Zásady spolupráce siete EKOFÓRUM s politickými subjektmi
Vnútorná organizačná smernica č. 2 podľa článku IX. ods. 1 Zmluvy o združení
EMVO do siete EKOFÓRUM.
Prijatá hlasovaním štatutárov siete EKOFÓRUM v dňoch 4. apríla 2009 – 11. apríla 2009.
Pravidlo neutrality tretieho sektora: Členské organizácie siete EKOFÓRUM si
uvedomujú miesto mimovládnych neziskových organizácií v spoločnosti. EKOFÓRUM
nemôže byť nástrojom získavania politickej moci alebo funkcií v exekutíve. EKOFÓRUM
zo zásady nevyjadruje podporu žiadnemu politickému subjektu (politickej strane, hnutiu, ani
kandidátovi). Značka EKOFÓRUM nemôže byť použitá v PR alebo propagácii žiadneho
politického subjektu, vrátane údajov na kandidátnych listinách. V prípade, že k tomu dôjde,
EKOFÓRUM automaticky zareaguje dištancovaním sa od takéhoto použitia značky
EKOFÓRUM. Akákoľvek spolupráca siete EKOFÓRUM alebo jej pracovnej skupiny
s politickou stranou alebo hnutím je podmienená hlasovaním štatutárov členských
organizácií siete EKOFÓRUM.
Pri napĺňaní tohto pravidla sa členské organizácie siete EKOFÓRUM opierajú o nasledovné
princípy, ktoré majú odporúčací charakter:
1. Princíp autonómnosti členských organizácií: Je na rozhodnutí členskej organizácie, ako
bude spolupracovať s politickými subjektmi a či považuje za zlučiteľné, aby sa ich člen
prípadne štatutárny zástupca angažoval aj politicky. Spolupráca členskej organizácie s
politickým subjektom však nesmie byť spájaná so sieťou EKOFÓRUM. V prípade, že k
tomu dôjde, EKOFÓRUM automaticky zareaguje dištancovaním sa od takéhoto použitia
značky EKOFÓRUM. Týmto ustanovením však zostáva nedotknuté právo každej členskej
organizácie navrhnúť zrušenie členstva organizácie, ktorá podľa jej názoru koná v rozpore s
víziou siete EKOFÓRUM. (Článok III. odsek 5 Zmluvy).
2. Princíp opodstatnenosti spolupráce: EKOFÓRUM spolupracuje s politickými subjektmi
výlučne na základe prieniku cieľov politických subjektov s cieľmi vyjadrenými vo vízii siete
EKOFÓRUM.
3. Princíp legálnosti: politický subjekt, s ktorým EKOFÓRUM spolupracuje, musí
rešpektovať slobodu jednotlivca, ústavné zriadenie, právny štát, občiansku spoločnosť.
4. Princíp tolerancie: EKOFÓRUM združuje organizácie, v ktorých pôsobia ľudia so širokým
spektrom názorov. Ideológia nenarúšajúca limity ústavnosti, právneho štátu a občianskej
spoločnosti by nemala byť apriórnym dôvodom odmietnutia spolupráce EKOFÓRA s
politickým subjektom.
5. Princíp diferencovanosti: Problémové konanie jednotlivých osôb politického subjektu
nemusia byť apriórnym dôvodom odmietnutia spolupráce EKOFÓRA s celým politickým
subjektom, prípadne s inou jeho časťou či úrovňou. Podmienkou spolupráce je splnenie
predpokladu prieniku spoločných cieľov.
6. Princíp kritickosti: akákoľvek spolupráca s politickým subjektom má byť podmienená
dohodou, že v iných sférach činnosti si EKOFÓRUM a jeho členské organizácie
ponechávajú právo na kritické vyjadrenia alebo aktivity, smerujúce proti záujmom
politického subjektu.

