší  investice  do 

školství.567 V programu z roku 1998 zelení na problematiku financování vysokých 

škol z  roku  1994  navazují.  Zelení  chtějí,  aby  podniky  umožňovaly  více  míst 

zaměřených na  praxi  v  rámci  duálního  systému.568 V programu z  roku 1998 se 

objevuje návrh financování vysokých škol podle potřeby. Zelení chtějí, aby studenti 

byli  nezávislí na rodičích.569 Tuto myšlenku rozvádějí zelení v programu z roku 

2009. Zelení odmítají školné, odmítají další poplatky za studium a chtějí studentům 

umožnit  přivýdělky  a  posílit  jejich  nezávislost  a  samostatnost.570 V  programu 

z téhož roku zelení opět kritizují nedostatečné investice do školství.571

V programu z roku 1998 zelení dále usilují o  zlepšení vzdělání v oblasti 

životního prostředí.572 Problematika podpory vzdělání v oblasti životního prostředí 

se objevuje i v programu z roku 2002. Zelení apelují, aby byly v rámci genetické 

vědy ustaveny a dodržovány hranice.573

V programu z roku 1998 se zelení dále zaměřují na reformu  učňovského 

vzdělání a to především na rozšíření tzv. duálního systému.574 Tato problematika se 

objevuje i v programu z roku 2009.575

V programu  z  roku  2002  zelení  také  usilují  o  podporu  všech,  kteří  se 

565 Kapitola programu se jmenuje „Formovat budoucnost vzděláním a vědou.“ V originálu zní 
nadpis „Zukunft gestalten durch Bildung und Wissenschaft.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 99
566 Vlastní překlad.
„Bildung und Wissenschaft nehmen bei der Bewältigung globaler Probleme eine Schlüsselstellung 
ein.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 99
567 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 99
568 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 102
569 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 106
570 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 107
571 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 100
572 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 100
573 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 109
Tato problematika se objevuje i v programu z roku 2002.
574 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 101
575 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 111
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rozhodli pro vědeckou dráhu a těch, kteří se rozhodli pro doktorandské studium. 

Zelení chtějí podpořit ženy, aby se jich více rozhodlo také pro vědeckou dráhu. 576

V programu z roku 1998 zdůrazňují zelení především kvalitu vzdělání.577 

V programu  z  roku  2002  uvádějí  zelení  výsledky  tzv.  PISA-studie578,  kde  byla 

zkoumána  úroveň  a  kvalita  vzdělání  v  různých   zemích  a  Německo  dopadlo 

poměrně špatně. V programu z roku 2009 opět zelení poukazují na PISA-studii, 

která zjistila, že 20 procent 15letých je negramotných. Dále nastiňují problém, že 

mnoho mladistvých opouští školu bez ukončení. Zelení nutně chtějí zvýšit kvalitu 

vzdělání.579

V programu z roku 1998 podporují zelení i  spolupráci se školami celého 

světa.  Zde  jsou  zahrnuté  i  země  třetího  světa.580 Tato  problematika  je  dále 

rozpracována v programu z roku 2002, kde usilují o lepší propojení škol v rámci 

celého  světa  a  kladou  důraz  na  otevření  německých  škol  vysokoškolským 

studentům.581 V programu z roku 2009 zelení uvádějí, že každý by měl mít právo na 

studium v rámci EU v délce do 12 měsíců.582

V programu z roku 2002 již zelení mluví o dosažených úspěších. Podařilo se 

jim prosadit více peněz do školství a odstartovat novou reformu školství. Reforma 

by měla především zlepšit kvalitu školství.583

V  programu  z  roku  2005  považují  zelení  vzdělání  a  vědu  za  nutný 

předpoklad  modernizace státu.  „Solidární  modernizace  našeho  státu  není  

myslitelná  bez  rovných  vzdělávacích  šancí  pro  všechny.  Vzdělání  je  základ,  na 

kterém si každý člověk může tvořit svůj vlastní život a převzít odpovědnost: za sebe,  

za společnost a za životní prostředí.“584 „Ve vzdělání leží v zemi, která není bohatá 

576 Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006. S. 39
577 To se objevuje i v programu z roku 2002.
578 Z roku 2000.
579 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 97
580 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 105
581 Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006. S. 38
582 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 100
583 Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006. S. 36
584 Vlastní překlad.
„Die solidarisiere Modernisierung unseres Landes ist ohne gerechte Bildungschancen für alle nicht  

denkbar. Bildung ist die Basis, auf der jeder Mensch selbständig das Leben gestalten und 
Verantwortung übernehmen kann: für sich, für die Gesellschaft und für die Umwelt.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 70
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na  nerostné  zdroje,  klíč  ke  svobodě,  blahobytu  a  sociální  jistotě.“585 Zelení 

připomínají, že Německo má velký zájem o dobře vzdělané občany a apeluje, aby 

nenechala  talentované  a  nadané  bez  povšimnutí.586 Řešení  vidí  především 

v soběstačnosti  a  samostatnosti  škol,  kteří  za  své  žáky  a  studenty  nesou 

odpovědnost.

V  programu  z  roku  2009  chtějí  zelení  zkvalitnit  jesle,  školky,  školy 

a zabezpečit lepší péči o děti a tím podpořit ženy v zaměstnání a mladé rodiny.587

 4.9 Otázka demokracie a práva  

Zelení považují otázku demokracie a práva za velmi důležitou a zahrnuli ji 

do všech zkoumaných programů. V programu z roku 1990 zelení používají výraz 

„radikální demokracie“588. Celá kapitola, týkající se demokracie a práva nese název 

„Ekologická přestavba s radikální demokracií.“589 Zelení tvrdí, že nový politický 

a společenský vývoj potřebuje novou diskuzi, týkající se zákonodárného procesu, 

která se zaměří na rozšíření demokratických práv, decentralizaci rozhodovacího 

procesu,  zrovnoprávnění  a  posílení  sociálních  a  emancipačních  základních 

práv. Dále zelení silně vystupují proti zneužívání politické moci. 

V  programu  z  roku  2009  obhajují  zelení  spravedlivý  právní  stát590 

a demokracii.591 „Bez  demokracie  není  ani  spravedlnost,  ani  svoboda.“592 

585 Vlastní překlad.
„In der Bildung liegt in einem schadstoffarmen Land der Schlüssel zu Freiheit, Wohlstand und 

sozialer Sicherheit.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 70
586 Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 70
587 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 100
588 Vlastní překlad.
„radikální demokracie“
Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990 (Kap. Ökologischer Umbau mit 
radikaler Demokratie)
589 Vlastní překlad.
„Ökologischer Umbau mit radikaler Demokratie.“
Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990 (Kap. Ökologischer Umbau mit 
radikaler Demokratie)
590 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 142
591 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 161
592 Vlastní překlad.
„Ohne Demokratie gibt es weder Gerechtigkeit noch Freiheit.“ 
Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 2009, 
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Demokracii  zahrnují  zelení  v  programu  z  roku  2009  do  Nové  společenské 

smlouvy.593 Hovoří o mnoha změnách, které proběhly v rámci EU a rozšíření EU. 

Zelení usilují o lepší právní instituce.594

Dále v programu z roku 1990 řeší přeorganizování policie. Zelení tvrdí, že 

pravomoce  policie  spadají  spíše  do  oblasti  prevence.  Zelení  usilují  o  větší 

pravomoce policie v oblasti řešení kriminálních případů.

V programu z roku 1990 upozorňují  zelení na důležitost  ochrany dat.595 

Tato  problematika  je  dále  rozpracována  v  programu z  roku 1998.  Zelení  chtějí 

zlepšit zákon na ochranu dat. Velmi kritizují stávající situaci. „Není akceptovatelné,  

že kvete obchod s osobními daty občanů.“596 

„Moje data patří mně.“597 V programu z roku 2009 chtějí zelení dát ochranu 

dat do ústavy.598

V  programu  z  roku  2005  apelují  zelení  i  na  ochranu  soukromí  jako 

takového.599 „Člověk má právo na klid.“600

V programu 1998 se začíná objevovat návrh, aby všechny potraviny byly 

označeny podrobnou etiketou o složení a o původu. Na to navazuje program 2002, 

kde  zelení  hovoří  o  právech  spotřebitelů.  „My  jsme  pro  moderní  politiku 

spotřebitelů: Potřebujeme prosadit práva spotřebitelů: právo na jistotu, právo na  

informaci,  právo na svobodu volby a právo na to  být  vyslyšen.  Tím posilujeme  

spotřebitele  v  sociálně  tržním hospodářství.“601 Zelení  požadují  testování  zboží: 

S. 161
593 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 161
594 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 161
595 Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990 (Kap. Ökologischer Umbau mit 
radikaler Demokratie)
596 Vlastní překlad.
„Es ist nicht zu akzeptieren, dass ein blühender Handel mit den privaten Daten der Bevölkerung 

betrieben ist.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 113
597 Vlastní překlad.
„Meine Daten gehören mir.“
 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 2009, 

S. 145
598 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 145
599 Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 93
600 Vlastní překlad.
„Der Mensch hat ein Recht darauf, in Ruhe gelassen zu werden.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 94
601 Vlastní překlad.
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„My  chceme  posílit  instituce  spotřebitelů  a  státní  rámec  k  prosazení  

spotřebitelských práv. To platí pro zřícení testu produktů a nezávislé poradenství  

spotřebitelům.“602 Práva spotřebitelů se podrobně  řeší i v programech 2005 a 2009, 

kde zelení problematiku rozšiřují i o ochranu digitálních dat spotřebitelů.603

Zelení  v  programu  z  roku  1990  apelují  za  větší  demokratizaci  hospo-

dářství.  Především by prohloubili rozhodovací  práva podniků a podnikatelů.604 

V programu z roku 2005 připojují zelení i obavu z hospodářské kriminality a apelují 

za její důsledné zamezení.605

Zelení  kritizují  v  programu  z  roku  1990,  že  v  Německu  stále  vládne 

nenávist k cizincům a rasismus. „V pozadí za oficiální politikou se stále objevují  

nenávist k cizincům a rasismus.“606 Zelení usilují o otevření hranic. „My usilujeme 

o otevřené hranice. Každý by měl mít možnost pracovat a žít tam, kde chce.“607 Tato 

problematika se  dále  objevuje  v  programu z  roku 1994,  kde  zelení  na  problém 

rasismu  a  násilí  ve  společnosti  znovu  poukazují.  „Svaz  90/  Zelení  prosazují  

navzdory  rostoucímu  rasismu,  který  je  plný  násilí,  a  navzdory  vlivu  pravicově  

extrémistických  stran  a  organizací,  politiku  solidarity  se  všemi  společenskými  

menšinami.“608

„Wir stehen für eine moderne Verbraucherpolitik: Wir wollen die Rechte der Verbraucherinnen und 
Verbraucher durchsetzen: das Recht auf Sicherheit, das Recht auf Information, das Recht auf  
Wahlfreiheit und das Recht, Gehör zu finden. Damit stärken wir die Verbraucherinnen und 
Verbraucher in der sozialen Marktwirtschaft.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006. S. 17
602 Vlastní překlad.
„Wir wollen die Institutionen der Verbraucher und den staatlichen Rahmen zur Durchsetzung ihrer  
Rechte stärken. Dies gilt für die Stiftung Warentest und die unabhängige Verbraucherberatung.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006. S. 18
603 Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 68
Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 2009, 

S. 125
604 Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990 (Kap. Ökologischer Umbau mit 
radikaler Demokratie)
605 Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S.93
606 Vlastní překlad.
„Im Hintergrund der offiziellen Politik gegenüber den Ausländerinnen greifen Fremdenfeindlichkeit  

und Rassismus in der BRD immer weiter um sich.“
Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990 (Kap. Ökologischer Umbau mit 
radikaler Demokratie)
607 Vlastní překlad.
„Wir streben offene Grenzen an. Jeder soll dort leben und arbeiten können, wo er bzw. sie möchte.“
Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990 (Kap. Ökologischer Umbau mit 
radikaler Demokratie)
608 Vlastní překlad.
„BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN“ setzen dem zunehmend gewaltbereiten Rassismus und dem Einfluss 

von rechtsextremen Parteien und Organisationen eine Politik der Solidarität mit allen 
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Za důležité považují zelení i  vypořádání se s  německým fašismem. „Pro 

nás zelené není  prakticky každodenní vypořádávání se s německým fašismem dosud  

uzavřené. Protože jsme povinni demokracii, nejsme ochotni to, co se stalo, nechat  

zapomenout s minulostí.“609

Nebezpečí  vidí  zelení  především v  pravicově  extrémistických skupinách. 

„Zákazy a opatření trestního pronásledování považujeme za správné a nutné tam,  

kde nově fašistické a pravicově extrémistické skupiny považují násilí za prostředek  

politiky.“610 Tato problematika je dále řešena i v programech z let 1994, 1998, 2002 

i 2005.

Zelení  ve  svém  programu  z  roku  1994  zmiňují  problematiku  menšin 

v Německu. Chtějí podpořit menšiny a usilují o lepší ochranu menšin před násilím 

a diskriminací. Zelení bojují za jejich rovnocennost. 611 „Menšiny jsou mnoha lidmi,  

kteří  trpí  chybnou  sociální  politikou,  označovány  za  hříšníky.  My  chceme  lepší  

ochranu menšin před násilím, diskriminací, urážením a ponížením. Svaz 90/ Zelení  

požadují radikální politiku rovnocennosti a antidiskriminace jako průřezový úkol  

politiky a společnosti: od vzdělávací politiky až po politiku bydlení. Jako strana  

občanských  práv  chceme  antidiskriminačními  zákony  ustanovit  stejná  sociální  

a demokratická práva pro všechny lidi, kteří žijí v tomto státě.“612 Tato problematika 

gesellschaftlichen Minderheiten entgegen.“
 Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 50
609 Vlastní překlad.
„Für uns GRÜNE ist die praktische und alltägliche Auseinandersetzung mit dem Deutschen 

Faschismus nicht abgeschlossen. Weil wir der Demokratie verpflichtet sind, sind wir nicht bereit,  
das, was geschah, hinzunehmen oder in Vergessen verschwinden zu lassen.“

Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990 (Kap. Ökologischer Umbau mit 
radikaler Demokratie)
610 Vlastní překlad.
„Verbote und Strafverfolgungsmaßnahmen halten wir allerdings dort für richtig und notwendig, wo 

neofaschistische oder rechtsextremistische Gruppierungen Gewalt zum Mittel der Politik  
machen.“

Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990 (Kap. Ökologischer Umbau mit 
radikaler Demokratie)
611 Vlastní překlad.
Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 50
612 Vlastní překlad.
„Minderheiten werden von vielen Menschen, die unter der verfehlten Sozialpolitik leiden, zu 

Sündenböcken erklärt. Wir wollen einen besseren Schutz von Minderheiten vor Gewalt,  
Diskriminierung, Schmähung und Herabsetzung. Bündnis 90/ Die Grünen verstehen daher die  
Forderung nach einer radikalen Gleichstellungs- und Antidiskriminierungspolitik als  
Querschnittsaufgabe von Politik und Gesellschaft: von der Bildungs- bis zur Wohnungspolitik.  
Als Partei der BürgerInnenrechte wollen wir mit Antidiskriminierungsgesetzen gleiche soziale  
und demokratische Rechte für alle Menschen, die in diesem Land leben, herstellen.

Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 50
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je dále rozpracována v programu z roku 1998, kde zelení považují za důležité, dát 

menšinám právní status, který by zakotvili do antidiskriminačního zákona.613

Zelení v programu z roku 1990 velmi podporují multikulturní společnost. „

Zelení  jsou  pro  multikulturní  společnost,  ve  které  je  akceptována  a  rozvíjena  

kulturní  různorodost.“614 Tuto  problematiku  řeší  zelení  dále  v  programech  z  let 

1994, 1998, 2002 i 2005. Zelení požadují více tolerance v řešení multikulturních 

problémů.  „Tolerance  se  ale  nesmí  zaměnit  s  lhostejností.  Funkceschopná 

multikulturní společnost musí být i konfliktu schopná.“615 „Multikulturní společnost  

je realita, kterou chceme demokraticky tvořit.“616

Zelení  v  programu  z  roku  1990  podporují  přistěhovaleckou  politiku. 

„Zelená  přistěhovalecká  politika  neznamená  ani  třídění,  ani  znevýhodňování  či  

zvýhodňování  lidí  z  etnického  hlediska.“617 Tato  problematika  je  dále  velmi 

podrobně  rozpracována  v  programu  z  roku  1994.  Zelení  jsou  pro  přijetí  všech 

uprchlíků. Zelení vyžadují asylové právo pro imigranty. „Uprchlíci musí být lidsky 

přijati  a musí  být  o  ně  postaráno.“618 Zelení  dále  apelují,  aby  se  řešily  hlavní 

příčiny a důvody, které vedou lidi k imigraci.  „Příčiny uprchlických důvodů, jako 

např. dodávky zbraní do Turecka nebo spolupráce mezi spolkovým zpravodajstvím 

a tajnou službou íránského režimu musí  být  hned z  německé  strany a ze  strany  

Evropské  unie  ukončeny.“619 Přistěhovalecká  problematika  je  dále  řešena 

613 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 112
614 Vlastní překlad.
„Die Grünen sind für die multikulturelle Gesellschaft, in der kulturelle Vielfalt akzeptiert wird und 

sich entwickeln kann.“
Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990 (Kap. Ökologischer Umbau mit 
radikaler Demokratie)
615 Vlastní překlad.
„Toleranz ist nicht zu verwechseln mit Gleichgültigkeit. Eine funktionsfähige multikulturelle 

Gesellschaft muss auch konfliktfähig sein.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 122
616 Vlastní překlad.
„Die multikulturelle Gesellschaft ist Realität, die wir demokratisch gestalten wollen.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 90
617 Vlastní překlad.
„Grüne Einwanderungspolitik bedeutet, nicht nach ethnischen Gesichtspunkten zu unterscheiden 

und Menschen weder zu begünstigen noch zu benachteiligen.“
Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990 (Kap. Ökologischer Umbau mit  
radikaler Demokratie)
618 Vlastní překlad.
„Flüchtlinge müssen human untergebracht und versorgt werden.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 48
619 Vlastní překlad.
„Die Verursachung von Fluchtgründen durch Bundesrepublik und Europäische Union z. B. Durch 

Waffenlieferungen an die Türkei oder die Kooperation zwischen Bundesnachrichtendienst und 
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i v programech z let 1998, 2002, 2005 i 2009. „Zacházení s uprchlíky je měřítkem 

demokratického právního státu.“620 Dále zelení zmiňují, že azylová politika by měla 

být  také  zodpovědností  Evropské  unie.621 Zelení  považují  Německo  za 

přistěhovalecký  stát,  migraci  podporují,  ale  upozorňují  na  politiku  zahraničních 

dělníků.622 Tu považují  za chybu.  „Chyba staré politiky zahraničních dělníků se  

nesmí opakovat.“623

V programu z  roku 2009 chtějí  zelení  lepší  integraci  cizinců.  Chtějí  jim 

poskytnout lepší vzdělání a hlubší jazykovou integraci dětí.624 Dále chtějí ochranu 

pro pronásledované uprchlíky.625

V programu z roku 1994 je podrobně řešena i  státní příslušnost. Zelení 

apelují,  aby  státní  příslušnost  byla  automaticky udělena  těm,  kteří  se  narodí  ve 

Spolkové  republice  Německo.  „Všichni,  ti  co  se  narodí  ve  Spolkové  republice  

Německo, musí mít právní nárok na německou státní příslušnost.“626 Zelení velmi 

kritizují, že jsou i další generace přistěhovalců označovány za cizince. „6,5 miliónu 

lidem ve Spolkové republice Německo, ze kterých převaha již 20 let a více tady žije  

a plní všechny společenské povinnosti, jsou  odpírána i základní občanská práva.  

S nimi a především jejich dětmi, které se zde narodily a které zde vyrostly, zde žijí  

a myslí jako občané naší multikulturní společnosti, je stále zacházeno jako s cizinci  

a jsou diskriminováni.“627

dem Geheimdienst des iranischen Folterregimes ist sofort zu beenden.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 48
620 Vlastní překlad.
„Der Umgang mit Flüchtlingen ist auch ein Gradmesser für den demokratischen Rechtsstaat.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 117
621 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 118
622 tzv. Gastarbeiterpolitik
623 „Die Fehler der alten Gastarbeiterpolitik dürfen nicht wiederholt werden.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006. S. 45
624 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 148
625 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 152
626 Vlastní překlad.
„Alle in der Bundesrepublik geborene Menschen müssen einen Rechtsanspruch auf die deutsche 

Staatsbürgerschaft haben.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 47
627 Vlastní překlad.
„6,5 Millionen Menschen in der Bundesrepublik, von denen der überwiegende Teil 20 Jahre und 

länger hier lebt und alle sozialen Pflichten erfühlt, werden immer noch die elementaren 
BürgerrInnenrechte vorenthalten. Sie und insbesondere ihre hier geborenen oder 
aufgewachsenen Kinder leben und denken als BürgerInnen unserer multikulturellen Gesellschaft,  
werden aber als „Ausländer“ behandelt und diskriminiert. “

Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 46
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Kapitola „Zdokonalit demokracii a občanská práva, posílit menšiny a volně  

a jistě spolu žít„628 v programu z roku 1994, začíná velkou kritikou Kohlovy vlády. 

„Nejistota  lidí  je  po  dvanácti  letech  Kohlovy  vlády  větší  než  v  poválečných  

letech.“629 Zelení zde dále kritizují nedostatek společenských hodnot.630 To se dále 

opakuje  na  začátku  programu  z  roku  1998,  kde  zelení  upozorňují  na  stále  se 

rozšiřující  existenční  nejistotu,  rozpad  společenských  vazeb,  nedostatek 

zodpovědnosti,  rostoucí  kriminalitu,  rasismus  a  nenávist  k  etnickým menšinám. 

„Svaz 90/ Zelení chtějí tuto zemi učinit budoucnosti schopnou za pomoci principu  

solidarity,  rovnosti,  ochrany  občanských  práv  a  rozšíření  demokracie.  My  jsme 

strana, která hájí občanská práva.“631 Stěžejním bodem programu z roku 2005 je 

usilování  o světu  otevřenou  a  pluralitní  společnost.  „My  propagujeme  světu 

otevřenou pluralitní civilní společnost, která respektuje různé životní styly a nedává 

diskriminaci žádnou šanci.“632 

Zelení  v  programu z  roku 1994  hovoří  o přímé  demokracii.  Zelení  by 

podpořili přímou účast voličů na volbách. „Místo politické mrzutosti a příhlížitelské 

demokracie  prosazujeme koncept  přímé účasti  občanů a občanek na politických 

rozhodnutích  na  všech  úrovních.“633 Zelení  chtějí  nahradit  reprezentativní 

demokracií  přímou demokracií  ve federaci,  zemích i  městech.  „Svaz 90/  Zelení  

podporují  proto náhradu reprezentativní demokracie přímou demokracií v rámci  

628 Vlastní překlad.
„Demokratie und BürgerInnenrechte ausbauen, Minderheiten stärken, frei und sicher miteinander 

leben.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 43
629 Vlastní překlad.
„Die Unsicherheit der Menschen ist nach zwölf Jahren der Regierung Kohl größer als je zuvor in 

der Nachkriegsgeschichte.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 43
630 Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 43
631 Vlastní překlad.
„Bündnis 90/ Die Grünen wollen mit dem Prinzipien Solidarität, Gleichberechtigung, Schutz von 

Bürgerrechten und Erweiterung der Demokratie dieses Land zukunftsfähig machen. Wir sind die 
Partei, die für die Bürgerrechte eintritt.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 111
632 Vlastní překlad.
„Wir werben für eine weltoffene und pluralistische Zivilgesellschaft, die die unterschiedlichen 

Lebensentwürfe respektiert und in der Diskriminierung keine Chance hat.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 87
633 Vlastní překlad.
„Gegen Politikverdrossenheit und Zuschauerdemokratie setzen wir ein Konzept der direkten 

Beteiligung der BürgerInnen an den politischen Entscheidungen auf allen Ebenen.“
 Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 44
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federace, zemí i obcí.“634 Zelení pokračují v této problematice v programu z roku 

1998.  „Přímá  účast  na  politických  rozhodnutích,  právě  mezi  volbami,  

např. referendem a zavedením práva stížnosti spolků, dále i možností nahlédnutí do 

spisů  zvyšují  důvěru  v  demokracii.“635 „Tvorba  a  rozvoj  demokracie  jsou 

nedotknutelné. Každý a každá by měli mít možnost volně a bez překážky projevit  

a šířit  veřejně  svůj  názor,  demonstrovat  a  protestovat.“636 Přímá  demokracie  je 

hlavním  tématem  v  programu  z  roku  2002.  Zelení  zde  především  apelují  na 

demokratizaci  a  podporu  občanských  hnutí.637 Zelení  chtějí  podpořit  zdraví, 

sebeurčení  a  sebevědomí  občanů.  Usilují  o  nalezení  té  správné  hranice  mezi 

svobodou a jistotou.638 V programu z roku 2002 zmiňují zelení právo petice.639 Dále 

chtějí zelení podpořit občanská hnutí v celé Evropě. „Chceme podpořit občanská 

hnutí  také v  Evropě.“640 V programu z  roku 2009 chtějí  zelení  větší  občanskou 

angažovanost v politice a rozšíření přímé demokracie.641 Přímou demokracii chtějí 

zelení posílit i v programu z roku 2009.642

V  programu  z  roku  2009  chtějí  zelení  silnější  a  průhlednější 

parlamentarismus.643 Chtějí více stran do parlamentu, aby vznikla větší opozice 

malých stran.644

634 Vlastní překlad.
„Bündnis 90/ Die Grünen fordern deshalb die Ergänzung der repräsentativen Demokratie durch 

direkte Demokratie in Bund, Ländern und Gemeinden.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 44
635 Vlastní překlad.
„Die direkte Einflussnahme auf politische Entscheidungen, gerade zwischen Wahlen, zum Beispiel  

durch Volksentscheid und die Einführung von Verbandsklagerechten, sowie ein Recht auf  
Akteneinsicht stärken das Vertrauen in die Demokratie.“

 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 111
636 Vlastní překlad.
„Für Ausbau und Entwicklung der Demokratie ist unverzichtbar, dass jeder und jede frei und 

ungehindert ihre Meinung öffentlich äußern und verbreiten, demonstrieren und protestieren 
kann.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 112
637 Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006. S. 45
638 Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006.S. 45
639 Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006. S. 47
640 Vlastní překlad.
„Wir wollen die Bürgerinnen- und Bürgerrechte auch in Europa stärken.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006. S. 47
641 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 162
642 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 168
643 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 166
644 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 
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Zelení  v  programu  z  roku  1998  apelují  na  dodržování  svobody  tisku 

a médií. Zelení  odmítají  cenzuru  internetu  a  mailboxů.  Pro  zamezení  dětské 

pornografie  navrhují  další  řešení  v  podobě  lepšího  technického  vybavení 

příslušných institucí.645 Právo na informace je zmíněno i v programu z roku 2002.646 

Zelení  zde  uvádí,  že  v  Německu  je  odposloucháváno  nejvíce  telefonů.647 

V programu z roku 2005 navrhují zelení zpřístupnění internetu nejširší veřejnosti.648 

Problematika internetu je dále rozpracována v programu z roku 2009.649

Zelení  v  programu  z  roku  1994  vystupují  pro  oddělení  správy  církve 

a státu. Zelení by rádi zrušili církevní daň650. Poplatky by si podle zelených měla 

vybírat sama církev od svých členů.651

Dále zelení v programu z roku 1994 chtějí, aby se politické strany stáhly 

zpátky a obnovily se. Zelení nechtějí volby jedné strany jako monopolu, ale rádi by 

prosadili  přímou volbu kandidátů. Dále se jim nelíbí pěti procentní hranice pro 

vstup  malých  stran  do  parlamentu,  kde  pak  chybí  opozice  malých  stran.652 

V programu z roku 1998 zelení tuto problematiku dále rozpracovávají a připojují 

podporu  svobody  náboženského  vyznání.  „Svaz  90/  Zelení  brání  svobodu  jak  

náboženského  a světonázorového vyznání, tak i světonázorovou neutralitu státu.  

V sekulární a pluralitní společnosti musí být církev a stát odděleny.“653

V programech z let 1994 a 1998 se zelení podrobně zabývají i diskriminací 

lidí  s  postižením. „Našim  cílem  je  uskutečnit  sebeurčující  život  pro  lidi  

s postižením.“654

Dále zelení usilují o zrovnoprávnění gejů a lesbiček. „Svaz 90/ Zelení jsou 

2009, S. 167
645 Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005. S. 116
646 Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002- 2006. S. 48
647 Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002- 2006. S. 48
648 Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005. S. 103
649 Viz strana kapitola „Volný internet“ na straně 122.
650 Vlastní překlad
„die Kirchensteuer“
651 Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 46
652 Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 46
653 Vlastní překlad.
„Bündnis 90/ Die Grünen verteidigen die Freiheit der religiösen und weltanschaulichen  Betätigung 

sowie die weltanschauliche Neutralität des Staates. In einer säkularen und pluralen Gesellschaft  
müssen Kirche und Staat getrennt sein.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 117
654 Vlastní překlad.
„Unser Ziel ist, für Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 51
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stranou práv lesbiček a gejů.“655 Zelení upozorňují na rostoucí násilí na lesbičkách 

a snaží se o jeho řešení. „Abychom zabránili násilí na lesbičkách, které má otřesné  

rozměry,  podporuje  Svaz  90/  Zelení  program „Svaz-země“,  následujícími  body:  

podpora  telefonu  při  přepadení,  pomoc  obětem  násilí,  podpora  výzkumu,  větší  

citlivost  policie a soudu, informovanost a prevence.“656 Tato probematika je dále 

rozebírána i v programech z roku 1998, 2002, 2005 i 2009.657

V programu z  roku 2002 zmiňují  zelení  i  diskriminaci  žen.  Zelení  zde 

chtějí,  aby byly ženy podpořeny všude,  i  v politice.658 V programu z roku 2009 

považují  zelení  za nutnost,  aby byli  v  parlamentu rovným dílem zastoupeni  jak 

muži, tak ženy.659

Diskriminace  je  dále  podrobně  řešena  v  programu z  roku  2005.  „Nikdo 

nesmí být znevýhodňován z důvodu pohlaví, etnického původu, náboženství nebo  

světonázoru, sexuální identity, věku nebo postižení.“660

Na rozdíl od programu z roku 1990 apelují zelení v programech z let 1994 

a 1998 na to, abychom se učili z minulosti. Kritizují, že dosud nedošlo k rozebrání 

a rozpracování problematiky nacionalismu a komunismu v Německu. Chtějí, aby 

Německo připustilo chybu a problematiku náležitě rozpracovalo.661 „My přejímáme 

zodpovědnost  za  dějiny  Německa.“662 Zelení  podporují  náležité  vyrovnání 

s poškozenými  a  rehabilitaci  obětí.663 V  programu  z  roku  2009  opět  zelení 

655 Vlastní překlad.
„Bündnis 90/ Die Grünen sind die Partei der Lesben- und Schwulenrechte.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 51
656 Vlastní překlad.
„Zur Bekämpfung antischwuler Gewalt, die ein erschreckendes Ausmaß angenommen hat, fordern 

Bündnis 90/ die Grünen ein Bund- Länder Programm mit folgenden Eckpunkten: Unterstützung 
schwuler Überfall- Telefone, Hilfe für Gewaltopfer, Forschungsförderung, Sensibilisierung von 
Polizei und Justiz, Aufklärung und Prävention in gewaltbereiten Gruppen.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 51
657 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 123
    Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 2009, 

S. 154
658 Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006. S. 47
659 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 163
660 Vlastní překlad.
„Niemand soll wegen des Geschlechts, der ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung,  

der sexuellen Identität, des Alters oder wegen einer Behinderung benachteiligt werden.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S.89
661 Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 52
662 Vlastní překlad.
„Wir stellen uns der Verantwortung für die deutsche Geschichte.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S 115
663 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 115
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připomínají odpovědnost Německa za zločiny nacismu a chtějí, aby se z této části 

dějin a z období komunismu nová generace poučila.664

V programu z roku 1998 zmiňují problém rostoucí kriminality. Řešení vidí 

ve zvětšení veřejné bezpečnosti a prevenci.  „Jen společně za pomoci pravomocí 

občanů, komunit, spolků, církve, občanských iniciativ a policie (blízké občanům) je  

možné  zvýšit  jistotu  a  pocit  jistoty.“665 Problematika  je  dále  rozpracována 

v programu z roku 2002. Zelení zde usilují  o zaručení svobody a jistoty.666 Dále 

chtějí  zavést  zvýšené  bezpečnostní  opatření  týkající  se  zbraní.667 Na  rozdíl  od 

ostatních programů zmiňují zelení v programu z roku 2005 nebezpečí teroristických 

útoků,  kriminality  a  násilí.  Velmi  upozorňují  na  nebezpečí  mezinárodního 

terorismu.668

V  programech  z  let  1998  a  2002  je  dále  nastíněn  problém  drogově 

závislých. Zelení chtějí radikální obrat v politice. Chtějí rozdělení drog na měkké 

a tvrdé a povolení užívání některých z nich. Dále se hodlají zaměřit především na 

prevenci a pomoc obětem závislosti. 669 Zelení velmi usilují, aby drogová závislost 

jako  taková,  nebyla  trestně  postižitelná.  „Kdo  má  problémy  s  konzumací  drog  

potřebuje pomoc, ne trest.“670

V programu z roku 1998 se objevuje i návrh demokratizace soudnictví.671 

Zelení v programu z roku 2009 chtějí  soudnictví,  které bude blízko občanům.672 

V programu z roku 2009 také chtějí spravedlivé soudnictví v rámci EU.673

V programu z roku 2005 se nově objevuje návrh reformace federace. Zelení 

664 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 
2009, S. 191

665 Vlastní překlad.
„Nur gemeinsam, mit der Kompetenz von BürgerInnen, mit den Kommunen und Verbänden, den 

Kirchen und Bürgerinnitiven sowie einer bürgerInnennahen Polizei lassen sich Sicherheit und 
Sicherheitsgefühl erhöhen.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 112
666 Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006. S. 50
667 Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006. S. 51
668 Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 93
669 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 127n
670 Vlastní překlad.
„Wer Probleme mit Drogenkonsum hat, braucht Hilfe nicht Strafe.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006. S. 49
671 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 131
672 Tzv. Bürgernahe Justiz
    Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 2009, 

S. 157
673 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 159
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se zde zaměřují především na reformu školství. Kritizují zde náročnou změnu škol 

mezi jednotlivými spolkovými zeměmi. 674

Dále  usilují  zelení  v  programu  z  roku  2005  o  podporu  měst  a  obcí.675 

V programu z roku 2009 se hovoří  o oživení a podpoření komunální  politiky.676 

Dále chtějí zelení podpořit jednotlivé regiony.677

Dále  zelení  chtějí  zrovnoprávnit  islám  s  ostatními  náboženstvími 

v Německu. Chtějí větší integraci muslimů.678 

V  programu  z  roku  2009  zelení  dále  apelují  na  dodržování  práva  na 

shromažďování.679

V  programu  z  roku  2009  hovoří  zelení  také  o  důležitosti  evropské 

demokracie. Hovoří o důležitosti pevných silných demokratických institucí v rámci 

EU.680

V programu z roku 2009 zelení hovoří o zavedení volebního práva lidem od 

16 let.681 Dále  chtějí,  aby byla  demokracie  rozšířena do škol  a  do vzdělávacích 

institucí, třeba ve formách školních rad.682

 4.10 Politika kultury  

V programu z roku 2005 vyjadřují zelení velkou podporu  kultuře. Mluví 

zde  o  mezinárodních  stipendijních  organizacích,  které  podporují  studenty  ve 

výměnných pobytech. „Zintenzivnění mezinárodních kulturních výměn je stejně tak  

674 Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006, S. 95n
675 Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006, S. 96n
676 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 159
677 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 165
678 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 150
679 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 157
680 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 168
681 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 170
Tato problematika se objevila již v programu z roku 1994.
Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundeswahl 1994, S. 53.
682 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 172
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nutné jako silnější ozubení zahraniční a vnitřní politiky kultury.“683

V programu  z  roku  2009  se  objevuje  nová  kapitola  týkající  se  politiky 

kultury. Kapitola se jmenuje  „Pozor kultura! - Tvořivost jako kámen podnětu.“684 

Zelení politiku kultury zdůrazňují v souvislosti s navrženou Novou společenskou 

smlouvou.  „Nová  orientace  Nové  společenské  smlouvy  je  také  kulturní  úlohou.  

Kultura a umění jsou důležitou součástí života - ptají se na smysl života a smysl  

života podněcují.“685

„Kultura a umění nám umožňují nový pohled na svět.“686

Zelení spojují kulturu s neudržitelným vývojem a dávají ji do souvislosti se 

společenskými, hospodářskými a ekologickými změnami. „Existují také jiné cesty,  

než ty, které my známe. Tak může kreativita utvářet nové základy ke společenským,  

ekologickým a hospodářským změnám. Zelená politika nevidí kulturu „ve službě  

toho co je“, nýbrž jako „kámen podnětu“, jako síly společenského obratu a nutných  

změn.“687

Zelení  chtějí  podpořit  kulturní  rozvoj  regionů.  Považují  kulturu  za  velké 

přispění ke kvalitě života.688

Dále chtějí použít kulturu v prevenci násilí.689

683 Vlastní překlad.
„Die Intensivierung des internationalen Kulturaustausches ist ebenso notwendig wie die stärkere 
Verzahnung von auswärtigen und inneren Kulturpolitik.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006, S. 102
684 Vlastní překlad.
„Vorsicht Kultur! Kreativität als Stein des Anstoßes“
Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 2009, 

S. 187
685 Vlastní překlad.
„Die Neuorientierung des Neuen Gesellschaftsvertrags ist auch eine kulturelle Aufgabe. Kultur und 

Kunst sind ein wichtiger Bestandteil des Lebens- sinnhinterfragend und sinnstiftend.“
 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 2009, 

S. 187
686 Vlastní překlad.
„Kultur und Kunst ermöglichen uns einen neuen Blick auf die Dinge, auf die Welt.“
 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 2009, 

S. 187
687 Vlastní překlad.
„Es gibt noch andere Wege, als die, die wir kennen. So kann Kreativität neue Grundlagen zur 

gesellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Erneuerungen hervorbringen. Grüne Politik  
sieht deshalb Kultur und Kunst nicht im „Dienst des Bestehenden“, sondern als Stein des 
Anstoßes“, als Kräfte des gesellschaftlichen Wandels und der notwendigen Veränderungen.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 2009, 
S. 187

688 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 
2009, S. 189

689 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 
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Zelení chtějí kulturu pro všechny.690

Zelení chtějí udržovat kulturu vzpomínek, kulturu, která připomíná zločiny 

nacismu a komunismu.691 „Vzpomínky na historii zůstávají živé, jen pokud je živé  

udržujeme.“692

Zelení považují kulturní politiku za část zahraniční a mírové politiky. Chtějí 

podpořit mezinárodní kulturní projekty.693

Zelení v programu z roku 2009 rovněž hovoří o médiích. Chtějí různorodost 

médií a jejich nezávislost.694

V programu z roku 2005 chtějí zelení podpořit sport a pohyb. „Více sportu 

a hry pro pohybující se společnost.“695 Ten podporují zelení i v programu z roku 

2009.696 

 4.11 Otázka mírové a zahraniční politiky  

Mírová politika velmi úzce souvisí se zahraniční politikou. Jen v programu 

z roku  1990  jsou  mírová  a  zahraniční  politika  rozpracovány odděleně.  Mírovou 

politiku zde zařadili zelení do druhé kapitoly a zahraniční kapitolu zařadili zelení do 

kapitoly poslední. V ostatních zkoumaných programech jsou obě témata zpracována 

v rámci jedné poslední kapitoly.

V programu z roku 1990 kladou zelení na mírovou politiku obzvláště velký 

důraz. Velmi kritizují dosavadní rozdělení Evropy a usilují o sjednocení Německa. 

„Přání,  abychom překonali  nepřátelské  rozdělení  Evropy,  se  stalo  více  než  kdy 

2009, S. 189
690 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 189
691 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 191
692 Vlastní překlad.
„Die Erinnerungen an die Geschichte bleibt nur wach, wenn wir sie lebendig halten.“
 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 2009, 

S. 191
693 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 192
694 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 192
695 Vlastní překlad.
„Mehr Sport und Spiel für eine bewegte Gesellschaft.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006, S. 104
696 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 193
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předtím reálnou  nadějí.“697 Tato problematika je dále rozvedena v programu z roku 

1994. Zelení jsou pro vytvoření jednotného státu, který bude moci provádět silná, 

důležitá a nezávislá rozhodnutí.698

Zelení  kladou  ve  svých  programech  velký  důraz  na  mírovou  politiku. 

„Zabránit  válkám,  zamezit  násilí  a  podpořit  mír  je  jádrem naší  politiky.  Proto  

chceme upřednostnit prevenci. Silně se zasazujeme o to, co podpořil Kofi Annan 

„Kultura prevence“ a „Dialog mezi kulturami.“699 

Zelení  striktně  vystupují  proti  atomovým  zbraním.700 To  se  objevuje 

i v dalších zkoumaných programech.701 Proti  atomovým zbraním vystupují  zelení 

i v programu z roku 2009.702

Zelení v programu z roku 1990 usilují o odzbrojení.703 V programu z roku 

1994 zelení tuto problematiku dále rozebírají. Zelení kritizují německou politiku, že 

zatím ještě nedošlo k odzbrojení Německa a ke zrušení armády.  „V roce 1990 se 

rozpadla Varšavská smlouva a skončila  studená válka.  Ale  zatím nebyla využita  

možnost radikálního odzbrojení a rozpuštění armády v Německu, která by vedla  

k ušetření nákladů na zbrojení a armádu.“704 V programu z roku 1994 upozorňují 

zelení  na  trvající  nebezpečí  komunismu  a  nacionalismu.  Urychlené  odzbrojení 

žádají zelení i v programu z roku 2002.705 V programu z roku 2005 stojí „Méně 

697 Vlastní překlad.
„Der Wunsch, die Teilung Europas in zwei einander feindlich gegenüberstehende Militärblöcke zu 

überwinden, ist mehr als je zuvor zu einer konkreten Perspektive geworden.“
Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990 (Kap. „Abrüstung jetzt! Für ein 
Europa ohne Militärblöcke!“)
698 Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 71
699 Vlastní překlad.
„Kriege zu verhindern, Gewalt einzudämmen und Frieden zu fördern ist und bleibt Kern unserer 

Politik. Deshalb wollen wir, dass Prävention Vorrang hat. Wir machen uns stark für die von Kofi  
Annan geforderte „Kultur der Prävention“ und den „Dialog der Kulturen“.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006, S. 62
700 Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990 (Kap. „Abrüstung jetzt! Für ein 
Europa ohne Militärblöcke!“)
701 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 145
702 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 217
703 Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990 (Kap. „Abrüstung jetzt! Für ein 
Europa ohne Militärblöcke!“)
704 Vlastní překlad.
„Seit 1990 ist der Warschauer Pakt zusammengebrochen und der Kalte Krieg beendet. Aber die  

Möglichkeit zur radikalen Abrüstung und Entmilitarisierung, zur Einsparung der Militär- und 
Rüstungskosten wird nicht genutzt.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, 70
705 Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006, S. 64
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zbraní  znamená více jistoty“.706 Zelení  také upozorňují,  že  zbrojení  stojí  mnoho 

peněz, které by byly třeba v rozvoji země.707 Dále zelení odmítají uvalení embarga 

kvůli zbrojení na Čínu.708

Zelení vystupují za  odstranění armády.709 Zelení jsou celkově proti všem 

válečným konfliktům, vše by řešili mírovým způsobem. „Zelená politika zahraničí  

sází  na  mírové  řešení  konfliktů.“710 Zelení  usilují  o  úplné  odstranění  armády 

a zrušení civilní povinnosti.711 Místo civilní služby by uvolnili finanční prostředky 

na místa v sociální oblasti.712 Tato problematika se řeší i v programu z roku 1998, 

kde zelení navrhují vystoupení Německa z NATO.713 Dále zelení chtějí  odzbrojení 

NATO.714 Zelení se zasazují i o posílení demokratických práv vojáků.715 Program 

z roku 2002 na tuto problematiku navazuje a reformu německé armády zde dále 

rozpracovává.716 

V programu z  roku  2009  chtějí  zelení  zrušení  povinné  vojenské  služby. 

Zasazují se pouze o civilní vojenskou službu.717

V programu z  roku  1994 vyjadřují zelení  nesouhlas  s  válkou  v  bývalé 

Jugoslávii.  „V bývalé  Jugoslávii  vládne  válka,  ve  které  jsou  krutě  porušována 

lidská práva, kde dochází k masovým vraždám a masovým násilnostem, vyhánění  

a zjevným dohodám mezi  Chorvatskem a  Srbskem o  zničení  muslimské  skupiny  

v Bosně  a Hercegovině.“718 Zelení  zde  dále  hovoří  o  azylové  politice.  Německo 

706 Vlastní překlad.
„Weniger Rüstung bedeutet mehr Sicherheit“.
Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 111
707 Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 110
708 Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 113
709 Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990 (Kap. „Abrüstung jetzt! Für ein 
Europa ohne Militärblöcke!“)
710 Vlastní překlad.
„Bündnisgrüne Außenpolitik setzt auf friedliche Konfliktverarbeitung.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 72
711 Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 75
712 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 147
713 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 143
714 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 145
715 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 147
716 Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006, S. 63
717 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 216
718 Vlastní překlad.
„Es herrscht Krieg in ehemaligen Jugoslawien, der besonders grausam geprägt ist durch 

systematische Menschenrechtsverletzungen, Massenmorde, Massenvergewaltigungen,  
Vertreibungen und offenkundige Absprachen zwischen Kroatien und Serbien zur Vernichtung der  
muslimischen Bevölkerungsgruppe in Bosnien-Herzegowina.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 70
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přijalo řadu uprchlíků, ale nabízí jim nepříznivé podmínky.719 

Zelení odmítají válku v Iráku.720 

V programu z roku 2009 souhlasí zelení s válkou v Afghánistánu. Vystupují 

však pro změnu válečných strategií.721 Zelení chtějí potření teroru.722

Zelení dále odsuzují nasazení žen v armádě či civilní službě. „Musíme se 

vzdát všech plánu na zahrnutí žen do vojenské či civilní služby.“723

V programu z roku 1990 zelení apelují, aby byl založen a udržován nový 

mírový pořádek v Evropě.724

V  programu  z  roku  1990  řeší  zelení  v  kapitole  mezinárodní  politiky 

především celosvětové  ničení  přírody a  životního prostředí a  apelují  za  nové 

ekologicko-solidární a demokratické  celosvětové hospodářství.725 Program z roku 

1994 na předešlou problematiku navazuje. V úvodu upozorňují zelení na globální 

problémy.  „Na  konci  20.  století  trpí  více  než  dvě  třetiny  světa  ekologickým  

zpustošením,  hladomorem  a  chudobou.  Lesy  se  zmenšují,  pouště  se  roztahují  

a ozonová díra se zvětšuje, skleníkový efekt je silnější, druhy rostlin a zvířat mizí  

a znečištění  vody  roste.  Průmyslové  země  severu  nesou  díky  způsobu  produkce 

a konzumu za tento vývoj zodpovědnost.“726 V programu z roku 2009 usilují zelení 

o podpoření mezinárodních vztahů za účelem ochrany životního prostředí a globální 

spravedlnosti.727

719 Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 71
720 Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 110
721 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 215
722 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 215
723 Vlastní překlad.
„Alle Pläne zur Einbeziehung von Frauen in den Militär- oder Zivildienst sind aufzugeben.“
Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990 (Kap. „Abrüstung jetzt! Für ein 
Europa ohne Militärblöcke!“)
724 Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990 (Kap. „Abrüstung jetzt! Für ein 
Europa ohne Militärblöcke!“)
725 Die Grünen: Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990 (Kap. „Für eine ökologisch- 
solidarische Weltwirtschaft“)
726 Vlastní překlad.
„Am Ende des 20. Jahrhunderts sind mehr als zwei Drittel der Welt von ökologischer Verwüstung,  

Hunger und Armut geprägt. Die Wälder schrumpfen, die Wüsten dehnen sich aus, die  
Ozonschicht nimmt weiter ab, der Treibhauseffekt verstärkt sich, Pflanzen und Tierarten 
verschwinden, die Wasserverseuchtung wächst.Die Industrieländer des Nordens tragen durch 
ihre Produktions- und Konsumweise für diese Entwicklung die Hauptverantwortung.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 70
727 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 205
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Zelení velmi kritizují situaci, že bohatí žijí na úkor chudých. „V západních 

zemích žije kolem 20 procent světového obyvatelstva. Oni disponují více než 150 

násobkem  těch  nejchudších  20ti  procent  lidstva.  Více  než  jedna  miliarda  lidí  

hladoví.  Bída,  katastrofy,  války,  rasistické  násilí  a  diktatury  nutí  milióny  lidí  

k odchodu či útěku.“728 Na tuto problematiku navazují zelení i programem z roku 

1998, kde apelují, abychom převzali zodpovědnost za celosvětovou společnost a za 

životní prostředí.729

Zelení v programu z roku 1994 navrhují  novou zahraniční politiku, která 

bude  řešit  problémy  21.  století.  Především  požadují  ochranu  lidských  práv 

a svobod.  „Centrálním  obsahem  této  politiky  je  celosvětové  prosazení  lidských 

práv  a  svobod,  která  dosud byla  podřízena  světovým a  militantním zájmům.“730 

Zelení  dále  upozorňují  na  katastrofální  stav  lidských práv  ve  světě.  Jako jedno 

z řešení by navrhli vytvoření mezinárodního soudu pro lidská práva.731 V programu 

z roku 1998 zelení ještě navrhují, aby byly v rámci politiky lidských práv zastaveny 

styky s režimy, které lidská práva potlačují. „Kompletní politika lidských práv musí  

přestat podporovat všechny režimy, které porušují lidská práva a svobody.“732 Tato 

problematika je dále rozpracována i v programu z roku 2005.733 Tato problematika 

se opakuje v programu z roku 2009.734

Zelení vystupují  proti násilí, mučení, trestu smrti, svévolnému věznění, 

proti  rasismu,  etnické  a  sexistické  diskriminaci  a  zotročování  dětí.735 Tato 

728 Vlastní překlad.
„In den westlichen Industrieländern leben rund 20 Prozent  der Weltbevölkerung. Sie verfügen 

inzwischen über das 150-fache Einkommen der ärmsten 20 Prozent der Menschheit. Weit über  
eine Milliarde Menschen hungern. Elend, Katastrophen, Kriege, rassistische Gewalt und 
Diktaturen zwingen Millionen von Menschen zu Auswanderung und Flucht.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 70
729 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 133
730 Vlastní překlad.
„Die Durchsetzung der Menschenrechte weltweit- bisher meist wirtschaftlichen, bündnispolitischen 

und militärischen Interessen nachgeordnet- ist ein zentraler Inhalt bündnisgrüner Außenpolitik.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 72
731 Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 78
Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, 135
732 Vlastní překlad.
„Eine umfassende Menschenrechtspolitik muss daher menschenrechtsverletzenden Regimen die 
Unterstützung entziehen.
Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 136
733 Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 116
734 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 211
735 Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006, S. 57
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témata jsou dále rozpracována i v programu z roku 2005. Zde apelují  zelení na 

bezpečnostní  a  mírovou  politiku  spravedlivou  pro  obě  pohlaví.736 V  programu 

z roku 2009 se tato problematika znovu objevuje .737

Zelení  vyjadřují  podporu  mezinárodním  vztahům,  které  napomohou 

politice globální solidarity.738

V programu z roku 1994 navrhují zelení rozsáhlou reformu OSN. Kritizují 

dominanci bohatých zemí v OSN.739 Návrh dále rozšiřují v programu z roku 1998. 

„Dosavadní  struktura  OSN je  kritizována  za  dominanci  bohatých  průmyslových 

zemích,  za  silnou  byrokratizaci  a  častou  bezúčelnost.  Právem.  Přesto  je  OSN 

z nejdůležitějších  v  řešení  globálních  problémů.  Svaz  90/  Zelení  se  zasazují  

o rozsáhlou reformu OSN s cílem politického a finančního posílení a rozšíření jejich  

pravomocí  v  řešení  mezinárodních  problémů:  všechna  ustanovení  Valného 

shromáždění musí být náležitě hodnocena.“740 Zelení by dále posílili úřad Vysokého 

komisaře Organizace spojených národů. Dále zelení vystupují za posílení Evropské 

komise  pro  lidská  práva  a  za  posílení  Evropského  soudního  dvora  pro  lidská 

práva.741 Zelení Organizaci spojených národů velmi podporují a chtějí další zlepšení 

mezinárodních  vztahů  a  podporují  krizová  opatření  v  rámci  této  organizace.742 

Reformu  OSN  rozpracovávají  zelení  dále  v  programu  z  roku  2005,  kde  také 

navrhují reformu Mezinárodního fondu a Světové banky.743

V programu z roku 2009 zelení opět opakují nutnost reformy OSN. Usilují 

o zrušení  práva  VETO.744 Zelení  odmítají  rozvoj  NATO  a  vytvoření  z  NATO 

736 Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 110
737 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 213
738 Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 72
739 Bündnis 90/ Die Grünen: Nur mit uns. Programm zur Bundestagswahl 1994, S. 78
740 Vlastní překlad.
„Die bisherige UN-Struktur wird wegen der Dominanz der reichen Industrieländern, starker 

Bürokratisierung und häufiger Wirkungslosigkeit kritisiert. Zurecht. Trotzdem sind die Vereinten 
Nationen die wichtigste Ebene zur Lösung globaler Probleme. Bündnis 90/ Die Grünen setzen 
sich deshalb für eine umfassende UNO-Reform mit dem Ziel ein, die Vereinten Nationen politisch 
und finanziell zu stärken und zu einer handlungsfähigen Instanz für die Lösung internationaler  
Probleme auszubauen: Die Beschlüsse der Generalversammlung müssen aufgewertet werden.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 134
741 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 137
742 Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006, S. 57
743 Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 107
744 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 210
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tzv. světové policie.745 „Vytvoření světové policie z NATO odmítáme.“746 

Zelení dále navrhují reformy Evropské unie. Zelení radí, aby Evropská unie 

řešila pouze úkoly, které nelze řešit na úrovni regionů a členských států. „Problémy 

by se měly řešit tam, kde přísluší a kde je nejvíce demokratického působení.“747

Na rozdíl od předešlých zkoumaných programů řeší program z roku 1998 

rozšíření Evropské unie. Svaz 90/ Zelení podporují rozšíření Evropské unie o státy 

východní  a  střední  Evropy.   „Evropa  je  více  než  Evropská  unie.  Ve  střední  

a východní Evropě chtějí zelení posílit demokratický vývoj před nacionalistickými  

tendencemi  a  chtějí  podpořit  tamější  hospodářské  a  sociální  reformy.  My 

vystupujeme  za  to,  aby  co  nejvíce  zemí  středo-  a  východoevropských  bez  

prodlužování vstoupilo do Evropské unie.“748 Zelení podporují Evropskou unii. „My 

chceme demokratickou Evropu a silnou Evropskou unii.“749 V programu z roku 2005 

zelení Evropskou unii chválí  a apelují na vytvoření co nejlepší evropské ústavy. 

Především je zde nutné řešit přistěhovaleckou politiku. 750 Zelení jsou pro otevření 

přístupové  možnosti  Turecku  a  dalším  pobaltským  státům,  aby  vstoupily  do 

Evropské unie. Především považují za důležité, aby byly s těmito státy udržovány 

mírové vztahy. 751

V programu z roku 2009 vyjadřují zelení potřebu silné Evropské unie na 

globální úrovni. Zelení podporují jednání s Chorvatskem a Tureckem o vstupu do 

EU. Chtějí demokratizaci Turecka.752

745 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 
2009, S. 211

746 Vlastní překlad.
„Den Ausbau der NATO zu einer Weltpolizei lehnen wir ab.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 2009, 

S. 211
747 Vlastní překlad.
„Probleme sollen dort gelöst werden, wo es von der Sache geboten und der demokratischen Einfluss  

am größten ist.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 138
748 Vlastní překlad.
„Europa ist mehr als die EU. In Mittel- und Osteuropa wollen Bündnis 90/ Die Grünen die 

demokratischen Entwicklungen gegen nationalistischen  Tendenzen stärken und wirtschaftliche 
und soziale Reformen unterstützen. Wir treten dafür ein, dass möglichst viele mittel- und 
osteuropäische Länder ohne Verzögerung der EU beitreten.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 139
749 Vlastní překlad.
„Wir wollen ein demokratisiertes Europa und eine starke Europäische Union.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006, S. 57
750 Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 116
751 Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 120
752 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 
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Zelení jsou zastánci brzkého přijetí  Eura. „Svaz 90/ Zelení jsou pro přijetí  

Eura podle smlouvy a jsou proti všem pokusům o jeho oddálení.“753 „My jsme pro 

přijetí Eura všech, kteří o to budou mít zájem.“754

V programu z roku 1998 považují zelení za velmi důležité, aby se vytvořily 

dobré  vztahy  s  ostatními  demokratickými  státy.  „Po  vzoru  německo-  

francouzského přátelství, jejichž občanské prvky by se měly ještě dále prohloubit,  

chtějí  Svaz  90/  Zelení  přátelské  vztahy  se  všemi  sousedními  zeměmi,  především 

s Polskem a Českou republikou.“755 

V  programu  z  roku  1998  připomínají  zelení  i  nutnost řešení  chudoby 

v rámci  mezinárodní  politiky.  Především  chtějí,  aby  chudé  obyvatelstvo  mělo 

přístup ke vzdělání,  zdravotnictví,  půdě,  technologii  a  finančním prostředkům.756 

Zelení podporují znovupostavení Afghánistánu po válce.757 Dále se zelení zabývají 

podporou  afrických  států.  „My  jsme  pomohli  nové  africké  iniciativě  „Nové 

partnerství pro africký vývoj“ (NePAD) k nutné německé a mezinárodní podpoře,  

aby mohla Afrika svou krizi lépe překonat.“758 Výsledky tohoto programu se zelení 

chlubí  v  programu  z  roku  2005.   „Stále  větší  počet  afrických  zemí  akceptuje  

demokratickou sebekontrolu civilizované společnosti a posouvají se směrem „dobrá 

vláda“. Dále africké země začínají akceptovat boj s korupcí a podporu ženských  

práv.“759 Zelení  jsou  pro  prominutí  dluhů  těch  nejchudších  rozvojových  zemí.  

2009, S. 204
753 Vlastní překlad.
„Bündnis 90/ Die Grünen sind für die vertragsgemäße Einführung des Euros und gegen alle  

Versuche einer Verschiebung.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 141
754 Vlastní překlad.
„Wir sind für Euro- Teilnahme aller EU- Staaten, die dies können und wollen.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 141
755 Vlastní překlad.
„Nach dem Muster der deutsch- französischen Freundschaft, deren zivile Elemente vertieft werden 

sollen, wollen Bündnis 90/ Die Grünen die freundschaftlichen Beziehungen mit allen 
Nachbarländern weiterentwickeln, insbesondere mit Polen und der Tschechischen Republik.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 144
756 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 151
757 Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006, S. 56
758 Vlastní překlad.
„Wir haben der neuen Afrikainitiative „Neue Partnerschaft für Afrikas Entwicklung“ (NePAD) zur  

notwendigen deutschen und internationalen Unterstützung verholfen, damit Afrika seine Krisen 
besser überwinden kann.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006, S. 56
759 Vlastní překlad.
„Eine wachsende Anzahl afrikanischer Länder akzeptiert zivilgesellschaftliche demokratische 

Selbstkontrolle und macht Schritte in Richtung „good governance“, Korruptionbekämpfung und 
Stärkung der Frauenrechte.“
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„Spolková vláda se zhostila průkopnické role v řešení dluhů v nejchudších  

rozvojových zemích. Naším cílem je v této politice pokračovat a dalším rozvojovým  

zemím dát udržitelným osvobozením od dluhů novou šanci.“760

Chudobu považují zelení za jeden z největších problému i v programu z roku 

2005.761 „Solidární modernizace  nekončí na našich hranicích. My neakceptujeme,  

že  denně  umírají  na  následky  chudoby  deseti  tisíce  lidí,  mezitímco  20  procent 

lidstva  spotřebovává  80  procent  všech  zdrojů.  Mezinárodní  spravedlnost  je  

i v našem  vlastním  zájmu,  také  my  žijeme  lépe  a  jistěji,  když  se  mezinárodní  

nespravedlnost zmenšuje.“762

V programu z roku 2009 zelení opět poukazují na nutnost mezinárodního 

řešení chudoby.763

V programu z roku 2009 chtějí zelení prohloubit vztahy s africkými zeměmi 

a podpořit rozvojové země.764

Zelení by rádi řešili  hospodářské problémy na mezinárodní úrovni. Chtějí 

reformovat mezinárodní finanční instituce.765 Zelení usilují, aby tržní hospodářství 

bylo  zpřístupněno  i  rozvojovým  zemím.766 Tato  myšlenka  je  dále  rozvedena 

v programu z roku 2005.  „Otevření trhů průmyslových zemí, odstranění překážek  

v obchodu  a  odbourání  ekologicky  škodlivých  a  ekologicky  nesmyslných 

zemědělských subvencí jsou stěžejní předpoklady pro to, aby rozvojové země dostaly  

tu možnost, aby vlastními silami rozmnožili svůj blahobyt.“767 V  programu z roku 

Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 109
760 Vlastní překlad.
„Die Bundesregierung hat bei der Entschuldung der ärmsten Entwicklungsländer eine Vorreiterrolle  

gespielt. Unser Ziel ist es, diese Politik fortzusetzen und weiteren Entwicklungsländern durch 
nachhaltige Entschuldung eine neue Chance geben.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006, S. 59
761 Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 106
762 Vlastní překlad.
„Solidarische Modernisierung endet nicht an unseren Grenzen. Wir finden uns nicht damit ab, dass  

täglich zehntausende Menschen an den Folgen von Armut sterben, während 20 Prozent der 
Menschheit rund 80 Prozent der Ressourcen verbrauchen. Internationale Gerechtigkeit liegt  
auch in unseren ureigenen Interesse, auch wir leben besser uns sicherer, wenn weltweit  
Ungerechtigkeit verringert wird.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 106
763 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 203
764 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 208
765 Bündnis 90/ Die Grünen: Grün ist der Wechsel. Programm zur Bundestagswahl 1998, S. 153
Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 107
766 Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006, S. 58
767 Vlastní překlad.
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2005 hovoří zelení především o „spravedlivých produktech“, tedy produktech, které 

byly  vyrobeny  ve  spravedlivých,  rovnocenných  podmínkách.  „Obchod  se 

„spravedlivými produkty“ chceme podpořit.“768

V programu z  roku 2009 chtějí  zelení  celosvětový volný obchod.  Zelení 

chtějí volně přístupné léky všude na světě. 

V programu z roku 2002 považují zelení za nejdůležitější problém, který je 

nutné  řešit,  globalizaci.  „Svaz  90/  Zelení  jsou  strana  spravedlivé  globalizace  

a evropské  demokracie.“769 „Globalizace  staví  naší  společnost  a  mezinárodní  

politiku před novou výzvu. My nechceme, aby globalizace rozdělovala svět a aby se  

chudoba, nerovnost, ničení životního prostředí a válečné rozbroje  dále zhoršovaly.  

Evropská unie je důležitým klíčem k řešení těchto problémů. Evropská integrace  

darovala západní Evropě dlouhé mírové období. Potom co je rozdělení kontinentu  

překonáno,  otevírá  se  nám  možnost  dlouhého  mírového  soužití  v  celé  Evropě.  

Přijetím zemí střední a východní Evropy do Evropské unie se udělal důležitý krok  

k větší  demokracii,  právnímu  státu  a  sociálně  tržnímu  hospodářství  v  celé  

Evropě.“770 Zelení  apelují  na  nutnost  reformy globalizace.  Chtějí  dát  globalizaci 

hranice. Především je nutno omezit globalizaci tak, aby nedocházelo k narušování 

životního prostředí, sociálních vztahů, růstu hladomoru, rasismu a násilí, utiskování 

žen  a  zneužívání  dětí.  „Proto  je  protest  proti  globalizaci  správný  a  nutný.  Jen  

„Die Öffnung der Märkte der Industrieländer, die Beseitigung von Handelshemmnissen und der  
Abbau von ökologisch schädlichen und ökonomisch unsinnigen Agrarsubventionen sind eine 
wesentliche  Voraussetzung dafür, dass Entwicklungsländer die Chance erhalten, aus eigener 
Kraft ihren Wohlstand zu mehren.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 108
768 Vlastní překlad.
„Den Handel mit „fairen“  Produkten wollen wir stärken.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 108
769 Vlastní překlad.
„Bündnis 90/ Die Grünen sind die Partei der gerechten Globalisierung und Europäische 

Demokratie.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006, S. 56
770 Vlastní překlad.
„Die Globalisierung stellt unsere Gesellschaft und die internationale Politik vor völlig neue 

Herausforderungen. Wir wollen nicht, dass die Globalisierung die Welt spaltet und die Probleme 
der Armut, der Ungleichheit, der Umweltzerstörung und kriegerischer Auseinandersetzung 
verschärft. Die europäische Union ist ein wichtiger Schlüssel zur Lösung dieser Aufgaben. Die 
europäische Integration hat Westeuropa eine lange Friedensperiode beschert. Nachdem die 
Teilung des Kontinents überwunden ist, eröffnet sich die Möglichkeit eines dauerhaften 
friedlichen Zusammenlebens in ganz Europa. Durch die Aufnahme der mittel- und 
osteuropäischen Demokratien in die Europäische Union wird der Prozess hin zu mehr 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und sozialer Marktwirtschaft in Europa in den nächsten Jahren 
einen weiteren wichtigen Schritt machen.“

Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002- 2006, S. 56
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správná  globalizace  sníží  chudobu,  zajistí  ekologické  zdroje  a  vytvoří  více  

jistoty.“771 V  programu  z  roku  2005  se  hovoří  o  „politickém  formování  

globalizace.“772  Zelení  ale  upozorňují  na  finanční  nákladnost  zásahů  do 

globalizace.773

V programu z roku 2002 zelení tvrdě odsuzují  mezinárodní terorismus.774 

V programu z roku 2005 se v řešení terorismu přiklánění k názoru Kofiho Annana, 

aby vznikla mezinárodní úmluva o terorismu.775

V  programu  z  roku  2002  zelení  zdůrazňují,  že   ochrana  životního 

prostředí,  sebeurčení,  demokracie  a  spravedlnost jsou  i  věcí  mezinárodní. 

„Ochrana životního prostředí, sebeurčení, demokracie a spravedlnost pro nás platí  

také  na  mezinárodní  úrovni.“776 Zelení  také  podporují  mezinárodní  ekologickou 

modernizaci.777

V  programu  z  roku  2005  řeší  zelení  podrobně  naléhavost  mezinárodní 

spolupráce  v  oblasti  zdravotnictví,  zejména  při  řešení  onemocnění:  AIDS, 

tuberkulózou a malárií.778

V programu z  roku 2009 je  řešena  mírová  a  zahraniční  politika v rámci 

návrhu zelené Nové společenské smlouvy. „Někdy zapomínáme: My všichni žijeme 

na Jednom světě, i  když jsme vyrostli v rozdílných světech.“779 Zelení chtějí, aby 

Nová společenská smlouva byla globální.780 Zelení v programu z roku 2009 chtějí 

771 Vlastní překlad.
„Nur gerechte Globalisierung reduziert die Armut, sichert die ökologischen Ressourcen und schafft  

mehr Sicherheit.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006, S. 57
772 Vlastní překlad.
„die Globalisierung politisch gestalten“
Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 106
773 Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 114
774 Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006, S. 57
775 Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 110
776 Vlastní překlad.
„Ökologie, Selbstbestimmung, Demokratie und Gerechtigkeit gelten für uns auch international.“
Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006, S. 57
777 Bündnis 90/ Die Grünen: Vierjahresprogramm 2002-2006, S. 58
778 Bündnis 90/ Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 115
779 Vlastní překlad.
„Manchmal vergessen wir es: Wir leben alle in der Einen Welt, auch wenn wir in unterschiedlichen 

Welten aufgewachsen sind.“ 
Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 2009, 

S. 202
780 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 202
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podpořit rozumnou vládu a dobrou mezinárodní spolupráci.781

Nově  se  v  programu  z  roku  2009  objevuje  návrh,  aby  se  obnovila 

Transatlantická  aliance.  Zelené  na  tento  nápad  přivedla  volba  Baracka  Obamy 

americkým prezidentem.782 

 4.12 Volný internet  

Tato problematika již byla zmíněna v programu z roku 2005.783 V programu 

z roku 2009 najdeme novou kapitolu, která se týká volného internetu. Zelení chtějí 

spravedlivé  přístupové  možnosti  pro  všechny  lidi.  Chtějí  volný  přístup  na 

internet.784

„Nám jde o spravedlivé přístupové možnosti pro všechny lidi na tomto světě.  

Právo na volný přístup k internetu je rozhodující otázka účasti ve 21. století.“785

Zelení chtějí  přísnou ochranu dat.  „Princip „Moje data patří mně“ musí  

vždy platit.“786

Zelení chtějí zahrnout otázky ochrany dat a nebezpečí internetu do mediální 

výuky na školách.787

Zelení navrhují tzv. digitální demokracii. Tím se myslí politické diskuze po 

internetu či komunikace s poslanci po internetu.788

781 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 
2009, S. 202

782 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 
2009, S. 217

783 Bündnis 90/Die Grünen: Eines für alle: Das grüne Wahlprogramm 2005, S. 103
784 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 195
785 Vlastní překlad.
„Uns geht um gerechte Zuganchancen für alle Menschen auf dieser Welt. Das Recht auf einen freien 

Zugang zum Internet ist eine entscheidende Teilhabefrage des 21. Jahrhunderts.“
  Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne neue Gesellschaftsvertrag, 2009, 

S. 195
786 Vlastní překlad.
„Das Prinzip „Meine Daten gehören mir“ muss immer gelten.“
  Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne neue Gesellschaftsvertrag, 2009, 

S. 197
787 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 197
788 Bündnis 90/ Die Grünen: Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne neue Gesellschaftsvertrag, 

2009, S. 200
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Závěr

Závěrem bych práci stručně shrnula. V teoretické části jsem vyšla především 

z  publikací  Miroslava  Nováka  a  Giovanniho  Sartori.  Politická  strana  je  podle 

uvedených politologů dobrovolná, trvalá, otevřená organizace, jejichž členové mají 

společné politické představy a zájmy a prostřednictvím voleb usilují o moc. Strana 

Zelených se vytvořila z politického hnutí. Politické hnutí se liší od politické strany 

nepevnou strukturou a především svými cíli  a dynamikou. Politická hnutí usilují 

o společenskou  změnu  zpravidla  bez  účasti  na  moci.  Hnutí,  která  řeší  sociální 

otázky  se  nazývají  sociální  hnutí.  Vznik  stran  zelených  ovlivnila  mírová  hnutí, 

občanské  iniciativy,  alternativní  hnutí,  hnutí  mládeže,  feministická  hnutí 

a především ekologická hnutí neboli ekohnutí. 

Na rozdíl od ekohnutí zakládají zelení svou činnost nejen na problematice 

životního prostředí, ale i na sociálních, ekonomických a politických otázkách. 

 Politické strany dělíme na pravicové a levicové. Strany zelené je obtížné 

zařadit.  Německá  strana  Svaz  90/  Zelení  patří  spíše  do  levicového  spektra. 

Názorově se blíží k německé politické straně SPD, se kterou strana tvořila i několik 

rudozelených vládních koalic. První rudozelená koalice byla ustavena v Hessensku 

v roce 1985, další pak následovaly v Berlíně, v Sasku Anhaltsku, v Severním Porýní 

Vestfálsku, Šlesvicku Holštýnsku a v Brémách. Na federální úrovni byla utvořena 

rudozelená vládní koalice v roce 1998 a trvala do podzimních voleb 2005.

Mezi stoupence zelených patří především mladí lidé do pětatřiceti let, dále 

studenti,  čerství  absolventi  a  vzdělaní  lidé.  Početně  velmi  silnou  a  významnou 

stoupeneckou skupinou jsou ženy. 

Na začátku působení této politické strany se němečtí zelení velmi rozcházeli 

ve svých názorech. Strana se začala štěpit na realisty a fundamentalisty. Realisté 

schvalovali  parlamentní  činnost  strany  a  podporovali  strategii  kompromisů 

a politiku  malých  kroků.  Tato  skupina  se  formovala  především  kolem  Joschky 

Fischera.  Fundamentalisté  zastávali  strategii  mimoparlamentní  opozice  a  chtěli 

radikální změnu společnosti. Fundamentalisty reprezentovali Rudolf Bahro, Petra 

Kellyová  a  další.  Rozštěpení  strany  působilo  zeleným  neúspěchy.  V roce  1991 

fundamentalisté stranu opoustili. 
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Vznik  německé strany  Zelených podnítily  studentské  bouře  v  šedesátých 

letech.  Ty  propukly  v  Berlíně,  ve  Frankfurtu  nad  Mohanem  a  řadě  dalších 

evropských  městech.  Vůdčí  osobností  berlínských  studentských  bouří  byl  Rudi 

Dutschke.  V sedmdesátých letech vznikala  řada volebních listin.  Příkladem jsou 

Zelená listina Bavorska či  Zelená listina Šlesvicka Holštýnska. 12. a 13. ledna roku 

1980 byla v Karlsruhe založena německá strana SPV Die Grünen. V diplomové 

práci ji překládám jako strana Zelených. 

Ve své práci  jsem se pokusila  nastínit  historický vývoj  a  úspěchy strany 

Zelených a strany Svaz 90/ Zelení, jak na úrovni jednotlivých spolkových zemí, tak 

na úrovni celé federace.  Úspěch zaznamenala strana Zelených už v březnu roku 

1983, kdy ve volbách do Spolkového sněmu získala 5,6 % hlasů a obsadila 27 míst 

ve  Spolkovém sněmu.  Dalším  úspěchem pro  stranu  byly  volby  do  Evropského 

parlamentu v roce 1984. Zelení získali 8,2 % voličských hlasů. V říjnu roku 1985 

utvořili  hessenští  zelení  již  zmíněnou  první  rudozelenou  koalici.  Na  úrovni 

jednotlivých spolkových zemí se zeleným dařilo především v Bavorsku, Berlíně, 

Hessensku,  Bádensku Württembersku,  Dolním Sasku a  Brémách.  Méně  úspěšní 

jsou zelení v nových spolkových zemích. 

Nejsložitějším  obdobím  v  jejich  historii  bylo  spojení  západoněmecké 

a východoněmecké strany. V prosinci 1990 se spojily dvě východoněmecké strany/ 

spolky, Svaz 90 a východoněmecká Strana zelených. Až v květnu 1993 se sjednotily 

obě německé strany pod názvem Svaz 90/ Zelení.

Na federální úrovni je za nejplodnější období považována vláda rudozelená 

koalice.  V  roce  1998  utvořili  Svaz  90/  Zelení  s SPD  koaliční  vládu.  Kancléř 

Gerhard  Schröder  jmenoval  přední  členy  strany  Svaz  90/  Zelení  do  vysokých 

funkcí. Joschka Fischer usedl na křeslo ministra zahraničí a byl i vicekancléřem, 

Andrea Fischer  se stala ministryní zdravotnictví, Jürgen Trittin ministrem životního 

prostředí  a  později  i  Renate  Künast  ministryní  zemědělství  a  spotřební  ochrany. 

Přestože  měla  strana  Svaz  90/  Zelení  vedle  SPD  obtížnou  pozici,  zaznamenala 

mnoho úspěchů. Zeleným se podařilo zavedení ekologických daní, dosažení ústupu 

od  jaderné  energetiky  do  roku  2021,  přijetí  dvojího  občanství,  zavedení 

registrovaného  partnerství  homosexuálů  a  posílení  feministických  a  sociálních 

přístupů.  Neúspěch  zaznamenali  ve  vyjednávání  s  NATO,  aby  se  zavázalo,  že 

124



nepoužije jaderné zbraně jako první.

V roce 2002 obdržela strana Svaz 90/ Zelení při  volbách do Spolkového 

sněmu 8,6 % hlasů, obsadili tím 55 křesel ve Spolkovém sněmu a podepsali další 

koaliční  smlouvu  s  SPD.  Za  této  vlády  došlo  ke  schválení  přistěhovaleckého 

zákona.  V témže  roce  došlo  k  žalobě  ministerstva  zahraničí  za  zneužití  vízové 

politiky.  Ministr  zahraničí  Joschka Fischer  vzal  veškerou zodpovědnost na sebe. 

Podzimní  předčasné  volby  do  Spolkového  sněmu  v  roce  2005  přinesly  straně 

Svaz 90/ Zelení 8,1 % hlasů. Volby vyhrála CDU a utvořila s SPD velkou koalici. 

Zelení tak po sedmi letech přešli opět do parlamentní opozice. 

Největším úspěchem na úrovni  jednotlivých spolkových zemí byly volby 

roku 2007 v Brémách, kde strana Svaz 90/ Zelení získala rekordních 16, 5 % hlasů 

voličů.

Rok  2008  přinesl  straně  Svaz  90/  Zelení  další  velkou  událost.  Němec 

s tureckými kořeny Cem Özdemir byl zvolen spolu s Claudii Roth do předsednictví 

strany.

V roce 2009 byla strana Svaz 90/ Zelení opět velmi úspěšná, jak na úrovni 

jednotlivých spolkových zemí,  tak i ve volbách do Evropského parlamentu a ve 

volbách  do  Spolkového  sněmu.  Celoněmecké  volby  vyhrála  strana  CDU,  která 

utvořila koalici se stranou FDP. Zelení dostali rekordních 10,7 % voličských hlasů, 

ale zůstali v opozici.

V práci jsem dále zmínila přední osobnosti zelených, tedy Joschku Fischera, 

Antje Vollmer, Jürgena Trittina a další. V závěru první části práce jsem nastínila 

činnost Zelené mládeže, spolku mládeže, jejichž činnost zajišťuje právě strana Svaz 

90/ Zelení.

Ve čtvrté části diplomové práce jsem se pokusila o srovnání šesti volebních 

programů určených pro volby do Spolkového sněmu. Porovnávala jsem programy 

z let 1990, 1994, 1998, 2002, 2005 a 2009.

V programech je řešeno sedm základních témat německých zelených: otázka 

ekologie, otázka sociální politiky, otázka hospodářství, otázka nerovnosti pohlaví, 

otázka vzdělání, otázka demokracie a práva a otázka mírové a zahraniční politiky. 

V programu  z  roku  2009  přidali  zelení  samostatné  kapitoly  týkající  se  otázky 

kultury a volného internetu. 
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Programy se liší řazením kapitol. Jako příklad bych uvedla kapitolu týkající 

se ekologie, kterou zařadili zelení v programech z let 1990, 1994, 1998 a 2002 na 

první  místo,  zatímco v  programech z  let  2005  a  2009 se  ekologie  objevuje  až 

v kapitole druhé, tedy po sociální politice. 

Dále  se  zabývám  stručným  porovnáním  preambulí  všech  programů. 

V preambuli  vidíme  orientaci  programu.  Program  z  roku  1990  je  zaměřen 

především na ochranu životního prostředí. Zelení zde vyzývají voliče ke změně. To 

se  objevuje  i  v  dalších  programech.  V  programu  z  roku  1994  jsou  nastíněny 

obdobné  problémy jako  v  programu z  roku  1990,  ale  je  daleko  propracovaněji 

navrženo  řešení  situace.  Nabídka  změny  je  hlavní  myšlenkou  programu z  roku 

1998, jehož mottem je „Zelená je změna!“. Zelení zde poukazují na nefunkčnost 

vlády CDU a FDP. V programu z roku 2002  zelení zmiňují své dosažené úspěchy 

v rudozelené koalici a chtějí pokračovat v koalici s SPD. Zelení se zde označují za 

motor reforem. Program z roku 2005 klade velký důraz především na boj s vysokou 

nezaměstnaností a dalšími sociálními problémy. Svou politiku zde zelení označují 

jako cestu k solidární a ekologické budoucnosti. V programu z roku 2009 se zelení 

podrobně  zabývají  celosvětovou  hospodářskou  krizí.  Navrhují  komplexní  řešení 

krize v rámci tzv. Nové společenské smlouvy. Zdůrazňují tvorbu nových pracovních 

míst, především v oblastech životního prostředí a nových zdrojů energie. 

Otázkou  ekologie  se  zabývají  všechny  zkoumané  programy.  Ve  všech 

programech se shodují zelení na problému velké spotřeby energií. Jadernou energii 

velmi  kritizují.  V  programu  z  roku  1998  uvádějí  zelení  jako  řešení  zmíněné 

problematiky  využití  alternativních  zdrojů  energie.  Hovoří  o  obnovitelných 

energiích,  především  o  solární  energii.  Tato  otázka  je  dále  rozpracována 

i v programech z let 1994, 2002, 2005 a 2009. V programu 1998 je krátce nastíněno 

propojení  využití  obnovitelných  zdrojů  energií  a  tvorba  pracovních  míst. 

V programu z roku 2005 se již uvádějí úspěchy tohoto snažení a klade se velký 

důraz na další rozšíření takto vzniklých pracovních míst. V programu z roku 2009 

chtějí  zelení  problematiku  nezaměstnanosti  řešit  komplexně  s  celosvětovou 

hospodářskou krizí.

Dále zelení bojují za ochranu přírody, za snížení emisí v dopravě, za zákaz 

všech škodlivých chemikálií a poukazují na velké nebezpečí genové technologie. 
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Zelení by podpořili ekologické hospodářství a tím i zdravé stravování. V programu 

z  roku  1994  se  začíná  hovořit  o  ekodaních.  Dále  chtějí  zelení  omezit  odpady. 

V programech  z  let  2005  a  2009  uvádějí  zelení  i  problematiku  evropské 

a mezinárodní ochrany životního prostředí.

Další stěžejní problematikou je otázka sociální politiky. V programu z roku 

1990  je  velký  důraz  kladen  především  na  řešení  chudoby.  Ten  je  následně 

rozpracován i v dalších zkoumaných programech. Otázka chudoby je v navazujících 

programech spojována s problematikou nezaměstnanosti. V programu z roku 1994 

přicházejí  zelení  s  otázkou  bydlení,  která  je  dále  rozpracována  i  v  dalších 

programech.  Řeší  se  především  nedostatek  bytů  a  velmi  drahé  nájemné. 

V programech od roku 1994 se objevuje otázka sjednocení Německa. Dále zelení 

kritizují rozhazovačný způsob života a zasazují se o zlepšení vzájemných vztahů 

mezi generacemi.

Dále  se  v  programech  objevuje  problematika  zdravotnictví.  V programu 

z roku 1994 se objevuje problematika onemocnění AIDS. Zelení kladou velký důraz 

na prevenci. V programu z roku 1998 a v navazujících programech se řeší otázka 

reformy zdravotnictví. 

V  programu  z  roku  1994  se  také  začíná  řešit  otázka  hospodářství. 

V programu z roku 1998 vidí zelení budoucnost v kvalitních produktech. To je dále 

rozpracováno i v programech z let 2002, 2005 a 2009.  V programech z let 1998, 

2002 a 2005 se klade důraz na potření velmi vysoké nezaměstnanosti  v zemích 

bývalého NDR. 

Ve  všech  zkoumaných  programech  se  dále  objevuje  otázka  nerovnosti 

pohlaví.  Zelení  především  poukazují  na  diskriminaci  a  chudobu  žen.  Programu 

z roku 1994 poukazují zelení na odlišný způsob života žen v bývalém NDR a NSR. 

V programu z roku 1998 zmiňují zelení postavení žen ve straně Svaz 90/ Zelení. 

V tomto programu dále  zelení  kritizují  domácí  násilí  na ženách a upozorňují  na 

obchod s bílým masem a prostitucí. V programech z let 2005 a 2009  zelení velmi 

podporují ženy v politice a ve vysokých funkcích. V programu z roku 2009 chtějí 

zelení podpořit ženy i v oblasti vědy a výzkumu.

Otázka vzdělání  se  vůbec neobjevuje v  programu z roku 1990.  Zelení  ji 

uvádějí až v programu z roku 1994 jako součást kapitoly týkající se demokracie 
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a občanských práv. Zelení považují  za velmi důležité podpořit mladé lidi.  Bojují 

proti znevýhodňování žen ve studiu. Dále hovoří o celodenním vyučování podle 

skandinávského vzoru.  V programech z  let  2005 a  2009 kladou velký důraz na 

celoživotní vzdělávání. V programech od roku 1994 chtějí zelení podpořit vysoké 

školy  a  vědu.  Navrhují  zde  reformu  školství.  V  roce  1994  přicházejí  zelení 

s problematikou  financování  vysokých  škol,  na  kterou  navazují  i  další  zmíněné 

programy. V programu z roku 1998 zdůrazňují zelení především kvalitu vzdělání. 

Vědu by zelení podpořili zejména v oblasti životního prostředí.

Ve všech zkoumaných programech najdeme i  kapitulu  týkající  se  otázky 

demokracie  a  práva.  Zelení  vystupují  proti  zneužívání  politické  moci  a  velmi 

podporují  prvky  přímé  demokracie.  V  programu  z  roku  1998  chtějí  zelení 

dodržování svobody tisku a médií. Již v programu z roku 1990 upozorňují zelení na 

důležitost ochrany dat.  To je dále rozpracované i  v dalších programech. Dále se 

zabývají ochranou spotřebitelů. Zelení v programu z roku 1990 upozorňují na stále 

se objevující rasismus a nenávist k cizincům. Ve všech programech kladou zelení 

důraz na nutnost vypořádat se s fašismem a komunismem. V programech od roku 

1994 zmiňují zelení problematiku menšin.  Zelení v programech velmi podporují 

multikulturní společnost a přistěhovaleckou politiku. V programech od roku 1994 je 

řešena státní příslušnost. V programech z let 1994 a 1998 se zelení velmi zabývají 

diskriminací  lidí  s postižením.  V  programech  od  roku  1994  usilují  zelení 

o zrovnoprávnění gejů a lesbiček. V programech od  roku 1998 upozorňují zelení na 

rostoucí kriminalitu. V programech z let 1998 a 2002 je nastíněn problém drogové 

závislosti.  V  programu  z  roku  2009  chtějí  zelení  upevnit  a  posílit  evropské 

demokratické instituce a hovoří o zavedení volebního práva pro občany od 16 let.

Další kapitola druhé části diplomové práce se věnuje mírové a zahraniční 

politice. V programu z roku 1990 usilují zelení o sjednocení Německa. Ve všech 

zmíněných programech vystupují zeleně striktně proti atomovým zbraním a velmi 

se  zasazují  o  odzbrojení  Německa.  Zelení  vystupují  proti  většině  válečným 

konfliktům. Rovněž odsuzují nasazení žen v armádě či v civilní službě. Dále by 

zelení rádi navázali mezinárodní spolupráci v otázce ochrany životního prostředí 

a ochraně lidských práv a svobod. Zelení vystupují proti násilí, mučení, trestu smrti, 

svévolnému věznění, rasismu, etnické a sexistické diskriminaci a zotročování dětí. 
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V programu z roku 1994 navrhují reformu OSN a EU. Zelení podporují rozšíření 

EU. V programu z roku 1998 považují zelení za velmi důležité dobré vztahy se 

všemi demokratickými státy. Zelení považují dále za velmi důležité řešení chudoby 

a hospodářských problémů na mezinárodní úrovni. V programech z let 2002, 2005 

a 2009 poukazují zelení na velký problém globalizace a mezinárodního terorismu. 

V  programech  z  let  2005  a 2009  poukazují  zelení  na  důležitost  mezinárodní 

spolupráce  i  v  oblasti  zdravotnictví,  především  v  otázkách  onemocnění  AIDS 

a malárie.  V  programu  z roku  2009  navrhují  zelení  obnovení  Transatlantické 

aliance.

Strany zelených se  v  řadě  zemí  dostávají  do  popředí.  Němečtí  zelení  se 

zařadili na politickou scénu mezi etablované politické strany. Dosáhli řady úspěchů 

a  stali  se  tak  vzorem  zelených  v  celé  Evropě.  V  této  práci  jsem  se  pokusila 

německou stranu Zelených, později stranu Svaz 90/ Zelení nejprve obecně přiblížit 

a  posléze  o  ní  podrobněji  pojednat.  Poukázala  jsem na  jejich  historický  vývoj, 

úspěchy a na konkrétních volebních programech jsem se pokusila nastínit  vývoj 

jejich názorové orientace, politického přesvědčení a politických cílů.
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Resumé

Moje diplomová práce se jmenuje „Německá strana Zelených, později strana 

Svaz 90/ Zelení a její programový vývoj“. V mém resumé bych práci ráda shrnula.

V  úvodu  jsem  se  zabývala  některými  politologickými  termíny  a  blíže 

vysvětlila pojmy „politická strana“ a „politické hnutí“.

Dále  jsem  o  straně  zelených  obecně  pojednala.  Vznik  stran  zelených 

ovlivnila  mírová  hnutí,  občanské  iniciativy,  alternativní  hnutí,  hnutí  mládeže, 

feministická hnutí a především hnutí ekologická neboli ekohnutí.

V další  části  práce jsem se zabývala přímo německou politickou stranou 

Zelených,  později  stranou  Svaz  90/  Zelení.  Zelení  v  Německu  jsou  řazeni  k 

levicovým politickým stranám. Názorově se velmi blíží k německé politické straně 

SPD, se  kterou utvořili  i  několik  rudozelených vládních koalic.  Mezi  stoupence 

zelených patří mladí lidé, většinou vzdělaní a početnou stoupeneckou skupinu tvoří 

ženy.

V  dalších  kapitolách  jsem  rozvedla  historii  této  politické  strany.  Vznik 

německé strany Zelených Strana Zelených v Německu byla založena v lednu roku 

1980 v Karlsruhe. Vznik strany podnítila studentská hnutí v šedesátých letech. Na 

začátku působení se němečtí zelení rozcházeli ve svých názorech. Strana se štěpila 

na  dvě  skupiny.  Skupinu  realistů  a  fundamentalistů.  V  práci  jsem  se  pokusila 

nastínit historický vývoj a úspěchy strany jak na federální úrovni, tak i na úrovni 

jednotlivých  spolkových  zemí.  Za  nejúspěšnější  období  této  politické  strany  na 

federální úrovni je utvoření vládní koalice s německou stranou SPD v roce 1998, 

která trvala do roku 2005. Kancléř Gerhard Schröder jmenoval přední členy strany 

Svaz 90/ Zelení do vysokých funkcí.  Zeleným se podařilo v  tuto dobu prosadit 

mnoho  významných  zákonů.  Příkladem je  zavedení  ekologické  daně,  ustoupení 

Německa od jaderné energetiky do roku 2021 či  přijetí  dvojího občanství.  Mezi 

nejsložitější období strany patří období sjednocování zelených obou částí Německa. 

V květnu roku 1993 byla utvořena celoněmecká strana Svaz 90/ Zelení.

Ve volbách do německého Spolkového sněmu v roce 2009 dosáhla strana 

Svaz 90/ Zelení rekordního volebního výsledku 10,7 % hlasů, ale zůstala v opozici.

Na  úrovni  jednotlivých  spolkových  zemí  jsou  zelení  velmi  úspěšní  v 
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Bavorsku,  Berlíně,  Hessensku,  Bádensku  Württembersku,  Dolním  Sasku  a 

Brémách.

V  práci  jsem  rovněž  zmínila  přední  osobnosti  strany  a  činnost  Zelené 

mládeže.

Ve čtvrté části diplomové práce jsem se pokusila o srovnání šesti volebních 

programů určených pro volby do Spolkového sněmu. Porovnávala jsem programy z 

let 1990, 1994, 1998, 2002, 2005 a 2009 a snažila se přiblížit vývoj strany a její 

názorovou orientaci. V programech jsou řešeny témata: otázka ekologie, sociální 

politiky, hospodářství, nerovnosti pohlaví, vzdělání, demokracie a práva a otázka 

mírové  a  zahraniční  kapitoly.  Programy  se  liší  zaměřením,  řazením a  obsahem 

kapitol. Programy z roku 1990 a 1994 kladou velký důraz na problematiku ochrany 

životního prostředí, na problematiku sjednocení Německa, na řešení chudoby a na 

mírovou politiku. V ostatních programech je velký důraz kladen na řešení vysoké 

nezaměstnanosti,  na využití  alternativních zdrojů energie a  na výrobu kvalitních 

produktů. Program z roku 2009 se zabývá řešením celosvětové hospodářské krize.

Zelení  mimo  jiné  podporují  přímou  demokracii,  bojují  proti  využití 

nukleární  energie,  odsuzují  jakoukoli  podobu  diskriminace  a  rasismu,  chtějí 

zkvalitnit  vzdělání  a  bydlení.  Navrhují  prohloubení  mezinárodní  spolupráce  a 

zahraničních vztahů. Jsou pro mírové řešení všech konfliktů. 

Němečtí  zelení dosáhli  řady úspěchů, zařadili se mezi uznávané politické 

strany a stali se vzorem zelených v celé Evropě. 
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Das Resümee

In dieser Arbeit  habe ich mich mit  der deutschen politischen Partei  „Die 

Grünen“,  später  „Bündnis  90/  Die  Grünen“  befasst.  Erstmal  definierte  ich 

theoretisch,  was  eine  politische  Partei,  was  eine  politische Bewegung,  was eine 

bürgerliche  Initiative  und  was  eine  Ekobewegung  sind,  und  wie  sich  sich 

voneinander unterscheiden. 

Die  Grünen  allgemein  sind  von  verschieden  Bewegungen  beeinflusst 

worden: von den Friedens-, alternativen Jugend-, feministischen und vor allem von 

den ökologischen Bewegungen.

Im Unterschied zu den ökologischen Bewegungen beruhen die Grünen seine 

Tätigkeit  nicht  nur  auf  der  ökologischen  Problematik,  sondern  auch  auf  der 

sozialen, ökonomischen, ökologischen und politischen Fragen.

Wir  unterscheiden  die  linken  und  die  rechten  politischen  Parteien. 

In Deutschland gehören die Grünen mehr in das linke Spektrum. Meinungsnah sind 

die deutschen Grünen mehr der SPD. Sie haben auch mit dieser politischen Partei 

die rotgrüne Koalition in der Zeit von 1998 bis 2005 auf der Bundesebene gestaltet.

Die  Anhänger  der  Grünen sind  meistens  junge  Leute  bis  35  Jahren,  die 

Studenten,  die Absolventen und die gebildeten Leute. Viele Anhänger sind auch 

Frauen.

Am Anfang war diese Partei stark durch Spaltung in die Realisten und die 

Fundamentalisten abgeschwächt. Realisten waren für die parlamentarische Arbeit 

und für die Strategie der Kompromissen. Die Fundamentalisten waren mehr für eine 

radikale Änderung der Gesellschaft. Im Jahre 1991 sind die Fundamentalisten die 

Partei verlassen.

An der Entstehung der deutschen Grünen sind die Sturmbewegungen in den 

60er Jahren beteiligt worden. Die sind meistens in Berlin, Frankfurt am Mein und 

anderen europäischen Städten gewesen. In den 70er Jahren sind die Grünen Listen 

entstanden. Zum Beispiel Die Grüne Liste Bayern und Die Grüne Liste Schleswig 

Holstein. An den 12. und 13. Januar 1980 wurde in Karlsruhe die Partei „SVP Die 

Grünen“ gegründet. 

In der Diplomarbeit behandle ich die Geschichte der Partei sowie auf der 
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föderalen als auch auf der Ebene der einzelnen Bundesländern. Erfolgreich wurde 

die Partei schon in den 80er Jahren. Im Jahre 1983 bekamen die Grünen 5,6 % der 

Stimmen bei  der Bundestagswahlen.  Im Jahre 1984 bekamen die Grünen 8,2 % 

Stimmen bei  den Europawahlen.  Im 1985 wurde  im Hessen  die  erste  rot-grüne 

Koalition gebildet.

Sehr komplizierte Zeit für die deutschen Grünen war die Verbindung der 

grünen Parteien  der  BRD und  DDR.  Im Mai  1993  ist  die  Partei  „Bündnis  90/ 

Die Grünen“ entstanden.

Einer  der  wichtigsten  geschichtlichen  Etappen  ist  die  Regierung  der 

Koalition der Grünen und der SPD von 1998 bis 2005. Joschka Fischer wurde zum 

Außenminister gewählt. Die Grünen haben viele neue Gesetze durchgesetzt. 

Seit  den  Wahlen  in  2005  gehören  die  Grünen  in  parlamentarischen 

Opposition.

Auf  der  Ebene  der  einzelnen  Bundesländern  sind  die  Grünen  stark 

in Bayern,  in  Berlin,  in  Hessen,  in  Baden  Württemberg,  in  Niedersachsen  und 

in Bremen. 

Zu den bekanntesten  deutschen grünen Persönlichkeiten gehören  Joschka 

Fischer, Antje Vollmer und Jürgen Trittin. 

Die Partei arbeitet auch mit der Grünen Jugend zusammen.

In  der  praktischen  Teil  meiner  Diplomarbeit  habe  ich  mich  mit  den 

Bundestagswahlprogrammen aus  den  Jahren  1990,  1994,  1998,  2002,  2005 und 

2009  befasst.  Die  Grünen  beschäftigen  sich  mit  den  Fragen  der  Ökologie,  der 

Sozialen  Politik,  der  Geschlechtsproblematik,  der  Bildung,  der  Demokratie,  der 

Freiedens- und Außenpolitik. An den analysierten Programmen kann man gut sehen, 

wie die Grünen ihre Arbeit immer verbessern und präzisieren. Sie reagieren an den 

Gesellschaftssituationen und an den politischen Situationen. In dem Programm aus 

dem Jahre 1990 beschäftigen sie sich mit dem Thema der Zusammenführung der 

beiden deutschen Staaten. In dem Programm 1994 reagieren sie an die Verbindung 

Deutschlands und stellten die Problematik der Lösung der großen Arbeitslosigkeit 

und Wandlung der Industrie und Wirtschaft vor. Das Programm aus dem Jahre 1998 

hat das Motto „Grün ist der Wandel“. Die Grünen wollen hier die Lösung der hohen 

Arbeitslosigkeit  und  schlagen  die  Verbindung  der  Nutzung  der  alternativen 
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Energiequellen und Bildung der neuen Arbeitsplätze vor. In dem Programm aus den 

Jahren 2002 und 2005 bewerten sie die bisherige Arbeit positiv und wollen daran 

anknüpfen, weitere Reformen führen und zu einer solidarischen und ökologischen 

Zukunft  beitragen.  Im  Programm  aus  dem  Jahre  2009  wollen  sie  die 

Weltwirtschaftskrise  lösen.  Sie  schlagen eine  komplexe  Lösung im Rahmen des 

sog. grünen Neuen Gesellschaftsvertrags vor.

Die  Grünen  legten  einen  großen  Wert  auf  das  Thema  Ökologie.  Sie 

kritisieren den großen Energieverbrauch und sie lehnen die Atomenergie ab. In dem 

Programm 1994 und in den weiteren Programmen schlagen die Grünen das Nützen 

der alternativen Quellen der Energie, vor allem der Windenergie, Wasserenergie, der 

Energie  aus  der  Biomasse  und  Solarenergie  vor.  Sie  wollen  einen  besseren 

Umweltschutz,  eine  ökologische  Wirtschaft,  weniger  Abfälle  und  hochwertige 

Nahrungsmittel und Produkte.

Sie  wollen  geringere  Arbeitslosigkeit,  keine  Armut  mehr,  Lösung  der 

Wohnungsmangels und  bessere Prävention in dem Gesundheitssystem.

Sie lehnen jede Diskriminierung ab und sie unterstützen die Frauen in allen 

Lebensbereichen.  Sie  legen  hohen  Wert  auf  die  Bildung  und  Wissenschaft.  Sie 

wollen die problematische Finanzierung der Hochschulen und Universitäten lösen.

Sie sind für eine direkte Demokratie, für die Beachtung der Gesetze und für 

Beachtung der Rechte der Bürgern, vor allem der Diskriminierten. 

Sie sind für eine friedliche internationale Politik und Zusammenarbeit. Sie 

finden wichtig viele Probleme an der internationalen Ebene zu lösen.

Die  deutschen  Grünen  sind  sehr  erfolgreich  geworden  und  sind  zu  dem 

Vorbild der europäischen Grünen geworden.
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The Résumé

My dissertation is called “The German Greens”, later “Alliance ´90/ The 

Greens” and their programmatic progression”. In my résumé I would like to 

summarize my thesis.

Firstly there are some important political terms: a political party, a political 

movement, 

a civil initiative and an environmental movement. I tried to define them  in 

coherences. The green parties were usually created from the successful political 

movements. The green parties have a very similar ideology to the ecological 

movements. The ecological movements work only on environmental problems 

whereas the Green Party concerns with social, political and economical problems. 

Secondly the German Green Party belongs to the left political spectrum. The 

German Green party has a similarly ideology to the Social Democratic Party of 

Germany. The main supporters of  The Greens are young middle-class voters, often 

students, employees, well-educated people and women.

 Thirdly I will remark some facts to The Greens´ history. The environmental 

movements, peace activists and other action groups founded in the sixties and 

seventies years the German Green movement. The German party  “The Greens” was 

established on the 12th and 13th January  1980 in Karlsruhe. In 1983 The Greens 

entered the German Bundestag for the first time. They were  also very successful in 

the European elections in 1984. Since the eighteens they have been very successful 

at federal, at European and also at state level  From the beginning the party was 

split between the Realos (realists) and the Fundis (fundamentalists). The Realos 

wanted to form a constructive opposition in Bundestag. The Fundis wanted a radical 

change without the politics of compromises. In 1991 the fundamentalist have left 

the party.

The Greens have been in some coalition governments at state level for some 

years. They were also in federal government with the Social Democratic Party of 

Germany in the Red-Green Alliance from 1998 to 2005. Joschka Fischer became 

the vice chancellor and foreign minister. The Greens reached some important 

agreements in this government. For example the eko-taxes and the end of nuclear 
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power in Germany till 2021.

Since 2005 they have been in the Opposition. 

There are many Green personalities in this party: Joschka Fischer, Antje 

Vollmer, Jürgen Trittin and Claudia Roth. Claudia Roth and Cem Özdemir are in the 

chairmanship.

The Green party works together with the Green young.

Finally I compared six election programmes from 1990, 1994, 1998, 2002, 

2005 and 2009. The programmes include six main topics: the environmental 

politics, the social politics, gender politics, education politics, democracy and 

foreign politics.

In the programmes there is evident, how the Greens reacted to the social and 

political situations: to the unification of the West and East Germany,to  the hight 

unemployment or to the worldwide economic crisis.

In comparison is the progress of the Greens ´ ideology  very obvious.  The 

program of 1990  and the program of 1994 are based on the environmental 

problems, on the poverty, on the unification of Germany and on the peace politics. 

In the other programs there is the biggest accent on the unemployment, on the 

alternative energy sources and on producing of the high quality products. The last 

programme offers a complex solution of the worldwide economic crisis according 

to their  green New Deal.

The Greens also want better financing of the academic education, they 

refuse the nuclear power and they disapprove any discrimination. They support 

international politics and international co-operation.

The German party “Alliance ´90/ the Greens” has become the lead green 

party in Europe. 
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Přílohy

V přílohách uvádím úvodní stránky všech šesti analyzovaných volebních 

programů. 

Prvním je program k volbám do Spolkového sněmu z roku 1990. Jmenuje se 

„Das Programm zur 1. gesamtdeutschen Wahl 1990“.

Druhým je program z roku 1994 „Nur mit uns. Programm zur Bundeswahl 

1994“.

Třetím je program z roku 1998 „Grün ist der Wechsel. Programm zur 

Bundeswahl 1998“.

Čtvrtým je program z roku 2002 „Vierjahresprogramm 2002 – 2006“.

Pátým je program z roku 2005 „Eines für alle. Das grüne Wahlprogramm 

2005“.

Šestým je program z roku 2009 „Aus der Krise hilft nur grün. Der grüne 

Neue Gesellschaftsvertrag“.
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