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Ľudská dôstojnosť a individuálny rozvoj sú centrálnymi 
hodnotami európskej kultúry. K ich rozvinutiu prispievajú  
už vyše 80 rokov iniciatívy aplikovanej antropozofie Rudolfa 
Steinera. Predovšetkým v oblasti poľnohospodárstva, peda-
gogiky, liečebnej pedagogiky a medicíny vznikli humánne, 
dôstojné prístupy vysokej kvality a celosvetového dosahu. 
Aliancia si stanovila za úlohu zaistiť zákonom  a ďalej rozvíjať 
tieto iniciatívy pre občanov Európy ako príspevok k formova-
niu Európy.

Teraz musí byť smerovanie stanovené tak, aby neboli 
obmedzené základné ľudské práva v Európe v neprospech 
takýchto kultúrnych iniciatív. Právo na individuálny rozvoj 
pre jednotlivých obyvateľov  vyžaduje v európskej realite 
nielen slobodu voľby, ale aj možnosť voľby: Rodičia musia 
mať možnosť zvoliť pre svoje deti vzdelávaciu inštitúciu zod-
povedajúcu ich výchovnému presvedčeniu. Každý má mať 
možnosť požadovať pre seba zdravotnú starostlivosť a druh 
stravovania, ktoré zodpovedajú jeho spôsobu života.

K tomu sú potrebné rámcové podmienky, ktoré podporia 
rozmanitosť prístupov k individuálnemu životnému štýlu, 
ich vývoj a vznik príslušných inštitúcií. Musí byť zabezpečený 
pluralizmus vedeckých metód a sloboda vo výskume a teórii. 
Práve tak, ako spoločenská pluralita vyžaduje slobodu voľby 
povolania, vyžaduje aj slobodu voľby vzdelania.

PRACOVNÉ POSTUPY A ČINNOSTI ALIANCIE

My, zakladatelia tejto Aliancie, deklarujeme našu spoluprácu 
na základe solidarity iniciatív. Zjednotenie nám umožňuje 
vzájomnú podporu v našich súčasných, na Európu orien-
tovaných zámeroch a akciách. Cieľom je transparentne a s 
integritou praktizovať spoluprácu ako vzájomné poskyto-
vanie si pomoci. Dúfame, že týmto zrealizujeme  potrebné 
iniciatívy v rozličných oblastiach života s najväčšou možnou 
demokratickou podporou, skromnými nákladmi a vysokým 
komunikačným povedomím.

Máme v úmysle pôsobiť na vývoj európskej politiky a zá-
konodarstva a vybudovať a udržiavať potrebné kontakty s 
európskymi inštitúciami.

Považujeme sa za integrálnu súčasť občianskej spoločnosti 
na európskej úrovni, s cieľom vytvárať čo možno najrozsiah-
lejšiu sieť organizácií s podobnými cieľmi.

Sme pripravení podieľať sa na aktívnej verejnej práci a v rám-
ci našich možností spolupôsobiť na konferenciách, seminá-
roch a workshopoch, ktoré zodpovedajú cieľom Aliancie.

Na dosiahnutie našich cieľov hľadáme partnerov v kultúre, 
hospodárstve a politike. Hľadáme spoluprácu s inštitúciami, 
združeniami a osobnosťami verejného života, ktoré zdieľajú 
našu angažovanosť za trvalé zaistenie práv slobody, za vyš-
šiu kvalitu života a za priestor pre rozvoj každého jednot-
livca. Chceli by sme s nimi vypracovať pozície a podporovať 
iniciatívy, ktoré by umožňovali spoluvytvárať ďalší rozvoj 
Európy v zmysle menovaných cieľov.

Závery a rozhodnutia týkajúce sa Aliancie ako celku, budú prijíma-
né na základe vzájomnej dohody zakladateľov. Administratívnu 
prácu Aliancie bude zabezpečovať až do presťahovania sa do 
Bruselu sekretariát Nadácie na podporu antropozofickej medicíny 
(Förderstiftung Anthroposophische Medizin) v Dornachu.

ČLENSTVO V ALIANCII

Členská základňa zahŕňa zakladateľov Aliancie, ktorí sa zjednotili 
v solidarite za stanovené ciele, ako aj podporujúcich členov.

Zakladateľmi Aliancie sú združenia a inštitúcie aplikovanej an-
tropozofie, činné na európskej platforme, ktoré  v zmysle meno-
vaných cieľov aktívne vystupujú pri tvorbe európskej legislatívy 
za zabezpečenie základných a ľudských práv, za sociálne seba-
určenie, za kultúrnu rôznorodosť a tým za vyššiu kvalitu života. 
Zakladatelia, ako vedúci členovia, rozvýjajú a uskutočňujú činnosti 
Aliancie.

Podporujúcim členom Aliancie môže byť každá fyzická alebo 
právnická osoba, organizácia a inštitúcia, ktorá chce podporovať 
antropozofické kultúrne iniciatívy a chce pomôcť ideovými a/alebo 
finančnými príspevkami. Podporujúci členovia budú pravidelne 
informovaní o aktivitách Aliancie, a prípadne prispejú k realizácii 
jednotlivých projektov a akcií. Podporujúcemu členovi nevyplýva 
z členstva žiaden druh finančnej povinnosti, okrem prípadu, kedy by 
člen takúto povinnosť na seba výslovne sám prevzal.

ZAKLADATELIA ALIANCIE SÚ:

AEFMUTA, Association Européenne des Fabricants de 
Médicaments utilisés en Thérapeutique Anthroposophique, 
Huningue;
Demeter International e.V., Darmstadt;
ECCE, European Co-operation in Anthroposophical Curative
Education and Social Therapy, Zeist;
ECSWE, European Council for Steiner Waldorf Education A.I.S.B.L, 
Brüssel;
EFPAM, European Federation of Patients’ Associations for
Anthroposophic Medicine, Leidschendam;
FAM, Förderstiftung Anthroposophische Medizin, Dornach;
gesundheit aktiv anthroposophische heilkunst e.V., 
BadLiebenzell;
IBDA, Internationaler Verein für biologisch-dynamische
Landwirtschaft, Arlesheim;
IKAM, Internationale Koordination Anthroposophische Medizin, 
Dornach;
IVAA, Internationale Vereinigung Anthroposophischer 
Ärztegesellschaften, Dornach. 

Podporujúci členovia Aliancie, ktorí boli prítomní pri zaklada-
ní sú:

Institut Anthroposophique Rudolf Steiner, Brüssel;
Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie, Dornach;
Christof Wiechert, Dornach.

Brusel, 29. 09. 2006

Zakladatelia a podporujúci členovia ďakujú každému, kto túto 
chartu vzal na vedomie a prostredníctvom účasti na podpisovej 
zbierke prispel k posilneniu politickej pôsobnosti Aliancie.
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