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Preambula
Ustanovni člani_ce stranke sprejemamo temeljni dogovor o vrednotah in
etičnih načelih, na podlagi katerih oblikujemo odnose tako znotraj stranke,
kot do širše skupnosti, okolja in narave.
Živimo v prelomnem času, ki od nas zahteva delovanje z mislijo na prihajajoče generacije. Odločno se moramo soočiti s podnebnimi in drugimi
okoljskimi spremembami ter posledicami, ki jih te prinašajo! Čas je, da
presežemo zastarele vzorce ravnanj, da rečemo odločen ne vsem oblikam
korupcije, da presežemo ne-trajnostno miselnost in se odrečemo sebičnosti in pohlepnosti, ki se ne ozirata na skupni svet in prihodnje generacije.
Ohranitev in izboljšanje zdravega okolja in narave, človekovih pravic in
svoboščin ter demokratične in socialne ureditve države razumemo kot
svojo temeljno dolžnost.
Pri svojem praktičnem delovanju bomo izhajali iz naslednjih načel;

Splošna načela
in vrednote
Ustavnost in zakonitost
Delujemo v skladu z ustavo in zakoni Republike Slovenije ter pravnim
redom Evropske unije. Pri tem posebno pozornost posvečamo uveljavljanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zavezujemo se k spoštovanju
mednarodnih dogovorov in pogodb, ki jih je sklenila Republika Slovenija.

Skupno dobro in javna korist
V dejanjih nas vodi načelo prizadevanja za skupno dobro in javno korist.
Delujemo za dobro prebivalcev Republike Slovenije in širše skupnosti, v
dobro naših zanamcev in drugih zemeljskih vrst.

Resnicoljubnost in priznavanje dejstev
Z resnicoljubno držo do sveta in priznavanjem preverjenih dejstev se bomo
borili proti današnji poplavi alternativnih dejstev, nepreverjenih ali lažnih
informacij, zavajanja javnosti in podobnim škodljivim družbenim pojavom.
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Mir in nenasilje
V zasebnem življenju in javnem političnem delovanju se zavzemamo za mir
in nenasilje. Za odpravo različnih oblik nasilja si aktivno prizadevamo. V
boju proti nasilnim družbenim praksam in politikam, ki ogrožajo mir bomo
uporabljali nenasilne oblike delovanja. Zavzemali se bomo za globalni
proces razorožitve, demilitarizacije.

Empatija in sočutje do drugih
Zmožnost razumevanja drugih in sočustvovanja z njimi je ena od temeljnih
človeških vrlin. Empatija in sočutje sta še posebej pomembna pri razumevanju in opolnomočenju šibkejših, ogroženih, diskriminiranih ali drugače
de-privilegiranih. Razumevajoč in sočuten odnos bomo gojili do ljudi in
živali.

Odgovornost
Poleg individualne odgovornosti za lastne besede in dejanja prevzemamo
nase soodgovornost za dogajanja v družbi, okolju in naravi. Odgovornost
zahteva, da na težave v družbi, okolju in naravi odgovorimo z vso skrbnostjo,
ki jo premoremo.

Solidarnost
Vsem državljankam in državljanom je treba solidarnostno zagotoviti človeka
vredno blagostanje znotraj zmogljivosti okolja, dostopnost do temeljnih
dobrin in storitev. Zanamcem ne smemo zmanjševati možnosti za zdravo,
dostojno in kakovostno življenje ter jim v breme puščati okoljska bremena.

Pravičnost
Delujemo v skladu z načelom pravičnosti. Zavedamo se, da bo prehod v
trajnostne načine življenja zahteven. Zato si bomo toliko bolj prizadevali
za pravičen in postopen prehod, v katerem nihče ne bo ostal prikrajšan.

Kultura dialoga
Pri javnem govorjenju skrbimo za visok nivo kulture izražanja. Temeljna
vodila našega dialoga so poslušanje sogovornikov, strpnost, umirjenost in
argumentiranost. Ne zlorabljamo pravice do svobode govora in kategorično zavračamo vse vrste sovražnega govora.
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Odnos do stranke in njenih članov
Medsebojni odnosi in krepitev integritete
Do kolegov_ic v stranki, strokovnjakov_inj, svetovalcev_k in drugih sodelavcev_k imamo spoštljiv odnos. V medsebojni komunikaciji smo iskreni in
odkriti. Odnosi med nami morajo biti takšni, da krepijo integriteto vsake
posameznice in posameznika. Oseba z integriteto govori, kar misli in tako
tudi deluje.

Spodbujanje delovanja žensk v stranki
Ženske kvote za nas niso le formalnost. Najpomembnejše funkcije v stranki
so dvojne in jih zasedata ženska in moški. Za enakopravnost in boljši položaj žensk si bomo prizadevali_e na vseh področjih.

Vestno opravljanje nalog
Dolžnosti in naloge, ki so nam zaupane, opravljamo vestno in odgovorno.

Skrb za ugled stranke
Člani_ce skrbimo za ugled stranke tako, da delujemo zakonito in z upoštevanjem etičnih norm skupnosti v kateri živimo.

Odnos do širše skupnosti
Civilna družba
Aktivna civilna družba je eden pomembnejših elementov demokracije.
Prizadevali si bomo za iskren in konstruktiven dialog s civilno družbo, pri
čemer bomo spoštovali njihovo avtonomnost in strankarsko neodvisnost.

Mediji
Politika je javna stvar, zaradi česar so svobodni, neodvisni in profesionalni
mediji zelo pomemben element demokracije. Za medije smo dostopni.
Do novinark in novinarjev imamo spoštljiv in korekten odnos.

Dostojanstvo in vzajemno spoštovanje
Sodržavljanke in sodržavljane ter ostale prebivalce Republike Slovenije in
ostalega sveta obravnavamo kot svobodne in v človeški osnovi sebi enake,
ne glede na njihova prepričanja, vrednote ali druge osebne značilnosti in
okoliščine. V odnosu do vseh ravnamo tako, kot bi dobronamerno želeli,
da oni ravnajo z nami.
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Odnos do okolja in narave
Osebni zgled
Aktivno skrbimo za dobrobit narave in zdravega okolja. Mi sami smo del
narave in dobro življenje lahko živimo le v zdravem okolju. S svojim odnosom do okolja in narave dajemo zgled.

Skrb za ohranitev narave in zdravega okolja
Pri javnem delovanju nas vodita skrb za ohranitev narave in zdravega
okolja. Delujemo z mislijo na prihajajoče generacije in željo, da ohranimo
naravo čim bolj neokrnjeno in okolje zdravo. Posebno skrb posvečamo
dobrobiti živali.

Končne določbe
Etičnost in odgovornost vsakega člana_ice
Od vsakega člana_ice pričakujemo, da pozna in spoštuje etični kodeks ter
obenem gradi svojo lastno etično držo.

Častno razsodišče
Kršitve kodeksa obravnava Častno razsodišče. Sestavo, način imenovanja
članov in pristojnosti razsodišča določa poseben akt.
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