
Milí priatelia,
spolu s týmto e-mailom dostávate ako pdf prílohu Chartu Európskej aliancie iniciatív aplikovanej antropozofie/ELIANT  
so srdečnou prosbou, aby ste si ju prečítali a zvážili, v akej forme by ste sa mohli zúčastniť na tejto, tak dôležitej, zbierke 
podpisov.

Ako vidíte, nejde pri tejto zbierke podpisov o konkrétny projekt, ale výhradne o to, aby lobistická práca, ktorú jednotliví 
zakladatelia Aliancie vykonávajú v Bruseli už roky, získala vo svojej politickej pôsobnosti viac podpory a mala širší do-
sah. Doteraz vykonávali združenia výrobcov antropozofických liečiv, liečební pedagógovia, waldorfskí pedagógovia, 
organizácie pacientov, spotrebiteľov biologicko-dynamických produktov a lekári, ako aj Demeter International svoju 
lobistickú prácu priamo v Bruseli na základe profesnej špecializácie. Teraz sa všetky tieto európsky pôsobiace združenia 
zjednotili do menovanej Aliancie, aby mohli aj spoločne žiadať jasné politické stanovenia cieľov. Pretože doterajšia prá-
ca, napriek vysokej kvalite a dobrej vedeckej argumentácii, vždy strádala pod vplyvom toho, že antropozofické aktivity 
sú málo známe a každá samostatne príliš malá, a tým politicky bezvýznamná. Preto teraz podnikáme pokus, osloviť 
všetkých tých ľudí, ktorí majú záujem o produkty antropozofickej kultúrnej práce – od Wala-kozmetiky, cez Demeter 
stravu pre kojencov, až po waldorfské materské školy,  užívateľov antropozofických liekov, čitateľov antropozofických 
časopisov a kníh – a poprosiť ich, aby svojím podpisom prispeli k tomu, aby činnosti tohoto druhu mali v Európe šancu 
na rozvoj. Musia byť vytvorené právne predpoklady preto, aby mohli mať iniciatívy aplikovanej antropozofie dobré 
možnosti pre rozvoj nie len v jednotlivých krajinách, ako je Švajčiarsko alebo Holandsko, ale  v celej Európe. A aby 
krajiny, ako Nemecko, kde šance na rozvoj napr. antropozofického lekárstva a jeho liečiv majú od roku 2004 zostupnú 
tendenciu, dostali na základe vzrastajúceho vplyvu európskeho zákonodarstva, prostredníctvom zlepšených európ-
skych podmienok v oblasti práva, opäť novú šancu.

Pretože v Európe získavajú politickú váhu zbierky až od 1.000.000 podpisov, počíta sa skutočne každý, kto pomôže 
zbierať podpisy, prípadne, kto podpíše. Tohto času je Charta prekladaná do všetkých národných jazykov, podpisy budú 
zoradené aj podľa krajín, aby sme mohli ukázať, ako ďaleko sa produkty antropozofickej práce stretávajú s uznaním. 
Okrem toho očakávame, že sa za pomoci tejto podpory prostredníctvom mnohých podpisov staneme tiež zaujíma-
vým partnerom pre ostatné veľké európske združenia s príbuznými cieľmi.

A v neposlednom rade bude pravdaže prostredníctvom tejto podpisovej zbierky obrátené vedomie mnohých ľudí na 
schopnosť rozvoja ale aj na potreby antropozofických iniciatív, a tým tiež vykonaný kus práce vo vzťahu s verejnosťou.

Tešíme sa z každého jednotlivého podpisu, ktorý k nám príde faxom alebo poštou a ostávame so srdečným pozdra-
vom.

V mene zakladateľov Aliancie
Michaela Glöckler

Goetheanum
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft/ Medizinische Sektion
Internationale Koordination Anthroposophische Medizin/ IKAM
CH - 4143 Dornach/ Postfach
Tel.: +41 61 706 42 90
Fax: +41 61 706 42 91
E-mail: am@medsektion-goetheanum.ch



CIELE ALIANCIE

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.

Európska aliancia iniciatív aplikovanej antropozofie / ELIANT 
(Europäische Allianz von Initiativen angewandter Anthroposophie)

CHARTA

www.eliant.eu



Zbierka podpisov
Európska aliancia iniciatív aplikovanej antropozofie / ELIANT

PRVÍ SIGNATÁRI CHARTY ALIANCIE SÚ:
Nand De Herdt, AEFMUTA; Nikolai Fuchs, Andreas Biesantz, Demeter International; Bernard Heldt ECCE; Christopher 
Clouder ECSWE; René de Winter EFPAM; Michaela Glöckler, FAM; Heidrun Loewer, gesundheit aktiv anthroposophische 
heilkunst e.V; Jürgen Erdmenger, Institut Anthroposophique Rudolf Steiner*; Nikolai Fuchs IBDA; Jürgen Schürholz, IKAM; 
Giancarlo Buccheri, Günther Schulz, IVAA; Rüdiger Grimm, Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie*; Christof 
Wiechert*.

* ako podporujúci člen Aliancie

Svojím podpisom potvrdzujem, že mi je známa charta Európskej aliancie iniciatív aplikovanej 
antropozofie/ELIANT.  Vítam ciele Aliancie a považujem za potrebnú činnosť Aliancie zameranú 
na tieto ciele.

Vyplňte, prosím, čitateľne.

Meno, priezvisko:  Ulica, číslo: 

PSČ, obec, krajina:  Podpis:  

Meno, priezvisko:  Ulica, číslo: 

PSČ, obec, krajina:  Podpis:  

Meno, priezvisko:  Ulica, číslo: 

PSČ, obec, krajina:  Podpis:  

Meno, priezvisko:  Ulica, číslo: 

PSČ, obec, krajina:  Podpis:  

Meno, priezvisko:  Ulica, číslo: 

PSČ, obec, krajina:  Podpis:  

Meno, priezvisko:  Ulica, číslo: 

PSČ, obec, krajina:  Podpis:  

Meno, priezvisko:  Ulica, číslo: 

PSČ, obec, krajina:  Podpis:  

Meno, priezvisko:  Ulica, číslo: 

PSČ, obec, krajina:  Podpis:  

Meno, priezvisko:  Ulica, číslo: 

PSČ, obec, krajina:  Podpis:  

Pošlite, prosím, poštou alebo faxom na: Allianz von Initiativen angewandter Anthroposophie / ELIANT
c/o Thomas Göing, Rebgasse 37, DE-79540 Lörrach • Fax. +49 7621 168 18 63

Túto podpisovú akciu môžete podporiť čiastkou odpočítateľnou z dane na osobitné konto:  
Sonderkonto ELIANT bei der Förderstiftung Anthroposophische Medizin • Číslo konta: 311 00 01 • kód banky: 100 205 00 • Bank für Sozialwirtschaft AG •

IBAN: DE31 1002 0500 0003 1100 01 • BIC/Swift: BFSWDE33BER • Účel platby: Spende ELIANT

Zabezpečenie: Vaše osobné dáta budú použité výhradne pre účely Aliancie. Poskytnutie dát tretím stranám je vylúčené.

Informácie na www.eliant.eu



Prehlásenie o vstupe
Európska aliancia iniciatív aplikovanej antropozofie / ELIANT

Nadobudnutie štatútu podporného člena

PRVÍ SIGNATÁRI CHARTY ALIANCIE SÚ:
Nand De Herdt, AEFMUTA; Nikolai Fuchs, Andreas Biesantz, Demeter International; Bernard Heldt ECCE; Christopher 
Clouder ECSWE; René de Winter EFPAM; Michaela Glöckler, FAM; Heidrun Loewer, gesundheit aktiv anthroposophische 
heilkunst e.V; Jürgen Erdmenger, Institut Anthroposophique Rudolf Steiner*; Nikolai Fuchs IBDA; Jürgen Schürholz, IKAM; 
Giancarlo Buccheri, Günther Schulz, IVAA; Rüdiger Grimm, Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie*; Christof 
Wiechert*.

* ako podporujúci člen Aliancie

Vzal som na vedomie chartu Európskej aliancie iniciatív aplikovanej antropozofie/ELIANT a týmto 
vstupujem do Aliancie ako podporný člen.

Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:

Inštitúcia:

Ulica, číslo:

PSČ, obec, krajina:

Telefón:

E-mail:

Miesto Dátum Podpis 

V prípade potreby som ochotný aktívne spolupracovať nad rámec podporného členstva:

 áno nie

Pošlite, prosím, toto „Prehlásenie o vstupe“ poštou alebo faxom na: 

Allianz von Initiativen angewandter Anthroposophie / ELIANT
c/o Thomas Göing, Rebgasse 37, DE-79540 Lörrach 

Fax. +49 7621 168 18 63

Činnosť Aliancie môžete podporiť čiastkou odpočítateľnou z dane na osobitné konto:  
Sonderkonto ELIANT 

bei der Förderstiftung Anthroposophische Medizin
Číslo konta: 311 00 01 • kód banky: 100 205 00 • Bank für Sozialwirtschaft AG

IBAN: DE31 1002 0500 0003 1100 01 • BIC/Swift: BFSWDE33BER
Účel platby: Spende ELIANT

Zabezpečenie: Vaše osobné dáta budú použité výhradne pre účely Aliancie. Poskytnutie dát tretím stranám je vylúčené.

Informácie na www.eliant.eu


