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Streszczenie
Ekologizm postuluje odej cie od antropocentryzmu, który przez wieki dominowa  w my li politycznej Zachodu, na

rzecz ekocentryzmu. Rzeczywisto  jest postrzegana w sposób ca o ciowy, holistyczny. Ekologizm dzieli si  na nurty
i doktryny. czy w sobie za o enia innych ideologii, w szczególno ci: anarchistycznej, socjalistycznej, liberalnej i femi-
nistycznej. Do pierwszych partii Zielonych nale  zachodnioniemiecka Die Grünen oraz francuska Les Verts. Do czterech
Þ larów zielonej polityki  zalicza si : ekologiczna odpowiedzialno , sprawiedliwo  spo eczna, demokracja oddolna i pa-
cyÞ zm.

S owa kluczowe: Ekologizm, zielona polityka, partie Zielonych, DieGrünen, LesVerts, Nowa Lewica, system partyjny
Niemiec, system partyjny Francji

Environmentalism as political ideology – example of Germany and France

Abstract
Environmentalism proposes moving away from anthropocentrism, which for centuries had most of Western political 

thought. Instead proposes idea of ecocentrism. Reality is seen as a whole (holism). Environmentalism is divided into dif-
ferent streams and doctrines. It has the ease of connecting with the assumptions of other ideologies: anarchism, socialism, 
liberalism and feminism. Among the Þ rst green parties was West German Grunen and French Les Verts. The four pillars of 
green politics are: ecological responsibility, social justice, grassroots democracy and non-violence.

Keywords: Environmentalism, green politics, green parties, Grunen, Les Verts, New Le  , party system  of Germany,
party system of France

Wst p
Celem niniejszego tekstu jest scharakteryzowanie ekologizmu nale cego do grupy nowopowsta ych ideologii poli-

tycznych. Jej wyj tkowo  polega na wprowadzeniu do my li politycznej Zachodu zupe nie nowych elementów. Inten-
cj  autora jest ukazanie znaczenia, jakie dla wspó czesnej polityki, europejskiej sceny partyjnej i Þ lozoÞ i politycznej ma
ekologizm, w jaki sposób realizowane s  jego postulaty oraz w którym miejscu na tradycyjnej osi lewica-prawica winno
si  go umieszcza . W artykule jest to ukazane przede wszystkim na przyk adzie dwóch partii politycznych: Die Grünen
w Niemczech i Les Verts we Francji. Wybór jest nieprzypadkowy. 

Niemcy to przyk ad pa stwa europejskiego, w którym Zieloni ju  na prze omie lat 70. i 80. byli licz c  si  si  w poli-
tyce na szczeblu lokalnym, centralnym i europejskim. To w a nie tam idee ekolog izmu pad y na podatny grunt i wywar y
niema y wp yw na ycie spo eczno-polityczne. Zielonym we Francji, mimo e jak dot d nie mieli oni takiego oddzia y-
wania na krajowej scenie partyjnej, przypisuje si  spore znaczenie na szczeblu lokalnym i europejskim. Ponadto dzia acze
francuscy, jak i niemieccy odgrywaj  du  rol  w kszta towaniu wspólnego programu Europejskiej Partii Zielonej (ogól-
noeuropejskiego zrzeszenia europejskich Zielonych) oraz frakcji Zielonych w Parlamencie Europejskim. Dzieje si  tak ze
wzgl du na pozycj  polityczn  Niemiec i Francji w Europie oraz wielko  terytorialn  tych pa stw. Cechy te spowodowa-
y, e w ponadnarodowych cia ach politycznych zrzeszaj cych Zielonych to w a nie Francuzi i Niemcy zajmuj  centralne
stanowiska kierownicze, s  podpor  dla innych tego typu ugrupowa  na kontynencie. SpecyÞ ka un  nej ordynacji wybor-
czej do Parlamentu Europejskiego sprawia, e najliczniej reprezentowanymi Zielonymi s  deputowani z Niemiec i Francji.
Donios o  dorobku obu tych krajów w europejskim ruchu ekologicznym wynika tak e z tego, i  w drugiej po owie lat 60.
by y one miejscem kszta towania si  europejskiego kontestacyjnego ruchu neolewicowego – jego apogeum mia o miejsce
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w 1968 r. w rozruchach m odzie y studenckiej na ulicach Berlina Zachodniego i Pary a –  którego idee wywar y ogromny 
wp yw na nowe ideologie polityczne, a w ród nich na ekologizm i programy polityczne partii Zielonych1. 

Ideologia ekologizmu
Ekologizm nawi zuje w swej nazwie do ga zi nauk przyrodniczych, jak  jest ekologia. Zajmuje si  ona badaniem za-

le no ci wyst puj cych pomi dzy poszczególnymi sk adnikami rodowiska naturalnego. Dotyczy to powi za  mi dzy 
organizmami ywymi (ß ora i fauna) a rodowiskiem, w jakim funkcjonuj , oraz pomi dzy samymi organizmami ywy-
mi. Jako pierwszy okre lenia tego u y  w 1866 r. niemiecki biolog i ewolucjonista Ernst Haeckel (1834-1919). Ekologia, jako 
ga  przyrodoznawstwa, jedynie opisuje procesy zachodz ce w rodowisku naturalnym i w a ciwie nie zawiera w sobie 
elementów normatywnych, nie pretenduj c do oddzia ywania na rzeczywisto . Inaczej jest w przypadku ekologizmu. 
W znaczny sposób czerpie on z dokona  naukowych ekologii (a tak e innych dziedzin nauk przyrodniczych), u ywaj c 
ich jako podstaw dla swoich za o e , programu i postulatów. Zarówno w ekologii, jak i ekologizmie w centrum zaintere-
sowania le  przyroda i rodowisko naturalne, w którym  yje  równie  cz owiek2. 

Opisuj c ekologizm jako ideologi  polityczn , nale a oby zdeÞ niowa  sam termin „ideologia polityczna”. Jest ona 
„[…] rozwini t  form  my li politycznej […], stanowi usystematyzowany ca okszta t idei, pogl dów na wiat i ycie spo-
eczne, a tak e warto ci i celów, w a ciwy dla okre lonej cz ci spo ecze stwa czy grupy spo ecznej, okre lonego ruchu 
spo ecznego b d  partii politycznej. Tworzy uporz dkowany obraz wiata rzeczywistego i po danego w przysz o ci. 
W tym sensie ideologia bliska jest wiatopogl dowi. W jej sk ad wchodz  odpowiednio dobrane i ustrukturalizowane 
koncepcje Þ lozoÞ czne, prawne, ekonomiczne, polityczne, etyczne, cz sto tak e relig  ne”3. Istotn  cech  ka dej ideologii 
jest fakt, i  w jej obr bie istniej  konkuruj ce ze sob  doktryny polityczne. Ich zró nicowanie polega na mnogo ci wskaza  
teoretycznych i praktycznych co do tego, jak realizowa  postulaty ideologiczne w praktyce, w danym miejscu i czasie. 
S  wi c one skonkretyzowane i elastyczne, dopasowuj c si  do obecnie panuj cych warunków. Doktryna ma na celu 
urzeczywistnienie za o e  wynikaj cych z danej ideologii i skonstruowanie na ich podstawie okre lonej rzeczywisto ci 
spo eczno-politycznej4. Jeszcze inn  kategori  jest program polityczny, który stanowi zbiór postulatów i celów propono-
wanych przez konkretn  parti  czy inn  organizacj  polityczn . 

Ekologizm postuluje odej cie od antropocentryzmu, który przez wieki dominowa  w my li politycznej Zachodu. Na  
tym polega jego g ówna innowacyjno  i wk ad we wspó czesn  Þ lozoÞ  polityczn . Zamiast cz owieka w centrum zain-
teresowania stawia si  rodowisko jako ca o . Cz owiek stanowi w nim jedynie element i jednocze nie jest najwi kszym 
zagro eniem dla funkcjonowania ekosystemu. Swoj  nieodpowiedzialn  dzia alno ci  prowadzi do coraz wi kszej de-
gradacji rodowiska naturalnego. Do zgubnych elementów post powania cz owieka nale : nadmierna eksploatacja nie-
odnawialnych zasobów naturalnych, zanieczyszczanie atmosfery gazami przemys owymi, industrializacja. Naturalnym 
nast pstwem tego jest równie  zawarta w ideologii ekologizmu zdecydowana krytyka kapitalizmu, szczególnie za  jego 
obecnej wersji, jak  jest neoliberalizm. To w a nie ten rodzaj ustroju gospodarczego stanowi najwi ksze zagro enie dla 
przyrody za spraw  idei nieograniczonego wzrostu. W zamian za to ekologizm wysuwa postulat wzrostu zrównowa o-
nego czy nawet zerowego5. 

Rzeczywisto  jest postrzegana w sposób ca o ciowy, komplementarny (holizm). Ekologizm zrywa z odwiecznym 
podzia em na cz owieka-pana natury i podporz dkowan  mu przyrod . Nie traktuje, jak inne ideologie, rodowiska jako 
sumy zasobów naturalnych, które winny s u y  cz owiekowi w osi ganiu jego ambitnych celów i zaspokajaniu potrzeb. 
Z holizmem wi e si  kolejna cecha ekologizmu, jak  jest romantyzm. Wyra a si  ona poprzez podwa anie obowi zu-
j cego od czasów o wiecenia scjentyzmu i naturalizmu przekonania, i  metoda naukowa (a w szczególno ci nauki przy-
rodnicze) s  jedynym rodkiem dochodzenia prawdy o wiecie, za  wynikaj cy z post pu naukowego post p spo eczny 
winien polega  przede wszystkim na bogaceniu si  i zwi kszaniu efektywno ci produkcji poprzez eksploatacj  zasobów 
naturalnych. Ekologizm sprzeciwia si  temu paradygmatowi, przekonuj c, e cz owiek powinien wytwarza  tylko tyle 
dóbr, ile jest koniecznych dla jego prze ycia. Ma s u y  to harmon  nemu wspó yciu cz owieka z natur . Je eli za  cz o-
wiek nie zmieni sposobu gospodarowania i traktowania rodowiska naturalnego, w ko cu doprowadzi do destrukcji 

1 A. Leszczy ski, 1968. Krótka historia rewolucji, „Krytyka Polityczna” 2004, nr 6, s. 46-48.
2 H. Izdebski, Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty wspó czesnych pa stw, Warszawa 2012, s. 123.
3 M. migrodzki (red.), Encyklopedia politologii. Tom 4. My l spo eczna i ruchy polityczne wspó czesnego wiata, Zakamycze 2000, s. 147.
4 W. T. Kulesza, Ideologie naszych czasów, Warszawa 1996, s. 11.
5 H. Izdebski, dz. cyt., s. 121-125.
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przyrody i w konsekwencji równie  siebie samego. Aby tego unikn , powinien zerwa  z instrumentalnym traktowaniem 
natury i bezreß eksyjn  konsumpcj 6. 

Mimo e ekologizm jest m od  i wci  jeszcze kszta tuj c  si  ideologi , to jednak wypracowa  ju  pewien dorobek 
teoretyczny. Do klasyków ekoÞ lozoÞ i nale  tacy my liciele, jak np. Rachel Carson (1907-1964). W 1962 r. wyda a ona 
ksi k  Cicha wiosna, w której poddaje krytyce degraduj cy wp yw cz owieka na ekosystem, szczególnie w odniesieniu 
do wykorzystywania rodków chemicznych w rolnictwie. Na post puj cy kryzys ekologiczny zwracali uwag  w latach 
70. m.in.: Paul Ehrlich (ur. 1932), Edward Goldsmith (1928-2009) czy najdalej id cy w swych pogl dach Murray Bookchin 
(1921-2006). Jednak osob , której dorobek Þ lozoÞ czno-naukowy mia  najwi kszy wp yw na obecn  my l ekologizmu, 
jest James Lovelock (ur. 1919)7. Ten brytyjski chemik w 1979 r. w ksi ce Gaja. Nowe spojrzenie na ycie na Ziemi po raz 
pierwszy zaprezentowa  tzw. hipotez  Gai, której za o enia mia  kontynuowa  i rozw  a  w swych kolejnych dzie ach 
(nieprzet umaczonych na j zyk polski), m.in.: Ages of Gaia(1988),  Gaia: The Practical Science of Planetary Medicine (1991), 
The Revenge of Gaia: Why the Earth Is Fighting Back – and How We Can Still Save Humanity (2006), The Vanishing Face of Gaia: 
A Final Warning: Enjoy It While You Can (2009). Idea Gai – zak adaj ca, i  Ziemia to samoreguluj cy si  organizm – do dzi  
wywo uje intelektualny ferment w ideologii ekologizmu8.

Jak ka da ideologia, tak i ekologizm dzieli si  na nurty i doktryny. Ma on atwo  czenia si  z za o eniami innych 
ideologii, w szczególno ci za  dorobkiem my li: anarchistycznej, socjalistycznej, liberalnej i feministycznej. Niekiedy dok-
tryny w ramach ekologizmu s  wobec siebie przeciwstawne. Szczególnie dotyczy to stosunku do kapitalizmu i wolnego 
rynku (odrzucanego przez ekosocjalizm, akceptowanego przez ekoliberalizm) czy istoty pa stwa (zdecydowana niech  
ze strony ekoanarchizmu)9. Odzwierciedla si  to w programach politycznych europejskich partii Zielonych, które niekie-
dy znacznie ró ni  si  od siebie. Rozbie no ci wi  si  z tym, jak daleko posuni te s  postulaty dotycz ce poszczegól-
nych zagadnie  spo eczno-politycznych. Wyró nia si  wi c „g boki” i „p ytki” ekologizm. Pierwszy oznacza radykalizm 
pogl dów i skrajny ekocentryzm (m.in. ca kowity sprzeciw wobec industrializacji i wzrostu gospodarczego), drugi akcep-
tuje w pewnym stopniu ide  antropocentryzmu, postuluje ide  wzrostu zrównowa onego, podkre laj c, i  zachowanie 
w nienaruszonym stanie rodowiska naturalnego ma s u y  przede wszystkim interesowi gatunku ludzkiego10.

Realizacja postulatÓw ekologizmu w funkcjonowaniu partii Zielonych

Pierwsze organizacje polityczne, maj ce w swych programach realizacj  postulatów g oszonych przez ekologizm, 
pocz y wykszta ca  si  na prze omie lat 60. i 70. Ich szybki rozwój w tym okresie wynika  z coraz gorszego stanu rodo-
wiska naturalnego, dwóch kryzysów energetycznych, powstania elektrowni atomowych na kontynencie oraz publikacji 
naukowych i rz dowych raportów rodowiskowych ostrzegaj cych przed zgubnymi skutkami degradacji natury. Do 
najbardziej znanych z nich nale a y: dokument Organizacji Narodów Zjednoczonych Tylko jedna Ziemia (1972) i raport 
Klubu Rzymskiego Granice wzrostu (1972)11. Organizacje ekologiczne zalicza si  do tzw. nowych ruchów spo ecznych, 
które narodzi y si  na fali kontrkultury lat 60., powstania nurtu politycznego Nowej Lewicy w Europie i Stanach Zjedno-
czonych Ameryki oraz zmiany hierarchii norm i warto ci w spo ecze stwie Zachodu. Wszystkie te zjawiska s  ze sob  
ci le powi zane i dotycz  narodzin spo ecze stwa ponowoczesnego (czy te  pó nonowoczesnego). Owa „rewolucja 

ponowoczesna” charakteryzuje si  odej ciem od tradycyjnych warto ci materialistycznych wyra aj cych ilo  ku warto-
ciom postmaterialistycznym skupiaj cym si  na jako ci ycia12.

Formuj ce si  w tym czasie organizacje ekologiczne mo na podzieli  na dwie zasadnicze grupy. Pierwsz  z nich by y 
organizacje zrzeszaj ce dzia aczy proekologicznych, którzy stawiali sobie za cel wywieranie presji na rz dy pa stw (lub 
w adze lokalne). Nie d y y one jednak do partycypacji politycznej poprzez udzia  w procesie wyborczym (czyli przez in-
stytucjonalizacj  w partie polityczne i start w wyborach). By a to opozycja pozaparlamentarna, organizacje pozarz dowe, 
które próbowa y realizowa  swe postulaty poprzez organizowanie akcji bezpo rednich: marszów protestacyjnych, bier-
nego oporu, okupowania miejsc publicznych, blokowania linii komunikacyjnych. Cz  z tych dzia a  nosi a znamiona 

6 M. Ciszek, „Ekologizm” jako nowy nurt polityczny. Implikacje Þ lozoÞ czno-etyczne, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 2010, nr 8, s. 45-50.
7 A. Heywood, Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Warszawa 2007, s. 274-282.
8 J. Lovelock, Czym jest Gaja?, [w:] M. Sutowski, J. Tokarz (red.), Ekologia. Przewodnik „Krytyki Politycznej”, Warszawa 2009, s. 118-148.
9 R. Tokarczyk, Wspó czesne doktryny polityczne, Warszawa 2010, s. 498-499.
10 A. Heywood, dz. cyt., s. 277-279.
11 H. Izdebski, dz. cyt., s. 124.
12 P. Sztompka, Socjologia. Analiza spo ecze stwa, Kraków 2002, s. 420-428.



128     Ogrody nauk i sztuk nr 2015 (5)

przemocy (tzw. ekosabota ), mimo e sam ekologizm jest ideologi  pacyÞ styczn , nastawion  na wspó prac  i harmo-
n  ne, pokojowe wspó ycie istot. Grupy takie nie zawsze mia y charakter sformalizowany, za  akcje protestacyjne by y 
bardzo cz sto podejmowane spontanicznie, b d c niekiedy nastawione na realizacj  konkretnego postulatu dotycz cego 
okre lonego miejsca i czasu. W Niemczech i Francji do pal cych problemów, którym starali si  przeciwdzia a  dzia acze 
ekologiczni, nale y zaliczy  przede wszystkim kwesti  budowy elektrowni j drowych, has a antywojenne, nawo uj ce 
do daleko id cej decentralizacji i demokratyzacji ycia publicznego. W tym celu podejmowane by y w Zachodnich Niem-
czech m.in. s ynne Marsze Wielkanocne – przeprowadzane co roku w latach 1960-1967 w okresie wiosennym ogromne 
demonstracje dzia aczy neolewicowych13.

Druga grupa organizacji ekologicznych tworz cych si  w latach 70. to partie ekologiczne (partie Zielonych). Powsta-
wa y one w dwojaki sposób. Pierwszy z nich polega  na przejmowaniu przez ju  istniej ce mniejsze partie (najcz ciej 
socjalistyczne lub neolewicowe) idei ruchu ekologicznego, które ostatecznie zaj y g ówne miejsce w ich programach po-
litycznych. Sytuacja taka mia a miejsce np. w Danii, Holandii czy W oszech. Inn  drog  by o przekszta canie si  mniej lub 
bardziej zinstytucjonalizowanych ruchów ekologicznych w partie polityczne. W ten sposób powsta y partie Zielonych 
we Francji, Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Pierwsz  parti  ekologiczn  na wiecie by a nowozelandzka Values Party 
(za o ona w 1972 r.), za  w Europie – brytyjska Green Party (1973 r.)14.

Jako wyros e w wi kszo ci z m odzie owych, alternatywnych, kontestacyjnych ruchów spo ecznych partie ekolo-
giczne s  zjawiskiem zupe nie odmiennym od tradycyjnych (socjaldemokratycznych, konserwatywnych czy liberalnych) 
partii politycznych. Charakteryzuj  si  antyestablishmentowo ci  – niech ci  do dotychczasowych elit politycznych, 
w których dzia aniu dostrzegaj  alienacj  w adzy i nierealizowanie faktycznych potrzeb ogó u spo ecze stwa. Sami Zie-
loni nazywaj  swoje ugrupowania „antypartiami” na znak odci cia si  od nieakceptowanych przez siebie standardów 
politycznych dominuj cych w europejskich demokracjach liberalnych. Stanowi  zjawisko ciekawe z powodu zarówno 
programu politycznego (idealizm, radykalizm, romantyzm), jak i organizacyjnego (daleko posuni ta decentralizacja za-
rz dzania, model przywództwa demokratycznego/liberalnego, niech  wobec biurokracji)15. 

Wi kszo  partii Zielonych kieruje si  w swej dzia alno ci politycznej tzw. czterema Þ larami zielonej polityki16. Jako 
pierwsze zosta y one zawarte w manife cie programowym niemieckich Die Grünen na zje dzie za o ycielskim w 1980 r. 
i przej te nast pnie przez inne ugrupowania ekologiczne w Europie. Do owych czterech Þ larów nale :

• ekologiczna odpowiedzialno  (ecological responsibility) – idea zrównowa onego rozwoju, wykorzystywanie od-
nawialnych róde  energii, rozwój transportu kolejowego zamiast samochodowego (przyk adem jest has o „tiry 
na tory”), sprzeciw wobec modyÞ kacji genetycznej produktów rolnych i ywno ci, sprzeciw wobec nadmiernej 
industrializacji, emisji gazów cieplarnianych i konsumpcjonizmowi, krytyka neoliberalizmu, postulat „zielonej 
gospodarki” przyjaznej rodowisku naturalnemu, preferencje podatkowe dla przedsi biorstw nieszkodz cych 
rodowisku, akcentowanie rolnictwa ekologicznego, walka o prawa zwierz t;

• sprawiedliwo  spo eczna (social justice) – d enie do egalitaryzmu spo ecznego, protekcjonizm gospodarczy 
pa stwa, progresja podatkowa, przeciwdzia anie rozwarstwieniu spo ecznemu, równouprawnienie wszelkich 
grup spo ecznych, has a feministyczne, postulat wprowadzenia parytetów p ci w instytucjach publicznych, 
zwi kszenie praw rodowisk LGBT;

• demokracja oddolna (Grass roots democracy) – decentralizacja ycia publicznego, akcentowanie roli rodowisk 
lokalnych, regionalizm, postulat zwi kszania poziomu demokracji bezpo redniej, czego przyk adem jest has o 
„my l globalnie, dzia aj lokalnie”; 

• pacyÞ zm (non-violence) – krytyka imperializmu i militaryzmu, has a alterglobalistyczne i antywojenne17.

Zieloni w Niemczech

Ruch ekologiczny w Niemczech by  na pocz tku lat 70. niezwykle zró nicowany pod wzgl dem doktrynalnym i ide-
ologicznym. Sk ada  si  on z organizacji i partii neolewicowych, socjalistycznych, komunistycznych, liberalnych i kon-

13 A. Walecka-Rynduch, Róg Rudiego Dutschkei Axel-Springer-Strasse. Nowa Lewica w Niemczech, Kraków 2010, s. 85-86.
14 J. Kronenberg, Jak „zielona” jest Francja?, „Studia Europejskie” 2000, nr 4, s. 81.
15 K. Sobolewska-My lik, Partie i systemy partyjne na wiecie, Warszawa 2004, s. 92-93.
16 N. Carter, The Politics of the Environment: Ideas, Activism, Policy, Cambridge 2007, s. 45.
17 Tam e, s. 45; European Green Party, Change Europe, vote Green. Green Common Manifesto European Elections 2014, Brussels 2014, s. 8-37.
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serwatywnych. Ró nice wewn trz tej politycznej mozaiki wynika y z rozmaitego podej cia do kapitalizmu (od pe nej 
akceptacji po ca kowite odrzucenie) oraz metod dzia ania (od rewolucji po dzia ania reformistyczne)18. Ugrupowania te 
nie by y monotematyczne – nie odnosi y si  jedynie do kwestii ekologii i ochrony rodowiska. czy y je jednak postu-
laty rodowiskowe. Na tym fundamencie mo na by o budowa  parti  polityczn , która w centrum swojego programu 
stawia aby za o enia ekologizmu. W 1979 r. zosta a powo ana do ycia na poziomie federalnym Alternatywna Unia Po-
lityczna, Zieloni (Sonstige Politishe Vereinigung Die Grünen). Zdominowana zosta a ona przez dzia aczy radykalnych, 
st d te  postulaty przedstawione na konferencji za o ycielskiej we Frankfurcie mia y charakter skrajny. By y w ród nich 
te dotycz ce pacyÞ zmu (zrezygnowanie z broni j drowej, demilitaryzacja Europy rodkowej, rozwi zanie Paktu Pó -
nocnoatlantyckiego), kwestii gospodarczych (has a antykapitalistyczne i antyglobalistyczne, likwidacja korporacji mi -
dzynarodowych, socjalizm), demokracji (daleko posuni ta decentralizacja, demokracja oddolna) oraz oczywi cie stricte 
ekologicznych. Z postulatami tymi SPV Die Grünen wystartowa a w pierwszych wyborach do Parlamentu Europejskiego 
w 1979 r., uzyskuj c jak na pocz tkuj c , nieprofesjonaln  parti  protestu zaskakuj co dobry wynik: 3,2%19.

Ostatecznie d ugi i trudny proces przekszta cania zachodnioniemieckiego ruchu ekologicznego w parti  polityczn  
zosta  sÞ nalizowany w 1980 r. podczas zjazdu za o ycielskiego w Karlsruhe, gdzie ugrupowanie przyj o nazw  Die 
Grünen. Ograniczone zosta y w nowej partii wp ywy rodowisk zarówno konserwatywnych, jak i skrajnie lewicowych. 
Ideowe wy rodkowanie i umiarkowanie programowe wewn trz partii by o odt d konieczne, takie wymogi stawia bo-
wiem przed ugrupowaniami politycznymi demokracja parlamentarna oparta na konsensusie.

W latach 80. Die Grünen by a mocno podzielona wewn trznie. Funkcjonowa y w niej konkurencyjne wobec siebie 
frakcje. Pierwsz  z nich byli „reali ci” (Realisten). Zdominowana by a przez rodowiska zwi zane z by ym neolewicowym 
ruchem studenckim i rewolt  1968 r. Na jej czele stali Joschka Fischer i O  o Shilly. Byli oni wiadomi tego, e sukces 
partii w warunkach parlamentarnych mo na budowa  tylko przez program umiarkowany oraz gotowo  do budowania 
konsensusu i zdolno ci koalicyjnej z innymi ugrupowaniami, przede wszystkim Socjaldemokratyczn  Parti  Niemiec 
(SPD). W opozycji do nich znajdowali si  „fundamentali ci” (Fundamentalisten). Charakteryzowali si  oni idealizmem, 
anarchistycznym podej ciem do kwestii pa stwa i parlamentaryzmu, odrzuceniem wszelkich kompromisów politycz-
nych, akcentowaniem decentralizacji w zarz dzaniu – zarówno na niwie partyjnej, jak i pa stwowej. Reprezentantami tej 
frakcji byli m.in. Ju  a Ditfurth, Petra Karin Kelly, Milan Horacek i Rudolf Bahro. Obok tego podzia u istnia  jeszcze jeden, 
dotycz cy stosunku dzia aczy do po danego modelu gospodarki. Ekologiczni libera owie (Ökolibertären) akceptowali 
wolny rynek i kapitalizm, d yli jednak do jego transformacji w stron  „trzeciej drogi”, która szanowa aby warto ci huma-
nistyczne i w wi kszym stopniu respektowa a zasady ycia spo ecznego. Ekologiczni socjali ci (Ökosozialisten) stanowili 
lewe skrzyd o partii, podkre lali interwencjonizm gospodarczy pa stwa, has a feministyczne i pacyÞ styczne. W kapitali-
zmie upatrywali przyczyn  problemów dotycz cych degradacji rodowiska naturalnego20.

W 1983 r. Zieloni zanotowali pierwszy powa ny sukces wyborczy na szczeblu centralnym. W wyborach do Bunde-
stagu uzyskali 5,6% g osów, co umo liwi o im wprowadzenie do parlamentu 27 deputowanych. W latach 80. zaistnieli 
równie  w parlamentach krajowych (landtagach). Zdominowanie kierownictwa partii przez frakcj  sk onnych do dialogu 
z innymi ugrupowaniami „realistów” doprowadzi o w 1983 r. do zawi zania koalicji z SPDw rz dzie krajowym Hesji, 
która przetrwa a dwa lata. Kolejne wybory do Bundestagu przynios y jeszcze wi kszy sukces: 8,3% g osów, co da o 42 
mandaty21. Wyniki Zielonych doprowadzi y do rekonstrukcji sceny partyjnej w Niemczech Zachodnich, która do tej pory 
by a zdominowana przez trzy ugrupowania: socjaldemokratów (SPD), chadeków (Unia Chrze c  a sko-Demokratyczna, 
Christlich Demokratische Union Deutschlands, CDU) i libera ów (Wolna Partia Demokratyczna, Freie Demokratische 
Partei, FDP). Do tego czasu wyst powa  w Niemczech Zachodnich klasyczny system dwuipó partyjny, w którym rz dzi y 
naprzemiennie dwie du e partie (SPD i CDU), potrzebuj ce do wi kszo ciowych rz dów zawi zywania koalicji z mniej-
sz  parti  piwotaln  (obrotow ) , tj. posiadaj c  du  zdolno  koalicyjn  (FDP)22. 

Do Parlamentu Europejskiego niemieccy Zieloni po raz pierwszy wprowadzili swoich reprezentantów (w liczbie 7) 
po wyborach z 1984 r., uzyskuj c w nich 8,2% g osów. Po kolejnych, w 1989 r., poprawili nieznacznie swój wynik (8,4%, 
8 deputowanych). 

18 W. Miziniak, Zieloni w Republice Federalnej Niemiec, Pozna  1990, s. 29-37.
19 M. migrodzki (red.), Encyklopedia politologii. Tom 3. Partie i systemy partyjne, Zakamycze 1999, s. 209.
20 W. Miziniak, dz. cyt., s. 137-143.
21 M. migrodzki (red.), Encyklopedia politologii. Tom 3…, dz. cyt., s. 209.
22 E. Giszter (red.), Partie i systemy partyjne pa stw wysoko rozwini tych. Cz  1, Katowice 1999, s. 61-65.
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Du ym wyzwaniem i niebezpiecze stwem dla partii Die Grünen by o zjednoczenie Niemiec w 1990 r. Obawy do-
tyczy y zachowa  wyborczych mieszka ców dotychczasowej Niemieckiej Republiki Demokratycznej i tego, czy partia 
b dzie cieszy a si  podobn  popularno ci  w landach wschodnich, co zachodnich. Dodatkowo rok 1990 by  tak e ro-
kiem pierwszych ogólnoniemieckich wyborów parlamentarnych. Próbie tej zachodnioniemieccy Zieloni nie podo ali – nie 
zdo ali przekroczy  pi cioprocentowego progu wyborczego. Do tak s abego wyniku przyczyni a si  jednak e nie tylko 
uniÞ kacja kraju, ale tak e prezentowany przez Die Grünen w kampanii wyborczej sprzeciw wobec niej. Pod koniec roku 
Zieloni zachodnioniemieccy po czyli si  z wschodnioniemieckim ugrupowaniem Przymierze 90. Odt d oÞ cjalna nazwa 
partii to Przymierze 90/Zieloni (Bündnis 90/Grünen, B/G).Do parlamentu federalnego partia powróci a cztery lata pó niej 
(zdoby a poparcie rz du 7,3%)23. 

Rok 1998 r. przyniós  prze om zarówno dla aktywno ci niemieckich Zielonych, jak i dla ca ej sceny politycznej Nie-
miec. B/G, b d ca dot d jak wi kszo  europejskich partii Zielonych w opozycji, zawi za a umow  koalicyjn  ze zwyci z-
cami wyborów – SPD. Zieloni weszli tym samym do politycznego mainstreamu i sami stanowili teraz elity pa stwowe, 
które wcze niej poddawali tak gwa townej krytyce. Koalicja „czerwono-zielona”, jak si  j  nazywa,  rz dzi a Niemcami 
przez siedem lat (1998-2005). Mimo i  ju  wcze niej niektóre europejskie partie Zielonych wchodzi y w sk ad koalicji rz -
dz cych, to jednak zadowala y si  one jedynie kierowaniem resortami mniej presti owymi, odpowiedzialnymi g ównie 
za kwestie rodowiskowe lub socjalne. Taki stan rzeczy wyst powa  we W oszech, Finlandii, Belgii, Francji czy Irlandii24. 
Przyk ady te pokazuj , i  partie Zielone – jako partie ma e – pretenduj  na rodzimych scenach politycznych do funkcji 
ugrupowa  piwotalnych. W niemieckim rz dzie „czerwono-zielonym”, na którego czele sta  kanclerz Gerhard Schroeder, 
presti ow  tek  ministra spraw zagranicznych i wicekanclerza otrzyma  J. Fischer – jedna z ikon zarówno europejskiej 
Nowej Lewicy, jak i ruchu Zielonych. Cz  z jego decyzji, przede wszystkim pozwolenie na interwencj  wojskow  na 
Ba kanach (1998), a nast pnie w Afganistanie (2001),wywo a a gwa towny sprzeciw cz ci aktywu partyjnego, który – 
nie bez racji – postrzega  je jako sprzeniewierzenie si  jednemu z g ównych za o e  ekologizmu, jakim jest pacyÞ zm25. 
Zwyci stwo CDU w wyborach federalnych w 2005 r. doprowadzi o do powrotu Zielonych do opozycji parlamentarnej. 
Sytuacja taka utrzymuje si  do dzi . 

W kampanii wyborczej do Bundestagu w 2013 r. wybuch  polityczny skandal – ujawnione zosta y zapisy programu 
wyborczego Die Grünen sprzed trzydziestu lat w wyborach lokalnych Getyngi. Zak ada  on legalizacj  pozbawionego 
przemocy wspó ycia seksualnego z dzie mi. Podobne postulaty pedoÞ lskie pojawia y si  na pocz tku lat80. cz ciej. 
Partia powo a a wówczas do ycia grup  robocz  kierowan  przez Dietera F. Ullmana, która mia a na celu zmian  prawa 
dotycz c  pedoÞ lii, homoseksualizmu i transseksualizmu. Pomys ów tych zaniechano w roku 1987, za  obecnie w adze 
partii stanowczo odcinaj  si  od nich, przepraszaj c za nie26.

Zieloni we Francji 
Francuska partia Zielonych – Les Verts – za o ona zosta a w roku 1984, jednak ju  dziesi  lat wcze niej w wyborach 

prezydenckich wzi  udzia  reprezentuj cy j  ruch ekologiczny René Dumont (zdoby  1,3% g osów). Inny kandydat, Brice 
Lalonde, w kampanii z 1981 r. zdoby  trzykrotnie wi ksze poparcie. Dzia acze ekologiczni nie zdo ali równie  wprowa-
dzi  swych reprezentantów w pierwszych powszechnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ruch by  zbyt po-
dzielony, by móg  uzyska  zadowalaj ce wyniki wyborcze. Dopiero po jego konsolidacji poprzez powo anie do ycia Les 
Verts rozpocz ty zosta  okres dzia alno ci stricte politycznej27.

Mimo e w ci gu pi ciu lat Les Verts odnosili pewne osi gni cia w wyborach do cia  municypalnych, to na pierwszy 
znacz cy sukces wyborczy ugrupowanie czeka  musia o do roku 1989. Wówczas mia y miejsce we Francji wybory do 
Parlamentu Europejskiego, w których ugrupowanie uzyska o 10,6% g osów, co stanowi o wynik bardzo dobry w porów-
naniu z poprzednimi g osowaniami. Od tego czasu s abo  Les Verts w wyborach ogólnokrajowych i, z drugiej strony, si a 
w wyborach krajowych sta y si  pewn  zasad . Wyt umaczeniem tego stanu rzeczy jest specyÞ ka funkcjonowania fran-
cuskiego systemu partyjnego i ordynacji wyborczej, ró ni cej si  od tej do Parlamentu Europejskiego. W warunkach sys-

23 M. migrodzki (red.), Encyklopedia politologii. Tom 3…, dz. cyt., s. 210.
24 A. Antoszewski, Partie i systemy partyjne pa stw Unii Europejskiej na prze omie wieków, Toru  2009, s. 198.
25 H. Wyliga a, Ochrona klimatu i „Energiewende” w programie niemieckich Zielonych w wyborach do Bundestagu w 2013 r., „Homo Politicus” 2012-

2013, nr 7-8, s. 73.
26 D. Pessler, Pedophilia scandal entangles German Greens, http://www.dw.de/pedophilia-scandal-entangles-german-greens/a-16836153, 20.12.2014.
27 J. Kronenberg, dz. cyt., s. 83.
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temu dwublokowego – charakteryzuj cego si  istnieniem znacznej ilo ci wci  przekszta caj cych si  mniejszych ugrupo-
wa  oraz niekorzystnej dla nich ordynacji wi kszo ciowej – partie ma e, takie jak Les Verts, maj  trudno ci w uzyskiwaniu 
miejsc w Zgromadzeniu Narodowym28. Nic wi c dziwnego, i  program tej partii zawiera postulat wprowadzenia sytemu 
proporcjonalnego29. Ponadto wci  wyra ne by y podzia y w ród francuskich Zielonych, co skutkowa o na przestrzeni lat 
powstawaniem kolejnych, konkurencyjnych wobec Les Verts ugrupowa . 

Francuski system dwublokowy zak ada istnienie dwóch przeciwstawnych segmentów politycznych – prawicowego 
i lewicowego – które zrzeszaj  mozaik  rozmaitych partii politycznych, mi dzy którymi wyst puj  jednak znaczne ró -
nice programowe. Les Verts nale y w tym uk adzie do bloku partii lewicowych. Sytuacja ta sprawia, i  francuscy Zieloni, 
mimo i  pocz tkowo próbowali sytuowa  si  – co z reszt  charakterystyczne dla ca ego ruchu – ponad partyjnymi podzia-
ami, musieli jednak w celu politycznego zaistnienia zerwa  z promowanym pierwotnie has em ni droite, ni gauche (pol. 

„ani lewica, ani prawica”)30. Strategia ta, w warunkach premiuj cej dwubiegunowy podzia  polityki francuskiej, okaza a 
si  skazana na pora k . Dowodzi tego fakt, i  dopiero po zawi zaniu koalicji wyborczej z Parti  Socjalistyczn  (Parti So-
cialiste, PS) i Francusk  Parti  Komunistyczn  (Parti Communiste  Français, PCF) Les Verts nie tylko uzyska a w 1997 r. po 
raz pierwszy w swej historii miejsca w Zgromadzeniu Narodowym (8 mandatów), ale w zwi zku ze zwyci stwem bloku 
lewicowego wspó tworzy a w latach 1997-2002 rz d Lionela Jospina. W 2010 r. Les Verts po czy a si  z ugrupowaniem 
Europe Écologie. Dosz o do tego wskutek sukcesu wyborczego, jakie koalicja Zielonych francuskich pod przewodnic-
twem Daniela Cohn-Bendita osi gn a w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r., zdobywaj c 16,3% g osów. 
Ugrupowanie partycypowa o nast pnie we w adzy w latach 2012-2014 w rz dzie Jeana-Marca Ayraulta31. 

Stosunkowa s abo  Les Verts, w porównaniu z Zielonymi w Niemczech, wynika nie tylko z niekorzystnej ordynacji 
wyborczej, konkurencji ze strony powstaj cych co pewien czas mniejszych partii ekologicznych, lecz równie  ze sprawia-
j cej problemy w zarz dzaniu daleko posuni tej decentralizacji kierownictwa, niespójno ci programowej, a tak e niektó-
rych punktów programu politycznego. Nale  do nich przede wszystkim zdecydowanie proimigracyjne has a, co w ród 
w znacznym stopniu negatywnie nastawionego do imigracji spo ecze stwa francuskiego spotyka si  z dezaprobat 32.

Podsumowanie
Ekologizm to ideologia, która g ównie za spraw  dzia alno ci partii Zielonych wywar a niema y wp yw na polityk  

europejsk  ostatnich kilku dziesi cioleci. Cz  postulatów tego nurtu przej tych zosta a przez partie z innych kierun-
ków ideologicznych (partie g ównych nurtów). Sukcesy wyborcze Zielonych wiadcz  o zmianach w systemie warto ci, 
jakie nast pi y w rozwini tych spo ecze stwach, pocz wszy od lat 60. ubieg ego wieku. Ukazuj  one spadek znaczenia 
tradycyjnych partii politycznych, wag , jak  obecne spo ecze stwa przywi zuj  do problemów rodowiskowych oraz 
znu enie elektoratów tradycyjnym, ustabilizowanym konß iktem partii socjaldemokratycznych, konserwatywnych i li-
beralnych33.

Obecno  frakcji Zielonych w Parlamencie Europejskim (Zieloni- Wolny Sojusz Europejski, Greens/EFA) i funkcjo-
nowanie Europejskiej Partii Zielonych pozwala im na wspó kszta towanie prawa un  nego, wywieranie presji na inne 
stronnictwa polityczne i wypracowywanie wspólnych postulatów proekologicznych. „Cztery Þ lary zielonej polityki”, 
jakimi kieruj  si  ugrupowania Zielonych, pokazuj , i  ten nurt polityczny nie jest monotematyczny i nie dotyczy wy cz-
nie kwestii ochrony rodowiska naturalnego. Ekologizm, mimo wewn trznych podzia ów doktrynalnych, wypracowa  
swe za o enia dotycz ce wszelkich przejawów ycia spo eczno-politycznego: pa stwa, gospodarki, spo ecze stwa i idei 
post pu. Mimo i  dzia acze partii ekologicznych cz sto stawiaj  si  ponad tradycyjnym podzia em lewica-prawica, na-
le y zauwa y , i  ekologizm zalicza si  do ideologii nurtu lewicowego. wiadcz  o tym neolewicowe korzenie ruchu, 
powi zanie programowe z socjalizmem i anarchizmem oraz atwo  wchodzenia Zielonych w koalicje z ugrupowaniami 
socjaldemokratycznymi. Ró ni go jednak od tych dwóch ideologii niech  do antropocentryzmu i industrializmu (szcze-
gólnie dotyczy to relacji z socjalizmem).

28 B. Kosowska-G sto  (red.), Systemy partyjne pa stw Unii Europejskiej, Kraków 2010, s. 132-133.
29 J. Kronenberg, dz. cyt., s. 88.
30 Tam e, s. 84.
31 B. Kosowska-G sto , dz. cyt., s. 135.
32 J. Kronenberg, dz. cyt., s. 92.
33 A. Antoszewski, dz. cyt., s. 200-202.
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