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WST P 
 

Jednym z popularnych tematów we wspó czesnym dyskursie obejmu-
j cym takie dziedziny, jak: polityka, spo ecze stwo, kultura, w tym reli-
gia, jest kwestia kobiety. Na to, w jaki sposób prowadzi si  dyskusj , jakie 
przywo uje si  argumenty i proponuje rozwi zania, znacz co wp ywaj  
preferowane przez dyskutantów warto ci. Ciekawym przyk adem realizo-
wania frauenpolitik – polityki dotycz cej kwestii kobiety – jest Austria. 
Kraj ten jest interesuj cy z tego powodu, e stanowi on przestrze  dysku-
sji przedstawicieli ró nych nurtów, od „konserwatywnych” po „post po-
we”. Austria jest, co dla polskiego badacza ma znaczenie, krajem stoj -
cym pod znacz cym wp ywem chrze cija stwa, przede wszystkim za  
katolicyzmu. Bior c pod uwag  proponowane rozwi zania w ramach 
frauenpolitik, Austria znajduje si  w europejskiej redniej, stanowi c 
przyk ad pogodzenia otwarcia si  na nowoczesno  z jednoczesnym po-
szanowaniem tradycyjnych, sprawdzonych warto ci. 

W niniejszym opracowaniu podj to temat dzia alno ci politycznej au-
striackich zielonych, partii, która w kwestii frauenpolitik jest obecnie pre-
kursorem. Idee przez ni  propagowane znajduj  (cz ciowe) odbicie        
w austriackim yciu politycznym oraz w spo ecze stwie. W opracowaniu 



STUDIA GDA SKIE XXII (2008) 

przedstawiono najpierw genez  zielonych. Nast pnie umiejscowiono ich 
w systemie partyjnym Republiki Austrii. Na ko cu zaprezentowano g ów-
ne za o enia programowe zielonych, ze szczególnym uwzgl dnieniem 
kwestii kobiety. 

 
1. GENEZA ZIELONYCH 

 
Zieloni, którzy kojarz  si  z organizacj  promuj c  kwestie ekologicz-

ne, na terenie austriackim korzeniami si gaj  prze omu lat 60. i 70. W tej 
dekadzie podj to dzia ania maj ce na celu propagowanie w spo ecze -
stwie my lenia ekologicznego. W 1972 roku, w gabinecie Bruno Kre-
isky’ego, wskazano, e ministerstwo zdrowia b dzie zajmowa o si  dodat-
kowo kwestiami zwi zanymi z ochron  rodowiska. Decyzja ta zbieg a si  
z wydaniem w 1972 roku, na zlecenie Klubu Rzymskiego, studium pt. The 
Limits to Growth, w którym m.in. przestrzegano przed nadmiern  eksplo-
atacj  zasobów naturalnych. Opracowanie to przyczyni o si  do rozbudze-
nia w spo ecze stwie zachodnim zainteresowania kwestiami ekologicz-
nymi. Wa n  baz  ideologiczn  zielonych by  ruch hipisowski, w ramach 
którego w ha le „Make Love, not War” wyra ano nie tylko dezaprobat  
dla dzia a  wojennych, lecz po rednio negowano rozwój technologiczny    
i niszczenie rodowiska naturalnego. W 1973 roku ukuto has o aktywistów 
na rzecz ochrony rodowiska „Small is beautifull”. Jego „ojcem” by  po-
chodz cy z Austrii filozof, Leopold Kohr (1909-1994)1. 

Kluczowym momentem dla powstania przysz ej partii zielonych         
w Austrii by o zainicjowanie ruchu spo ecznego sprzeciwu wobec decyzji 
rz dowych, a dotycz cych rozwoju energetyki w kraju2. Socjaldemokra-
tyczny kanclerz Bruno Kreisky, poparty przez zwi zki zawodowe, organi-
zacje zrzeszaj ce przedsi biorców oraz przedstawicieli bran y energe-
tycznej, podj  decyzj  budowy elektrowni atomowej w Zwentendorf, 
miejscowo ci le cej ok. 60 km na pó noc od Wiednia. Akcja przeciwko 
elektrowni atomowej otrzyma a w 1976 roku zinstytucjonalizowan  form  
w postaci Inicjatywy Austriackich Przeciwników Elektrowni Atomowej 
(niem. Initiative Österreichischer AKW-Gegner). Pe ni a ona funkcj  „or-
ganizacji-parasola”, skupiaj cej ró ne ugrupowania, w tym skrajnie lewi-
cowe. W 1977 roku liderem ruchu zosta  profesor geologii Alexander 
Tollman (1928-2007). Sta  si  on znany po tym, jak wyrazi  opini , e 
planowana elektrownia stanie na terenie sejsmicznie niestabilnym. Potrafi  
                                                 
1  O. Pruckner, Eine kurze Geschichte der Grünen, Ereignisse, Persönlichkeiten, Jah-

reszahlen, Wien 2005, s. 10. 
2  Ruch ten wspiera y prominentne osobisto ci austriackiego ycia politycznego, kultu-

ralnego i naukowego, m.in. Konrad Lorenz (1903-1989), zoolog i ornitolog, laureat 
Nagrody Nobla. Zob. tam e, s. 13. 
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on skutecznie prezentowa  idee ruchu w mediach. 5 listopada 1978 roku 
odby o si  ogólnokrajowe referendum, w ramach którego 50,47% uczest-
ników opowiedzia o si  przeciw wykorzystaniu w energetyce technologii 
atomowej. Dzia ania, które doprowadzi y do przeprowadzenia ww. refe-
rendum, zieloni postrzegaj  jako moment ujawnienia si  si  spo ecznych, 
które pó niej sta y si  fundamentem dla powstania ich partii3. 

Zwyci stwo ruchu antyatomowego by o jednocze nie jego ko cem. 
Niech  do energii atomowej zgromadzi a ludzi o pogl dach na tyle ró -
nych, e nie byli oni w stanie stworzy , na co liczono, zielonej partii. Sy-
tuacj  t  opisano nast puj cym stwierdzeniem: „(…) die Anti-AKW-
Bewegung zerfiel in hunderte Atome”4. Jedynie w Salzburgu stworzono 
bardziej trwa e struktury. W ramach akcji Ratujcie Salzburg (niem. Rettet 
Salzburg) uda o si , w czasie wyborów samorz dowych w 1977 roku, 
wprowadzi  dwóch przedstawicieli do rady miejskiej Salzburga. Startowa-
li oni z Listy Obywatelskiej (niem. Bürgerliste), która uzyska a 5,6% po-
parcia. W kolejnych wyborach samorz dowych w Salzburgu (1982) Lista 
Obywatelska zdoby a poparcie w wysoko ci 17,7%, które prze o y o si  
na 7 mandatów5. 

Odniesiony sukces stanowi  impuls do utworzenia dwóch organizacji. 
Pierwsz  by a Austriacka Lista Alternatywna (niem. Alternative Liste Ös-
terreich), drug  za  Austriaccy Zjednoczeni Zieloni (niem. Vereinte Grüne 
Österreichs, VGÖ). Oba ugrupowania wp yn y na realizacj  zielonej poli-
tyki przez kolejne lata. ALÖ powsta a 5 listopada 1982 roku w Grazu. Jej 
cz onkowie rekrutowali si  spo ród dzia aczy antyatomowych oraz akty-
wistów na rzecz trzeciego wiata, pokoju i kobiet. W Wiedniu do czyli 
do nich lewicowo zorientowani studenci. VGÖ powstali miesi c pó niej – 
2 grudnia 1982 roku. Ich cz onkowie pochodzili ze rodowisk mieszcza -
skich, które by y aktywne w ruchu przeciwko budowie elektrowni atomo-
wej w Zwentendorf. W ramach VGÖ postulowano dzia ania na rzecz 
ochrony rodowiska naturalnego. Cz onkowie ALÖ mieli szersze plany – 
chcieli zaanga owa  si  na rzecz przemiany stosunków spo ecznych. Na 
wzór niemieckich zielonych postulowano: ekologi , solidarno , tzw. ba-
zow  demokracj , wolno  od przemocy. Pochodz cy z Wiednia mieli 
wyra nie lewicowe pogl dy, za  ci z innych landów charakteryzowali si  
pogl dami typowymi dla partii rodka6. 

                                                 
3  G. Jordan, Die Grüne Alternative: woher sie kommt, Kurzer Abriss über die Vorge-

schichte bis zum Einzug der Grünen in den österreichischen Nationalrat 1986, s. 1, 
http://www.gruene.at/uploads/media/vorgeschichte.pdf, (22.02.2008); O. Pruckner, 
Eine kurze Geschichte…, dz. cyt., s. 14-15. 

4  Ruch przeciwko elektrowni atomowej rozpad  si  na setki atomów. 
5  O. Pruckner, Eine kurze Geschichte…, dz. cyt., s. 16-17.20. 
6  G. Jordan, Die Grüne Alternative…, dz. cyt., s. 1-2. 
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Korzystnym momentem dla zielonych by  spadek poparcia dla socjal-
demokratów, efektem którego by a rezygnacja Bruno Kreisky’ego z urz -
du kanclerskiego w 1983 roku. W czasie wyborów parlamentarnych 24 
kwietnia 1983 roku ALÖ i VGÖ wystartowa y oddzielnie, co spowodowa-
o, e nie uda o im si  zdoby  mandatu poselskiego. By oby to mo liwe, 

gdyby startowa y razem oraz gdyby nie funkcjonowa y drobne ugrupowa-
nia polityczne, odwo uj ce si  do ideologii zielonych, które odbiera y im 
g osy. Impulsem do podj cia dzia a  zjednoczeniowych by y protesty wo-
bec budowy hydroelektrowni w le cym nad Dunajem, w pobli u granicy 
austriacko-s owackiej, Hainburgu. Zjednoczenie ró nych zielonych ugru-
powa  by o niezb dne, aby osi gn  sukces wyborczy w ramach zbli aj -
cych si  wyborów parlamentarnych. Na prze omie 1985 i 1986 roku utwo-
rzono Parlamentarn  Inicjatyw  Obywatelsk  (niem. Bürgerinitiative Par-
lament, BIP). Jej inicjatorem by  Günther Nenning, by y dzia acz socjal-
demokratyczny, oraz aktywi ci na rzecz referendum przeciw hydroelek-
trowni w Hainburgu. Pocz tkowo planowano, by BIP by a rodzajem plat-
formy wyborczej. Faktycznie jednak, nie bez trudno ci, podj to kroki ma-
j ce na celu przekszta cenie jej w organizacj 7. 

Zaplanowano, e zjednoczenie nast pi w ramach kongresu w pa -
dzierniku 1986 roku. Dzia ania zjednoczeniowe przyspieszono ze wzgl du 
na wcze niejsze wybory parlamentarne. Pierwotnie mia y si  one odby  
wiosn  1987 roku. Faktycznie za  mia y miejsce 23 pa dziernika 1986 
roku. By wykorzysta  zielony elektorat, podj to decyzj  o utworzeniu pod 
kierunkiem Fredy Meissner-Blau, która w maju 1986 roku bez powodze-
nia walczy a o fotel prezydencki (uzyska a 5,5% poparcia), nowej partii 
politycznej. Powsta e we wrze niu ugrupowanie nazwano Zielona Alterna-
tywa – Lista Fredy Meissner-Balu „ZIELONI” (niem. Die Grüne Alterna-
tive – Liste Freda Meissner-Blau „GRÜNE“). W 1990 roku nazw  zmie-
niono na Zielona Alternatywa – Zieloni w Parlamencie (niem. Die Grüne 
Alternative – Grüne im Parlament). Od 1993 roku partia nazywa si  Zie-
loni – Zielona Alternatywa (niem. Die Grünen – Die Grüne Alternative)8. 

Jednym z wa nych tematów wyborczych zielonych by o zatrucie Renu 
przez koncern chemiczny Sandoz z Bazylei oraz kwestia kupna i u ytko-
wania my liwców przechwytuj cych9. W ramach wyborów zielonym, 
którzy uzyskali 4,8% g osów, uda o si  zdoby  osiem mandatów. Socjal-
demokraci zdobyli 43,1% g osów (80 mandatów), za  ludowcy i wolno-
ciowcy odpowiednio: 41,3 (77) i 9,7 (18). Zieloni oczekiwali wi kszego 

poparcia. W pó niejszych wyborach parlamentarnych systematycznie uzy-

                                                 
7  Tam e, s. 2-3. 
8  Tam e, s. 5. 
9  Tam e. 
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skiwano coraz lepsze wyniki10. Obecnie w awach parlamentarnych zasia-
da 21 przedstawicieli zielonych11. 

Od 1997 roku liderem zielonych jest Alexander Van der Bellen (ur. 
1944), profesor ekonomii na Uniwersytecie Wiede skim. Wskazuje si , e 
w ród „pó nych powo a ” w austriackiej polityce odniós  on najwi ksze 
sukcesy. Podkre la si , e nie b d c cz owiekiem mocnych s ów, stanowi 
siln  osobowo  polityczn . Jego najwi kszym sukcesem mia o by  utwo-
rzenie koalicji rz dowej z ludowcami w 2002 roku. Obecnie numerem 
dwa w partii zielonych jest Eva Glawischnig (ur. 1969), pochodz ca         
z Karyntii prawniczka. Od 1999 roku pe ni funkcj  pos anki. Poniewa  
cz ciej ni  Van der Bellen jest obecna w mediach masowych, w wiado-
mo ci wielu Austriaków funkcjonuje jako najwa niejsza osoba w partii12. 

 
2. ZIELONI W AUSTRIACKIM SYSTEMIE PARTYJNYM 
 
Bior c pod uwag  dzia anie austriackich ugrupowa  politycznych, 

mo na wskaza , e tamtejszy system partyjny charakteryzuje si  stabilno-
ci . Funkcjonuj ce obecnie organizacje partyjne korzeniami si gaj  II 

po .  XIX w. Pocz wszy od lat 60. XX w. mamy do czynienia z obozami 
politycznymi, które charakteryzuj  si  ideologicznie okre lon  i spójn  
polityk . Cele polityczne realizowane s  w ramach skutecznie funkcjonu-
j cych organizacji partyjnych13. 

Ogólnie rzecz bior c, w minionych dekadach mo na wskaza  trzy 
obozy polityczne. Dwa pierwsze s  porównywalne co do wielko ci, trzeci 
jest za  mniejszy. Nurt chrze cija sko-konserwatywny reprezentowany 
jest przez ludowców – Austriack  Parti  Ludow  (niem. Österreichische 
Volkspartei, ÖVP). Ludowcy stanowi  typow  parti  chadeck . Kontynu-
uje ona dzia alno  powsta ej w 1880 roku Partii Chrze cija sko-
Spo ecznej. Ludowcy preferuj  warto ci konserwatywne, nawi zuj ce do 
katolickiej nauki spo ecznej Ko cio a, w tym godno  cz owieka, solidar-
no , zasad  subsydiarno ci, podkre lenie warto ci rodziny, kobiety i jej 
udzia u w yciu zawodowym i spo ecznym. Ludowcy podkre laj , e  s  

                                                 
10  Por. P. Czarny, B. Nalezi ski, Wst p, w: Federalna Ustawa Konstytucyjna Republiki 

Austrii, t um. z niem P. Czarny, B. Nalezi ski, Warszawa 2004, s. 29. 
11 Informationen über die Nationalratswahlen am 1. Oktober 2006, 

http://www.parlament.gv.at/NR/NRWAHL2006/Informationen%20%C3%BCber%2
0die%20Nationalratswahlen%202006_Portal.shtml, (3.03.2008). 

12  O. Pruckner, Eine kurze Geschichte…, dz. cyt., s. 68.73.83. 
13  E. Tálos, Das politische System in Österreich, Wien 2000, s. 22. 
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ugrupowaniem ogólnonarodowym i nowoczesnym, e stanowi  gwaranta 
umiarkowania i stabilizacji14. 

Reprezentantem obozu socjaldemokratycznego jest Socjaldemokra-
tyczna Partia Austrii (niem. Sozialdemokratische Partei Österreichs, 
SPÖ). Pierwsza partia socjaldemokratyczna powsta a na terenie austriac-
kim w 1889 roku. Obecni socjaldemokraci stanowi  nowoczesn  parti  
zachodnioeuropejsk . W ich programie mo na znale  takie has a, jak: 
wolno , równo , sprawiedliwo , solidarno . Znawcy podkre laj , e 
na poziomie programowym nie ma znacz cych ró nic pomi dzy lu-
dowcami i socjaldemokratami, szczególnie od czasów Bruno Kreisky 
(przewodnicz cego SPÖ w latach 1967-1983). M.in. dzi ki jego osobistej 
znajomo ci z kard. Franzem Königiem dokonano normalizacji stosunków 
z Ko cio em katolickim15.  

Pogl dy niemiecko-narodowe wyznaje Austriacka Partia Wolno ciowa 
(niem. Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ).  Jej  pocz tki zwi zane  s     
z powsta ym w 1949 roku Zjednoczeniem Niezale nych. Pod obecn  na-
zw  ugrupowanie funkcjonuje od 1956 roku. Szczególnie popularne by o 
w latach 90., m.in. dzi ki wyra aniu niech ci wobec Unii Europejskiej      
i cudzoziemców zamieszkuj cych w Austrii16. W 2005 roku dokonano 
roz amu. Powsta a nowa formacja – Sojusz Na Rzecz Przysz o ci Austrii 
(niem. Bündnis Zukunft Österreich, BZÖ). Obie partie okre lane  s  jako 
narodowo-konserwatywne, z tym e FPÖ bli sza jest pozycjom skrajnie 
prawicowym. 

System partyjny w Austrii okre lany by  mianem typu dwa i pó  lub 
kulej cego17. ycie polityczne zdominowane by o i nadal jest przez dwie 
najwi ksze partie: ludow  i socjaldemokratyczn . Zdecydowanie mniejszy 
wp yw mieli wolno ciowi. Koalicja ÖVP-SPÖ okre lana jest mianem 
wielkiej. W ramach niej lukratywne stanowiska w pa stwie rozdzielane s  
proporcjonalnie do uzyskanego wyniku wyborczego (niem. Proporzprin-

                                                 
14  R. Alberski, Austriacka Partia Ludowa w systemie partyjnym Republiki Austrii,      

w: Chrze cija ska demokracja we wspó czesnym wiecie, red. K. Krzywicka, E. Ol-
szewski, Lublin 1999, s. 106-109. 

15  Sozialdemokratische Partei Österreichs, w: Österreich Lexikon in drei Bänden, red. 
E. Bruckmüller, t. 3, Wien 2004, s. 231; por. SPÖ, Das Grundsatzprogramm, Wien 
1998, s. 5-8; Grundsatzprogramm, Beschlossen am 30. ordentlichen Parteitag der 
österreichischen Volkspartei am 22. April 1995 in Wien, Wien 1998, s. 5-9. Teksty 
ww. programów s  dost pne na stronach internetowych: http://www.spoe.at/ bil-
der/d251/spoe_partei_programm.pdf oraz http://www.oevp.at/download/000298.pdf, 
(3.03.2008). 

16  P. Czarny, B. Nalezi ski, Wst p, dz. cyt., s. 25. 
17  E. Tálos, Das politische System…, dz. cyt., s. 22. 

 70



A. Romejko, Polityka austriackich zielonych… 

zip)18. Zdarza o si , e ww. ugrupowania tworzy y rz d jednopartyjny lub 
w  ramach  tzw.  ma ej koalicji (ludowcy lub socjaldemokraci z FPÖ)19. 
Panuj cy uk ad rz dowy skutkuje tym, e wiele wa nych urz dów pa -
stwowych znajduje si  praktycznie w tych samych r kach. Do obyczaju 
politycznego wesz o, e jedne urz dy lub firmy obsadzane s  lud mi z 
partii ludowej, inne z socjaldemokratycznej. Sytuacja polityczna w Austrii 
stanowi okazj  do artów20 a tak e do powa niejszych dzia a . Próby do-
konania zmian, które podejmowano, nie przynios y konkretnych rezulta-
tów21. 

Nowo ci  na scenie politycznej s  zieloni. Pierwszy raz wprowadzili 
do licz cego 183 cz onków austriackiego parlamentu o miu deputowa-
nych w 1986 roku. Podkre la si , e po raz pierwszy od 1959 roku do par-
lamentu dostali si  przedstawiciele czwartej si y politycznej. Nie wp yn o 
to jednak w znacz cy sposób na zmian  panuj cego w Austrii systemu 
partyjnego22. W porównaniu z ÖVP, SPÖ, FPÖ i BZÖ zieloni stanowi  
parti  o specyficznym sposobie funkcjonowania. Ci ar ycia partyjnego 

                                                 
18  Zasada ta funkcjonuje od 1945 roku; zob. H. Wereszycki, Historia Austrii, Warsza-

wa-Kraków-Gda sk- ód  1986, s. 306. 
19  W okresie powojennym rz dzi y nast puj ce koalicje/ ugrupowania partyjne: ÖVP-

SPÖ-KPÖ (1945-1947); ÖVP-SPÖ (1947-1966); ÖVP (1966-1970); SPÖ (1970-
1983); SPÖ-FPÖ (1983-1987); ÖVP-SPÖ (1987-2000); ÖVP-FPÖ/BZÖ (2000-
2007; od 2005 r. FPÖ, jako BZÖ). Zob. Koalition, w: Österreich Lexikon in drei 
Bänden, red. E. Bruckmüller, t. 2, Wien 2004, s. 214. 

20  Nt. panuj cego w Austrii uk adu partyjnego opowiadano m.in. nast puj cy dowcip: 
„Prosz  pa stwa! (…) Kiedy jedna partia rz dzi, a druga jest w opozycji do niej – to 
demokracja. Kiedy jest tylko jedna partia rz dz ca – to dyktatura. Ale kiedy s  dwie 
partie w stosunku do siebie opozycyjne i obie rz dz  – to Austria”. Cyt. za R. Ka u-
a, Wiede skie ABC, Warszawa 1979, s. 49. 

21  Jörg Haider, od 1999 roku prezydent Landu Karyntia, jeden z liderów FPÖ, a obec-
nie BZÖ, wyrazi  na ten temat nast puj c  opini : „Das System ist rot-schwarz, 
geprägt vom Gruppenegoismus mit reduzierter Demokratie. Und genau dieses Sys-
tem fordere ich seit Jahrzehnten heraus, indem ich die Menschen ermuntere, aus ei-
ner selbst verschuldeten Unmündigkeit herauszutreten. (…) Es ist gar nicht einfach, 
das starre rot-schwarze Kartell in allen Bereichen aufzubrechen, wenn man mit ei-
nem Partner in der Regierung sitzt, der seit Jahrzehnten für Architektur und Wartung 
dieses Systems mitverantwortlich ist. Unter der Decke funktionieren die alten rot-
schwarzen Seilschaften ja prächtig. Die politische Farbenlehre gilt noch immer, wie 
die Beispiele zeigen: roter ARBÖ – schwarzer ÖAMTC; rotes BFI – schwarzes 
WIFI; rote Gebietskrankenkasse – schwarze Bauernsozialversicherungen. Und in den 
zentralen Institutionen der Republik wie der OeNB gibt es immer nur Machtent-
scheidungen zwischen Rot und Schwarz. Andere politische Couleurs oder parteiun-
gebundene Menschen haben Seltenheitswert“. Cyt. za A. Worm, Ein Streitgespräch 
mit Jörg Haider, Wien 2005, s. 10. 

22  A. Pelinka, Das politische System Österreichs, w: P. Dusek, A. Pelinka, E. Weinzirl, 
Zeitgeschichte im Aufriß, Österreich seit 1918, Wien 1988, s. 311. 
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spoczywa nie na partii, lecz na klubie parlamentarnym23. Wa n  prze-
strzeni  ycia partyjnego s  media, zw aszcza w okresie przedwyborczym. 
Wynika to z faktu, e zieloni nie s  liczni. Do partii nale y ok. 4,3 tys. 
cz onków (dane z 2005 roku), podczas gdy do ludowców – 600 tys., so-
cjaldemokratów – 400 tys., a wolno ciowców (przed roz amem w 2005 
roku) – 50 tys24. Bior c pod uwag  niewielk  ilo  dzia aczy partyjnych, 
zieloni uzyskuj  niema e dotacje finansowe z bud etu pa stwa. W 2007 
roku otrzymali 1,8 mln euro, podczas gdy socjaldemokraci i ludowcy od-
powiednio 5,2 i 5,1 mln euro25. 

Obok ww. ugrupowa  partyjnych funkcjonuj cych w Austrii mo na 
wskaza  jeszcze na dwa: Komunistyczna Partia Austrii (niem. Kommunis-
tische Partei Österreichs, KPÖ) i Forum Liberalne (niem. Liberales Fo-
rum). Pomimo e w okresie powojennym radzieckie w adze okupacyjne 
popiera y komunistów, nie zdobyli oni tamtym czasie ani w okresie pó -
niejszym realnych wp ywów. Po raz ostatni weszli do parlamentu w 1956 
roku, zdobywaj c trzy mandaty. Pocz wszy od wyborów w 1959 roku a  
do dnia dzisiejszego s  tam nieobecni26. Przedstawiciele Forum Liberal-
nego zasiadali w parlamencie w latach 90. minionego stulecia. W wybo-
rach w 1994 roku zdobyli 11 mandatów, a wyborach maj cych miejsce 
rok pó niej – 1027. Obecnie komuni ci i liberalni nie maj  znaczenia na 
austriackiej scenie politycznej. 

Proces zak adania partii nie jest w Austrii skomplikowany. Generalnie 
w kraju panuje przekonanie o tym, e mo liwo  zak adania partii poli-
tycznych jest istotnym wyznacznikiem ycia demokratycznego. Pierwsze 
uregulowania wydane w powojennej Austrii przez parlament, a dotycz ce 
m.in. sposobu zak adania partii politycznych, pochodz  z 1975 roku28. 
Obowi zuj  one z niewielkimi zmianami do dnia dzisiejszego. Aby za o-
y  now  parti  nale y opracowa  statut, w ramach którego zaprezento-

wana zostanie struktura organizacyjna partii, w tym organy j  reprezentu-
j ce, oraz prawa i obowi zki cz onków. Obowi zkowe jest opublikowanie 
statutu i z o enie go w Ministerstwie Spraw Wewn trznych. W momencie 
z o enia statutu w MSW partia otrzymuje osobowo  prawn . Przyjmuje 

                                                 
23  O. Pruckner, Eine kurze Geschichte…, dz. cyt., s. 47. 
24  Tam e, s. 87. 
25  Parteienförderung (1995-2007), http://www.bundeskanzleramt.at/Docs/2007/7/11/ 

parteienfoerderung.pdf, (25.03.2008). 
26  J. Koze ski, Austria 1918-1968, Dzieje spo eczne i polityczne, Pozna  1970,            

s. 244.246. 
27  P. Czarny, B. Nalezi ski, Wst p, dz. cyt., s. 29. 
28  Bundesgesetz vom 2. Juli 1975 über die Aufgaben, Finanzierung und Wahlwerbung 

politischer Parteien (Parteigesetz), Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich 
(1975), s. 1719-1722. 

 72



A. Romejko, Polityka austriackich zielonych… 

si , e dzia alno  partyjna nie mo e podlega  ograniczeniom29. Wyj t-
kiem jest dzia alno , w ramach której propaguje si  ideologi  narodowo-
socjalistyczn . Jest ona prawnie zakazana w oparciu o art. 1, par. 3 prawa 
zakazuj cego (niem. Verbotsgesetz) Prawo to obowi zuje od 1945 r. Kil-
kakrotnie by o one nowelizowane. Ostatnie zmiany wprowadzono w 1992 
roku30. Nieskomplikowany proces zak adania partii politycznych skutkuje 
ich ilo ci  – jest ich ponad 400. Realne znaczenie dla ycia politycznego 
w Austrii ma obecnie pi  ugrupowa : ÖVP, SPÖ, FPÖ, BZÖ i zieloni31. 

 
3. FRAUENPOLITIK JAKO G ÓWNE ZA O ENIE 

PROGRAMOWE ZIELONYCH 
 
Program zielonych stanowi ideow  kontynuacj  ruchów ekologicz-

nych z prze omu lat 70. i 80. Stopniowo jest on wzbogacany o nowe tema-
ty, w tym zwi zane z frauenpolitik. Obecnie obowi zuj cy program zielo-
nych zosta  przyj ty na kongresie w dniach 7-8 lipca 2001 roku32. Poni ej 
zaprezentowano g ówne tre ci zawarte w programie, które uzupe niono     
o informacje pochodz ce m.in. z najnowszych raportów nt. kwestii kobie-
ty33. Oceniaj c polityk  zielonych, nale y mie  na uwadze, e stanowi  
oni parti  opozycyjn . Na poziomie ogólnokrajowym zieloni nie mieli 
okazji, by rz dz c prze o y  pomys y na konkretne czyny. Bycie w opo-
zycji daje komfort formu owania mocnych opinii34. W ramach partii dzia-
a dziewi  podorganizacji (niem. Teilorganisationen), które skupiaj  

przedstawicieli ró nych grup zawodowych i spo ecznych. Dzia alno ci  
                                                 
29  Art. 1, par. 1, p. 3-4. 
30  Verfassungsgesetz vom 8. Mai 1945 über das Verbot der NSDAP (Verbotsgesetz), 

Staatsgesetzblatt für die Republik Österreich (1945), s. 19-22; Bundesverfassungsge-
setz, mit dem das Verbotsgesetz geändert wird (Verbotsgesetznovelle 1992), Bundes-
gesetzblatt für die Republik Österreich (1992), s. 743. 

31  E. Tálos, Das politische System…, dz. cyt., s. 22. 
32  Grundsatzprogramm der Grünen Beschlossen beim 20. Bundeskongress der Grünen 

am 7. und 8. Juli 2001 in Linz, http://www.gruene.at/uploads/media/ grundsatzpro-
gramm2001_03.pdf, (23.02.2008).  

33  S  to nast puj ce opracowania: B. Weinzinger i in., Grüner Frauenbericht 
2006/2007, Wien 2007 oraz B. Weinzinger i in., Grüner Frauenbericht 2008, Wien 
2008. Pierwszy Frauenbericht wydany zosta  w 2004 roku. 

34  Obecnie ostro  ocen jest stopniowo agodzona. Wynika to z faktu, e zieloni stano-
wi  parti  „dobrze zadomowion ” w austriackim yciu politycznym. Szczególnym 
powodem do bardziej wywa onych wypowiedzi by a mo liwo  zbudowania w 2002 
roku koalicji rz dowej z ludowcami. Ostatecznie kolacji nie zawi zano i ludowcy 
rz dzili samodzielnie. Zob. G. Jelinek, Aus Trümmern ins Zentrum Europas, w: Ös-
terreich, Die Zweite Republik, red. W. Mück, Wien 2004, s. 68. Wi cej nt. przewi-
dywanych efektów a wynikaj cych z zawi zania koalicji zielonych i ludowców zob. 
Die ökosoziale Wende? Perspektiven und Horizonte einer schwarz-grünen Politik, 
red. A. Dolak i in., Norderstedt 2004. 
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obejmuj  one ca y kraj. Wyj tkiem s  organizacje zrzeszaj ce kobiety, 
które funkcjonuj  w Wiedniu i Salzburgu35. 

W preambule do programu zapisano, e solidarne spo ecze stwo wol-
nych ludzi w nienaruszonym rodowisku jest wizj  zielonych. Wizja ta 
jest pojmowana nie jako stan idealny, którego nie mo na osi gn , lecz to, 
co jest mo liwe do zrealizowania. Baz  spo eczn  zielonych s  m.in. na-
st puj ce grupy: organizacje studenckie, kobiece, stowarzyszenia na rzecz 
ochrony rodowiska, na rzecz pokoju, na rzecz ochrony praw obywatel-
skich, krytyczni chrze cijanie, naukowcy i dzia acze zwi zkowi oraz sta-
nowi cy ró nego rodzaju mniejszo ci. 

Zieloni czuj  si  przedstawicielami europejskiej nowoczesno ci. Po-
pieraj  tolerancj , wolno  jednostki oraz szanuj  ró ne modele yciowe 
b d ce cz ci  spo eczno-liberalnej tradycji. Jednocze nie nawi zuj  do 
socjalistycznych utopii zwi zanych z sprawiedliwo ci  i solidarno ci . 
Poniewa  jednostkowy cz owiek jest istot  jedyn  w swoim rodzaju, dla-
tego te  nie do zaakceptowania s  jakiekolwiek próby „zaszufladkowania” 
go przy pomocy ró nych kryteriów, w tym zwi zanych z pochodzeniem, 
p ci , religi , stanem zdrowia. Zieloni respektuj  ka de dziecko, kobiet      
i m czyzn . Ludzie maj  prawo decydowa  o sobie w sposób wolny, bez 
przypisywania im ról czy innych ogranicze  ich talentów i zdolno ci. Po-
stuluje si  indywidualn  wolno  i solidarn  odpowiedzialno . Wolno  
nie mo e by  realizowana kosztem równo ci i na odwrót. 

Warto ci, którymi yje cz owiek, s  wynikiem wzajemnych umów, 
rozwoju spo ecznego oraz wyrazem panuj cego modelu w adzy. Warto ci 
nie istniej  a priori, tzn. nie maj  absolutnego (w ziemskim i boskim sen-
sie) charakteru. Ze sceptycyzmem, zdaniem zielonych, nale y odnie  si  
do prób popularyzowania uniwersalnych systemów wiatopogl dowych 
czy prawdy o charakterze absolutnym36. 

Odnosz c si  podstawowych warto ci wyznawanych przez zielonych 
wskazano, e  s  oni parti : 1. ekologiczn ; 2. solidarn ; 3. popieraj c  
prawo do samookre lenia; 4. popieraj c  bazow  demokracj , 5. woln  od 
przemocy; 6. feministyczn . 

Solidarno  rozumiana jest przez zielonych jako wspólne interesy, 
wzajemne powi zania, w tym pomoc. wiadomo  potrzeby solidarnego 
spo ecze stwa opiera si  na przekonaniu o prawie do równych szans y-
ciowych. By mówi  o spo ecze stwie solidarnym nie wystarczy ograni-
czy  si  do apelowania w tym wzgl dzie do „ludzkich sumie ”. Niezb d-
ne jest nadanie idei solidarno ci zinstytucjonalizowanych form. Ide  soli-
darno ci zieloni wi  z prawem jednostki do samookre lenia. Przy pra-
                                                 
35  Teilorganisationen & Friends, http://www.gruene.at/partei/teilorganisationen/, 

(26.03.2008). 
36  Grundsatzprogramm der Grünen…, dz. cyt., p. 1. 
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wie do samookre lenia akcentuje si , e ka dy cz owiek ma prawo do te-
go, by wedle w asnego uznania kszta towa  ycie osobiste. Nie ma tu 
miejsca na skr powanie czy l ki natury egzystencjalnej. By samookre le-
nie by o realizowalne, niezb dne jest bezpiecze stwo materialne, ochrona 
sfery prywatnej, mo no  udzia u w yciu spo ecznym, zakaz dyskrymi-
nacji i poparcie grup dyskryminowanych. Postulat udzia u w yciu spo-
ecznym realizowany jest w ramach koncepcji bazowej demokracji, która 

oznacza, e jednostka ma prawo do brania udzia u w procesie decyzyjnym 
w wymiarze lokalnym oraz ogólnokrajowym. Spo ecze stwo nie mo e si  
ogranicza  do decydowania przy okazji ró nego szczebla wyborów37. Od-
nosz c si  do wolno ci od przemocy, podkre la si  potrzeb  kultywowania 
kultury, w ramach której przemoc jest negowana na poziomie zarówno 
pa stwowym, jak i jednostkowym. Drog  do tego ma by  dialog pomi -
dzy równymi38. 

Interesuj ce s  stwierdzenia nt. feminizmu, który stanowi, zdaniem 
zielonych, wyró nik tej partii na tle innych si  politycznych. Cech  cha-
rakterystyczn  minionych tysi cleci jest ucisk kobiety i wypchni cie e -
skiej cz ci ludno ci z ycia spo ecznego. Kobiety zepchni to do sfery 
tego, co prywatne i nieracjonalne. Dlatego te  spo eczno  patriarchalna 
cechowa a si  pewn  dwusferowo ci . To, co prywatne, naznaczone by o 
obecno ci  kobiety oraz elementu irracjonalnego, a to, co publiczne, tym, 
co zwi zane z m czyzn  i racjonalne. 

Feminizm oznacza dla zielonych specyficzn  krytyk  obejmuj c  ca e 
spo ecze stwo, w tym systemy patriarchalne, takie jak militaryzm, kapita-
lizm, neoliberalizm, a tak e patriarchalne struktury na uniwersytetach, 
ko cio ach i pa stwie. Dzieje ludzko ci to dzieje dyskryminacji kobiety, to 
dzieje wy czenia z ycia spo ecznego po owy ludzko ci. Zadaniem zielo-
nych jest przezwyci enie tych struktur. Pomimo e formalnie uznano     
w wielu krajach równo  kobiety i m czyzny, to jednak nierzadko ujaw-
nia si  jej brak. Kobiety i m czy ni powinni mie  taki sam udzia  w y-
ciu spo ecznym, tak  sam  mo no  decydowania o nim. Bior c pod uwa-

                                                 
37  Wskazywano, e w celu realizacji demokracji bazowej nale y skorzysta  z ró nych 

narz dzi. Jednym z nich mia a by  zasada rotacji. Dzia acze zajmuj cy wysokie 
urz dy partyjne mieli po pewnym czasie wraca  na ni sze pozycje. Zrezygnowano    
z tego pomys u i jemu podobnych, oceniaj c je jako nieprzydatne w procesie budo-
wania organizacji partyjnej. Zob. O. Pruckner, Eine kurze Geschichte…, dz. cyt.,      
s. 40. 

38  Grundsatzprogramm der Grünen…, dz. cyt., p. 2. W kwestii przemocy mo na wska-
za  na przyk ady konkretnych rozwi za  proponowanych przez zielonych. Kobietom 
b d cym ofiarami przemocy nale y zapewni  pomoc np. w postaci mieszka . Postu-
luje si  u atwienia w zdobyciu azylu dla imigrantek. Jednym z wa nych powodów 
udzielenia azylu jest ucieczka przed praktyk  obrzezania kobiet, tzw. infibulacj . 
Zob. B. Weinzinger i in., Grüner Frauenbericht 2006/2007, dz. cyt., s. 78-80. 
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g  oczekiwane przemiany, niezb dnym jest nie tylko zamiana relacji po-
mi dzy kobiet  a m czyzn , lecz tak e ca kowite przeorientowanie ycia 
spo ecznego39. 

Kwestii polityki dotycz cej kobiety po wi cono znaczn  uwag          
w szóstym punkcie trzeciego rozdzia u programu partyjnego zielonych. 
Paragraf ten zosta  zatytu owany: Frauenpolitik – Genderpolitik. Wskaza-
no w nim, e struktury pracy, gospodarki i polityki s  naznaczone specy-
ficznym, a zwi zanym z p ci , podzia em na role. Powoduje to utrudnienia 
w rozwoju i realizacji planów yciowych poszczególnych jednostek,        
w tym przede wszystkim kobiet. Postuluje si  nie tylko zmian  sposobu 
my lenia, lecz równie  struktur, w których cz owiek funkcjonuje. Równe 
wspó ycie obu p ci b dzie mo liwe od warunkiem, e odrzuci si  patriar-
chalne struktury. 

Celem polityki genderowej zielonych jest demokratyczna spo eczno , 
w ramach której kobiety i m czy ni mog  decydowa  o swoim yciu 
oraz która opiera si  o warto ci feministyczne. Czym  nieodzownym       
w takim spo ecze stwie jest pokonanie wszelkiej dyskryminacji, np. sek-
sizmu. Podkre la si , e kobietom nale y umo liwi  nieskr powan  reali-
zacj  planów yciowych bez zmuszania ich do kierowania si  warto ciami 
wynikaj cymi z odgórnie zdefiniowanego poj cia  m czyzny, kobiety       
i rodziny oraz bez konieczno ci uwzgl dniania roli, jak  oni (m czyzna, 
kobieta, rodzina) pe ni  w spo ecze stwie. Polityka kobieca stanowi jed-
nocze nie polityk  na rzecz zwalczania dyskryminacji i równouprawnie-
nia. Konieczne s  wi c dzia ania ekonomiczne, prawne, spo eczne i poli-
tyczne, aby dziewcz ta i kobiety – niezale nie od ich pochodzenia etnicz-
nego, spo ecznego czy orientacji seksualnej – mog y rozwija  si  wed ug 
w asnych potrzeb, d e  i pragnie 40. 

Podstaw  emancypacji jest zapewnienie finansowej niezale no ci ko-
biet i m czyzn. By to zapewni , nale y wprowadzi  minimalne dochody 
oraz podstawowe ubezpieczenie. Nie do zaakceptowania jest fakt, e ko-
biety zarabiaj  mniej od m czyzn41. Je eli chodzi o wychowanie dzieci, 
to oboje rodzice powinni mie  mo liwo  pogodzenia tego zadania z prac  
zawodow . Z tego wzgl du obojgu rodzicom nale y umo liwi  podj cie 
pracy na pó etacie. Celem polityki zielonych jest doprowadzenie do rów-
nego podzia u obowi zków zwi zanych z wychowaniem dzieci42. Ich zda-

                                                 
39  Grundsatzprogramm der Grünen…, dz. cyt., p. 2. 
40  Tam e, p. 3.6. 
41  redni dochód kobiet w Austrii jest rednio o 22% ni szy od dochodu m czyzny; 

zob. B. Weinzinger i in., Grüner Frauenbericht 2008, dz. cyt., s. 15. 
42  W programie zielonych p odzenie i wychowanie dzieci okre lone zosta o mianem 
„dzie a reprodukcyjnego“ (niem. Reproduktionsarbeit). Podkre la si , e na wiecie 
2/3 tego  dzie a spoczywa na barkach kobiet. Wymieniono tu nast puj ce czynno ci: 
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niem, nie do zaakceptowania jest obci anie wi kszymi obowi zkami 
kobiety i usprawiedliwiania tego stwierdzeniem, e taka jest jej spo eczna 
rola43. 

By polityk  w kwestii kobiety mo na by o z powodzeniem realizowa , 
wa ne jest zapewnienie w a ciwego wykszta cenia dziewcz tom i kobie-
tom. Dziewcz tom nale y wskaza , e jest mo liwe wykonywanie zawo-
dów i to równie  takich, które do tej pory, ze wzgl du na nieuzasadnione 
przyporz dkowanie spo eczne, uznawane by y za niew a ciwe dla kobiet. 
Ju  w przedszkolach nale y uczula  dziewczynki w kwestii przysz ej ka-
riery, za  ch opcom nale y wskaza , e maj  obowi zek takiego samego 
zaanga owania, co dziewcz ta, w kwesti  wychowania dzieci. Programy 
wychowawcze nale y uwolni  od tre ci i terminów seksistowskich. 

Wa n  kwesti  zielonej frauenpolitik jest zniesienie penalizacji prze-
rywania ci y. Spraw  kobiety jest decyzja o urodzeniu dziecka lub prze-
rwaniu ci y. Zamiast karania, nale y z jednej strony stworzy  warunki,  
w ramach których mo liwe b dzie unikni cie niechcianej ci y, z drugiej 
za  strony kobiecie nale y pomóc w wychowaniu dziecka44. 

Zieloni podkre laj  konieczno  realizacji zobowi za  zwi zanych     
z tzw. gender mainstreaming, które rozumiane s  jako postulat równo-
uprawnienia p ci. Z tego powodu nale y zbada  funkcjonuj ce struktury 
prawne i ekonomiczne pod kontem równouprawnienia. W sytuacji, gdy 
proponowane rozwi zania  b d  niezadowalaj ce, nale y je skorygowa . 
Rozwi zania prawne maj ce zapobiega  nierówno ciom powinny zosta  
zapisane w konstytucji. Podkre la si  potrzeb  przekazywanie wi kszych 
subwencji finansowych na rzecz „sprawy kobiety”. Dzi ki temu powinny 
powsta  o rodki oraz poradnie dla kobiet. Aby postulat równouprawnienia 
sta  si  realny, nale y wprowadzi  uregulowania kwotowe. Obj te tym 
powinny zosta  nie tylko instytucje publiczne, w tym partie polityczne, 
lecz tak e prywatne przedsi biorstwa. Pod gro b  sankcji karnej nale y 
zadba , aby przynajmniej 50% eksponowanych stanowisk by o obsadza-
nych przez kobiety45. 

Z realizacj  polityki genderowej zwi zane s  tak e badania nad kwe-
sti  m czyzny oraz zwi zana z tym zagadnieniem polityka. Hegemoni-
styczna w adza oraz ekonomiczne uprzywilejowanie m czyzn s  nie tyl-
                                                                                                                         

troska o gospodarstwo domowe, wy ywienie i wychowanie dzieci oraz opieka nad 
chorymi i starszymi. Zob. Grundsatzprogramm der Grünen…, dz. cyt., p. 5.1. 

43  B. Weinzinger i in., Grüner Frauenbericht 2008, dz. cyt., s. 53-56. 
44  Grundsatzprogramm der Grünen…, dz. cyt., p. 3.6. 
45  Tam e. Aktualne dane liczbowe na ten temat zob. B. Weinzinger i in., Grüner Frau-

enbericht 2008, dz. cyt., s. 26-31. Pocz wszy od wyborów parlamentarnych, które 
mia y miejsce w 1990 roku, zieloni stosuj  zasad  parytetu przy tworzeniu list wy-
borczych. Ilo  parlamentarzystek z tego ugrupowania waha si  pomi dzy 46 i 67%. 
Zob. G. Jordan, Die Grüne Alternative…, dz. cyt., s. 6. 
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ko niesprawiedliwe, lecz skutkuj  negatywnymi konsekwencjami dla sa-
mych m czyzn, np. w postaci przepracowania, wynikaj cego z potrzeby 
zapewnienia rodków materialnych rodzinie. M czy ni powinni podj  
wysi ek przemiany, dzi ki czemu mo liwe b dzie wyrugowanie negatyw-
nych zjawisk, których s  oni w wi kszo ci przyczyn , w tym przede 
wszystkim przemocy i alkoholizmu46. 

Nowe spojrzenie na kobiet  i m czyzn  przek adaj  zieloni na nowa-
torskie uj cie ycia rodzinnego. Podkre la si , e dotychczas obowi zuj -
cy „klasyczny” model rodziny, który jest pojmowany jako zwi zek: ojciec 
– matka – dzieci – dalsi krewni, jest jednym z wielu, a nie jedynym mode-
lem. S  tak e inne mo liwo ci, z których mo na skorzysta . Do nich nale-

 proponowane przez zielonych ma e stwa osób tej samej p ci, nazywa-
ne popularnie Homo-Ehen. Jako rozwi zanie przej ciowe proponuje si  
wprowadzenie umowy spo ecznej (niem. Zivilpakt). Ma ona przygotowa  
spo ecze stwo na ma e stwa osób homoseksualnych, z którymi po czo-
na by aby mo liwo  adopcji dzieci47. Partnerstwo osób homoseksualnych 
powinno by  traktowane tak samo jak ma e stwo – takie same prawa       
i obowi zki. Nale y wspomóc tak e osoby, które identyfikuj  si  z  inn  
p ci , ni  p e  biologiczna. Chodzi tu o pomoc medyczn , w tym o doko-
nanie operacji chirurgicznej48. 

Zieloni odrzucaj  mo liwo  opieki nad dzieckiem przez oboje rodzi-
ców w sytuacji, kiedy rodzice si  rozeszli. Ich zdaniem, lepsz  sytuacj  
jest ta, kiedy dziecko pozostanie przy jednym rodzicu. Uniknie si  w ten 
sposób niepotrzebnych konfliktów. Osoby, szczególnie za  kobiety, wy-
chowuj ce samotnie dzieci nale y traktowa  jako jeden z modeli rodzin-
nych, a nie odchylenie od tego, co nazywamy normaln  rodzin , czy ro-

                                                 
46  Grundsatzprogramm der Grünen…, dz. cyt., p. 3.6. 
47  W programie wyborczym z 2006 roku zawarto m.in. nast puj ce stwierdzenie: „Wir 

wollen den so genannten Zivilpakt (Zip) einführen, der für heterosexuelle wie 
gleichgeschlechtliche Paare gilt. Es ist uns wichtig damit Diskriminierungen von 
Lesben und Schwulen (etwa im Erbrecht und im Erbschafts- und Schenkungssteuer-
recht) zu beseitigen. Der Zip gibt rechtliche Sicherheit, die über eine formlose Le-
bensgemeinschaft hinausgeht. Dazu gehört auch die völlige Gleichstellung von 
gleichgeschlechtlichen partnerschaftlichen Lebensformen im Wohnrecht. Darüber 
hinaus wollen wir die Ehe für Lesben und Schwule öffnen. Wir Grüne fordern auch, 
dass gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren können. In fremdenrechtlichen 
Belangen sollen LebenspartnerInnen eines Zivilpakts EhegattInnen gleichgestellt 
werden“. Cyt. za Zeit für Grün, Das Grüne Programm, Wien 2006, s. 20. Wi cej nt. 
sytuacji rodziny w Austrii zob. A. Romejko, Przemiany w yciu rodzinnym wspó -
czesnej Austrii, w: To samo  kulturowa. Szkice o mniejszo ciach narodowych na 
Pomorzu Gda skim, red. A. Chodubski, A. K. Wa kiewicz, Gda sk 2007, s. 102-
114.

48  Grundsatzprogramm der Grünen…, dz. cyt., p. 3.7. 
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dzin  w ogóle49. Kobietom wychowuj cym dzieci nale y pomóc w po-
wrocie do pracy. Ma zosta  to zrealizowane w ramach „Programu Powrót 
Kobiety” (niem. Aktionsprogramm Wiedereinstieg für Frauen). Postuluje 
si , by umo liwi  powrót do pracy 15 tys. kobiet rocznie. Obecn  liczb  – 
33 tys. – uwa a si  za niewystarczaj c 50. 

 
ZAKO CZENIE 

 
Wa nym tematem we wspó czesnej debacie na terenie europejskim 

jest kwestia kobiety. Interesuj cym przyk adem jej realizowania jest Au-
stria. „Motorem” frauenpolitik na terenie austriackim s  zieloni. Pocz tki 
tej partii s  zwi zane z popularnym w spo ecze stwie austriackim tema-
tem zwi zanym z ekologi . Okazj  do ujawnienia si  zielonych by y pro-
testy przeciw budowie elektrowni atomowej w Zwentendorf i hydroelek-
trowni w Hainburgu. 

Pogl dy zielonych maj  charakter lewicowy. Poniewa  nie s  oni po-
strzegani jako element obcy, jak np. komuni ci, ale jako wyros y na „miej-
scowej glebie”, s  akceptowani w spo ecze stwem austriackim. W kwestii 
kobiety zieloni postuluj  rozwi zania, których celem jest daleko id ca 
zmiana po o enia kobiety we wszystkich sferach ycia spo ecznego. Wiele 
krytycznych wypowiedzi mo na uzna  za uzasadnione. Ujawnia si  jed-
nak pewna niekonsekwencja, któr  mo na zilustrowa  nast puj cymi 
przyk adami. Z jednej strony propaguje si  spo ecze stwo solidarne,         
z drugiej za  klasowe, na zasadzie „my i oni”, a oparte o klas  uciskanych 
kobiet i klas  uciskaj cych m czyzn. Odrzucaj c wiatopogl dy o uni-
wersalnym charakterze, zieloni proponuj  rozwi zania, maj ce na celu 
ca o ciow  przebudow  struktury spo ecznej, a wi c roszcz ce sobie pra-
wo do pierwotnie negowanego uniwersalizmu. 

Austriaccy zieloni s  parti  wart  zainteresowania. Wiele spo ród g o-
szonych przez ni  pogl dów staje si  popularnych w krajach europejskich, 
w tym w Polsce. Na tle innych partii, w tym ludowej i socjaldemokratycz-
nej, zieloni jawi  si  jako partia nowego typu. Pomimo i  nie maj  silnego 
zaplecza ludzkiego, potrafi  w znacz cy sposób, dzi ki sprawnemu poru-
szaniu si  w przestrzeni mediów masowych, wp ywa  na opini  publiczn . 
 
 
 
 
 

                                                 
49  Tam e. 
50  B. Weinzinger i in., Grüner Frauenbericht 2006/2007, dz. cyt., s. 75. 
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STUDIA GDA SKIE XXII (2008) 

Zusammenfassung 
 
 

DIE FRAUENPOLITIK DER ÖSTERREICHISCHEN GRÜNEN 
 

Die Grünen bilden eine politische Partei in Österreich. Die Kampagne 
gegen die Inbetriebnahme des Kernkraftwerks Zwentendorf (1978) gilt als 
Geburtsstunde der österreichischen Grün-Bewegung, ein weiterer Meilen-
stein in der Entwicklung war 1984 der erfolgreiche Widerstand gegen das 
Donaukraftwerk Hainburg. 1986 vereinten sich die konservativen Verein-
ten Grünen Österreichs (VGÖ, gegr. 1982) mit der progressiveren Alterna-
tiven Liste Österreichs (ALÖ, gegr. 1982) als Grüne Alternative. Seit 1993 
lautet die offizielle Bezeichnung Die Grünen – Die Grüne Alternative 
(Grüne). Neben der Ökologie setzen die Grünen sich auch für die Rechte 
der Minderheiten und für eine ökosoziale Steuerreform ein. Ihre Grund-
werte gemäß dem Grundsatzprogramm von 2001 lauten: ökologisch, soli-
darisch, selbstbestimmt, basisdemokratisch, gewaltfrei und feministisch. 
Es wird betont, dass Frauen das gleiche Recht auf Einkommen, Arbeits-
platz, Karriere, Selbstbestimmung, Anteil an Macht oder gesellschaftli-
chen Einfluss wie Männer haben. Die Gleichstellung von Frauen und 
Männern ist kein Privileg. Sie ist eine Frage der Gerechtigkeit. 
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