
VERDULOJ: 
TUTMONDA MOVADO, UNUIGxita VIZIO
La mondon alfrontas zorgigaj kaj danĝeraj tendencoj. Multaj aktoroj organizadas 
kontraŭbatali la defiojn ĉi tiuj tendencoj prezentas. La Tutmondaj Verduloj, 
agentoj de ŝanĝo, antaŭenigante daŭrigeblan, justan, pacan kaj demokratan 
estontecon por la homa civilizacio sur la Tero, aliĝis al nenombreblaj bataloj 
en por atingi niajn komunajn valorojn. Ni promesas kunlabori estonte eĉ pli 
forte fari la fundamentajn transformojn kiu necesas por redoni al estontaj 
generacioj la mondon kiun ni nur pruntis de ili. 

Ekologiaj krizoj, malegaleco kaj konfliktoj estas kreskas, instigante alvokojn 
por politika kaj socia ŝanĝo. Senskrupulaj absolutismaj gvidantoj kaj 
dekstrismaj politikistoj estas ekspluatantaj ĉi tiun malkontentecon. Uzante 
popolismajn rimedojn, ili kulpigas pri preskaŭ ĉiuj problemoj la 
malplimultulojn, malkonsentulojn, la aliajn, precipe migrintojn kaj 
azilopetantojn. Por veraj problemoj, kiel la klimatŝanĝiĝo aŭ rigoraj 
elspezreduktoj kaj socia divido, gvidantoj samkiel S-ro Putin, Prezidanto Trump,
Prezidanto Erdogan, Prezidanto Duterte kaj aliaj proponas fikciajn solvojn. Male
ni Verduloj - ni provas anstataŭigi timon kun espero, malamon kun kompato, 
rasismon kun respekto por ĉiuj. 

Ni Verduloj proponas politikon kiu estas kaj praktika kaj vizia. Ni kredas je 
socio kiu respektas diversecon, progresigas interpaciĝon, kreas veran 
demokration, defias malegalecon kaj, antaŭ ĉio, respektas kaj naturon kaj 
estontajn generaciojn. Ĉi tiuj Verdaj valoroj detale verkitaj en nia Cxarto, 
estas komunaj al Verdaj Partioj tutmonde. Dum ni respektas la diversecon de 
Verdaj Partioj, ni sin-tenas kaj al komunaj principoj kaj al praktikebla maniero
meti ili en agado. 

P.1 - k.2 LA KLIMATO-ŜANĜIĜO 
La klimatŝanĝiĝo estas la plej granda minaco kiu defias nin, minaco por la 
homoj, por la homa socio, por la medio kaj por la estonteco. Ni Verduloj sin-
devontigas agante rapide sur la klimatŝanĝiĝo plenumi la celon de la 
Interkonsento de Parizo kiu limigas plivarmigxon je maksimume 1.5 gradoj super 
la antaŭ-industriaj niveloj.

Pura elektro por ĉiuj 
Suno, vento kaj aliaj renovigeblaj fontoj povas doni energion al la planedo. 
Verduloj klopodas ebligi al ĉiu aliron al pura elektro eliminante atomenergion 
kaj malakceptante novajn grandskalajn akvobaraĵojn kaj industri-nivela biomasa 
energio. 

Lasi fosiliajn brulaĵojn en la tero 
Ni Verduloj kampanjas fini subvenciojn  por fosiliaj fueloj en G20-landoj gxis 
2020, kaj por malinvesto je fosiliaj fueloj flanke de guberniestroj kaj publikaj
agentejoj je ĉiuj niveloj. Verduloj oponas hidraŭlikan fendadon, novajn aŭ 
plivastigatajn karbominejojn, kaj submaran petrolo- kaj gaso-boradon. 

Protekti la arbarojn 
Naturaj arbaroj estas parto de la klimato solvo, kiel ankaŭ aliaj naturmedioj. 
Verduloj protektos ilin. 

Kompens ..n perdo kaj difekt 
Ni Verduloj devontigas sin helpantajn senŝirmajn landojn atingas kurac kiu 
inkludanta sub la internacia juro por perdo kaj difekt kiun kaŭzis la 
klimatŝanĝiĝon.

EKOLOGIO 
Tero sistemoj sur kiu la tuta vivo dependas estas ..ata de - stroyed, polu aŭ 
degenerita ĉe senprecedencaj indicoj. Sen urĝa transforma ŝanĝ al alport hu - 
viro agado inter la limoj de tutmonda daŭrigebleco la sekvaĵoj estas potenciale 
katastrofa. Verduloj estas unike lokita gvidi kolektivan agadon al ekologia 
daŭrigebleco kaj eltenemeco je ĉiuj niveloj de loka tutmonda. 



P2-k1 
Protekti kaj restarigi naturo 
Ni Verduloj estas devontig sin protektanta kaj restariganta bio - diverseco kaj 
kritika ekologiaj sistemoj interalie arbaroj, oceanoj, glacikovraĵoj kaj monto 
glaciejoj. 

Transformi esencan homan subtenon sistemojn
Nin Verdulojn antaŭenigi ekologian ekonomion kaj nova guberniestro - ernance 
aranĝoj tiu subten daŭrigebla nutraĵo, akvo kaj urbaj sistemoj. Verduloj estas 
devontig sin ekologian daŭrigeblecon. Verduloj estas rekomend por bestoj, 
antaŭeniganta kompaton por alia(j) specio(j) kaj malfacila fabriko bieno - ing 
kaj aliaj formoj de krueleco. 

DEMOKRATIO 
Ni ..os ne esti sukcesa en pritraktanta klimato, ekologia kaj sociaj demandoj 
sen vigla demokratio. Ni kredas ke partoprena demokratio permes civitanoj al 
evoluig efikajn solvojn al la problemoj ni vizaĝo. 

Ebligi al reprezentado 
Ni Verduloj estas devontig sin forpren malhelpoj al politika reprezentado kiel 
alta kandidatigo honorarioj kaj prohib - itive partio registriĝo reguloj kaj 
envenig proporcian balotsistemon. Ni kondamni kontraŭdemokratajn praktikojn kiel
unu solpartia regado kaj ‘president por life’. Verduloj aliĝos al 
elektobservanto misioj laŭeble. 

Povigas virinojn partopren plene en la politika vivo 
Ni Verduloj kunlaboros forigi malhelpojn al virina partopreno en la politiko kaj
antaŭenigi kaj antaŭeniro egal partopreno de virinoj en ĉiuj aspektoj de la 
politika vivo. Ni ..os aprobi kaj amplifi la laboron de la Tutmondaj Verduloj 
Virina Reto. 

Instigi gejunulojn fariĝi politike engaĝiĝintan 
Nin Verdulojn aktive instigos junularon partoprenon en ĉiu flanko de la politika
vivo. Ni ..os kunlabor kun la Tutmondaj Junaj Verduloj povigas gejunulojn ene de
la kadro - laboro de partoprena demokratio.

Refar al la Verda Ŝildo 
La Verda Ŝildo lanĉis en 2001 mobiliz Verda parlia - mentarians kaj aktivuloj al
help en la defendo de Verduloj minacata. Estas mekanismo far premon al regi - 
ments kie homoj estas malliberig, tortur, senigita je iliaj rajtoj aŭ viv sub 
ekstrema minaco.
 

p.2 - k.2 
Registaroj ne kompanioj fiks publika politiko Ni Verduloj efikos al reakir 
publika spaco kaj potenco kaj retroirig la kompania teno je demokratio. Ni ..os 
malmunti kondiĉojn en komercaj akordoj ke alporti fremdan tekstaron - tions la 
potencon iniciati proceson kontraŭ landoj en sekretemaj tribunaloj ekster 
normalaj laŭleĝaj kadroj (Investanto Stato La arbitracio de disputoj 
Mekanismoj). Ni Verduloj devontigas sin kunlabori kontraŭ ekspluato kaj ekologia
difekt kiun kaŭzis transnacian kaj por - loĝantaj kompanioj kiel de Kanadaj 
minkompanioj en Latinameriko kaj Ŝelo en Niĝerio en particu - lar elmet iliaj 
aktivecoj kaj efikoj en la parlamentoj de la kompania hejmlando.

Defendi la civilan socion 
Nin Verdulojn subten memdeterminado de ĉiu individua kaj por ĉiuj civitaj grupoj
kaj por socia sinorganizaĵo. Ni ten en sia koro ĉiu antaŭeniro en kre pli spaco 
por la civila socio kaj ĝiaj organizaĵoj kaj kontraŭas al ĉia leĝrompo de 
absolutismaj reĝimoj aŭ emoj. 

Defendi la liberecon de la amaskomunikiloj
Ni Verduloj antaŭenigi respekton al amaskomunikiloj liberoj kaj ĉiuj civitanaj 
liberoj. Ni malakceptas kontraŭleĝan enkarcerigon de ĵurnalistoj kaj subpremo de



sendependaj amaskomunikiloj. 

SOCIALA JUSTECO 
Ni Verduloj rekomend pli egal socio. Malegaleco estas difekt ĉiuj, kaj akraj 
malegalecoj en enspezo kaj riĉeco krei malriĉecon kaj estig socia korupto. Dum 
globali - sation havas krei mirindajn okazojn de socia favor - gress kaj novaj 
eblecoj, la negativa flanko havas inkluziv grandega kresko de la riĉeco kaj 
potenco de eta malplimulto. Inkluzivo kaj egaleco estas kerna pliboniganta 
vivkvaliton por ĉiuj. 

Sekso kaj seksa identeco 
Ni Verduloj antaŭenigi liberigon kaj diverseco. Ni malakceptas socion kie 
virinoj ne plene egal kaj argumentas ke la povigo de virinoj estas antaŭkondiĉo 
por kernaj verdaj valoroj. Ni rekon tiu sekso ne duuma kaj sekso identecoj estas
diversaj. Verduloj havas laŭlonge antaŭenigitan egalrajtecon por geja, 
lesbanino, ambaŭseksema, trans, kaj intersex communities. 

p.3-k.1 Migrado kaj rifuĝo 
Ni Verduloj defendi la rajto ..i serĉi azilo kaj ĉampiono la rajtoj de 
migrintoj. Ni malakceptas la politikajn aspektojn de met la plenan kulpon 
sur ..n ili. La klimatŝanĝiĝo, tutmonda malegaleco, milito kaj politika 
konflikto estas akcelanta la leviĝo je rifuĝinto nombroj. Ĉiuj registaroj, 
precipe en la plej riĉaj landoj, havas devon pritrakt la kaŭzoj de truddevig 
movadojn de loĝantaroj kaj helpi provizi kurac. 

Imposto justeco 
Ni Verduloj devontigas sin batal(ad)antan impostan fraŭdon sur nacia, re - 
gional kaj tutmondaj niveloj kaj certiganta tiu kompanioj kaj riĉaj homoj pag 
ilia justa divid. Verduloj malakceptas la tromp - ditions tiu permes ok 
riĉeguloj individuoj al regado kiel multe aŭ pli riĉeco kiel 50% de la tutmonda 
loĝantaro kombin. 

Edukado 
Ni Verduloj rekomend la rajto je ĉiu individua bona edukado senpage. Verduloj 
nutr internacia eksa - ŝanĝ inter gejunuloj kiel grava kontribu(aĵ)o al 
demokrata kaj internaciisma edukado. Dum laborkondiĉoj ŝanĝ, individuoj dev esti
alportitajn okazojn de dumviva lern. 

Juste transiroj 
Ni Verduloj devontig sin provizi juste transirojn por individuoj kaj komunumoj 
perkutita de la ŝanĝ naturo kaj dis - tribution de laboro flu de ekologiaj 
imperativoj, la cifereca revolucio kaj mekanizado. 

DAŬRIPOVA EVOLUO 
Ni Verduloj volas konstruadi novan ekonomion de, de kaj por la homoj ke 
protektas ekologiajn sistemojn kaj respektoj naturo. 

Ekonomia transformo 
Ni Verduloj aktive antaŭenigi ekonomian transformon strat - egies en industrio, 
servoj kaj agrikulturo tiu kombin ekologia - nomic sukceso kun daŭrigebleco 
imperativoj laŭ la Celoj por Daŭripova Evoluo. Ĉi tiuj strategioj ankaŭ estos 
limigi monopolojn, kompanian privilegion aŭ regado kaj landoekkapt. 

Loĝas ne pli ol ... kilometrojn proksime de planedaj limoj 
Senlima la ekonomia kresko estas neebla. Ni Verduloj devontigas sin kunlabori 
aktive kaj urĝe en faranta la movo viv ene de la sekura kaj juste funkciiganta 
spacon por la homaro sur la Tero. 

p.3-k.2 
Evoluigi socia novigaĵo 
Verda kulturo kontraŭ (al) konsumismo. Verduloj subteno circu - lar ekonomio kie
ĝi estas facile reuse, ripar kaj recikl. Ni aprobas socian ekonomion surbaze de 
ofta proprieto tra kooperativoj kaj similaj institucioj, tiel, ke la ekonomio 
efikos por la plimulto. 



PACO 
Ekologiaj aferoj, sociala justeco, demokratio kaj paco estas ligita. Sole kie 
homoj havas demokratan regadon kaj povi utiligi por si ilia civita kaj homaj 
rajtoj, kiu inkludanta la rajtoj de virinoj, estos ŝancoj solvi kontraŭdirojn 
pace. Homeco dev formi regas ĉe multoblaj niveloj ke ebligi al hu - homekip al 
adapt, lern kaj ŝanĝ kromhoroj” (Elinor Ostrom) por eldir al estontaj generacioj
tio, kion ni heredita. 

Sen atomarmiloj mondo 
Ni Verduloj efikos fini la minadon, eksport kaj uzo de uranio, kaj kampanjo por 
atoma senarmiĝo 

Principo de la jurŝtato 
Ni Verduloj efikos daŭrigi kaj antaŭenig evoluigi mul - tilateral internacian 
ordon kun la Unuiĝintaj Nacioj ĉe ĝia kerna. Ni malakceptas sistemon de 
internaciaj rilatoj en kiu la potenca ag kiel ili ..os kaj la malforta dev ag 
kiel ili estas sciigita al.

La justa komercado 
La justa komercado estas necesa kondiĉo por paca internacia evoluado. Ni 
Verduloj malakceptas ekspluaton tra komerco kiu subfosas socion. 

Malakcepti militarismigon 
Nin Verdulojn malakceptas militarismigon de internaciaj rilatoj. Ni ..os neniam 
akcepti la uzon de armea signif ŝanĝi landlimojn aŭ senigi al popolo de ilia 
libereco.
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