
ELIANT: European Alliance of Initiatives for Applied Anthroposophy 
(sube la teksto en Esperanto)

 is working to ensure, in view of growing European integration, that legislative 
framework conditions are created to safeguard the various aspects of applied 
anthroposophy, including education, nutrition and agriculture, special needs 
(curative) education and social therapy, medicine and therapeutic disciplines. 
It urges the need for policies and a European legislative framework which give 
people real diversity of choice when making decisions that affect quality of 
life and cultural diversity.

ELIANT currently constructs its platform as a non-government organization (NGO) 
and looks forward to any synergy with other organizations and institutions in 
applying goal setting. Each supporting signature is a gain for the action and is 
an expressive engagement governed by civil law. ELIANT supports and furthers all 
efforts to enable a direct participation of the European citizen in the 
contractual foundation of the European Union. The above-mentioned “popular 
initiative” in the constitution layout and the Lisbon Treaty should be put into 
effect as quickly as possibly. This can also occur regardless of the 
ratification of the Lisbon Treaty. The European Union, today, can no longer be 
fashioned over the heads of their citizens. 

: One million citizens of the European Union, with their signature, should 
receive the right to be able to grasp the initiative and arrange for the 
commission, to present to the European law-makers (i.e. the European Parliament 
and European Council) appropriate suggestions on the themes of decision-making 
required according to their concept of a European legal regulation. The ELIANT 
action and their signature collection are orientated towards the requirements of 
this instrument! It is also indispensable for ELIANT to retain the demand of 
providing the final binding legal effect to the European legislative charter. 
The ELIANT Charter completely and knowingly refers to the plurality guaranteed 
in the European legislative charter. This remains an indispensable factor for 
Europe. 
The Alliance describes and publicises its aims and mode of work in a Charter. 
Please support the Charter’s aims with your signature
http://www.eliant.eu

ELIANT Charter:
European Alliance of Initiatives for Applied Anthroposophy
Aims of the Alliance
Human dignity and individual development are core values of European culture, to 
whose evolution Rudolf Steiner’s initiatives of applied anthroposophy have 
contributed for over 80 years. Especially in the fields of agriculture, 
education, special needs education and medicine, humane approaches of the 
highest quality have been developed, and found world-wide acknowledgement and 
esteem. The Alliance’s task is to secure legal safeguards for such initiatives 
and to develop them further as a contribution towards the further shaping of 
Europe.

In the reality of the European context, the right to individual development for 
every citizen requires not only freedom of choice but also the availability of 
choices. Parents must be able to choose schools which accord with their 
educational convictions. Each person should be able to access the medical care 
and type of diet that corresponds to his way of life. In Europe, basic and human 
rights should not be restricted in such a way as to disadvantage these cultural 
initiatives. The Alliance is setting the course for pursuing this aim.

This necessitates basic social and legal policies to underpin institutions and 
developments which safeguard and support the diversity of different lifestyles. 
Pluralism of scientific methods, and freedom of research and teaching must be 
guaranteed. Freedom to choose one’s profession and course of training also 
depend on a context of social pluralism.



ELIANT - 
Eŭropa Alianco de Iniciatoj por Aplikita Antroposofio 
- klopodas certigi, konsiderante la kreskantan Eŭropan integriĝon, ke leĝdona 
kadro-kondiĉoj estos kreataj por sekurigi la diversajn flankojn de aplikata 
antroposofio, inter ili edukadon, nutradon kaj agrikulturon, specialajn bezonojn 
de (kuraca) edukado kaj socia terapio, medikamentoj kaj terapiaj disciplinoj. Ĝi 
alvokas al la neceso por politiko kaj Eŭropa leĝdona kadro kiu donas al la homoj 
veran diversecon de la preferata je decidofarado kiu efikas al la vivkvalito kaj 
kultura diverseco. ...

: Unu milionoj da civitanoj de La Eŭropa Unio, pere de ilia subskribo, ricevu la 
rajton kapti la iniciaton por instigi la komisionon prezenti al la Eŭropa 
leĝoverkistoj (tio estas la Eŭropa Parlamento kaj Eŭropa Konsilio) konvenajn 
sugestojn pri decidendaj temoj, kiuj laŭ ilia koncepto postulas Eŭropan laŭleĝan 
reguligo. La inicianto ELIANT kaj sia subskribo-kolekto estas orientiĝas je la 
postuloj de ĉi tiu instrumento! 
Same nemalhaveblas por ELIANT la postulo finfine provizi la Eŭropan Leĝdonan 
Ĉarton per valida leĝoforto. 
La Ĉarto de ELIANT intence rilatiĝas al la pluraleco certigita en la Eŭropa 
Leĝdona Ĉarto. Ĉi tiu restas nemalhavebla por Eŭropo.
Bonvolu subteni la ĉarton de ELIANT per via subskribo.

La formularo kaj la ĉarto por subskribi estas en multaj Eŭropaj lingvoj; 
la aliaj informaj paĝoj estas en la angla, germana, franca kaj hispana.
http://www.eliant.eu

Ĉarto de ELIANT:
Eŭropa Alianco de Iniciatoj por Aplikata Antroposofio 
(fondita 2006-09-06 en Bruselo)
Celoj de la Alianco 
Homa digno kaj individua evoluado estas kernaj valoroj de Eŭropa kulturo, al 
kies evoluo la iniciatoj de Rudolf Steiner pri aplikata antroposofio kontribuis 
dum pli ol 80 jaroj. Precipe en la fakoj de agrikulturo, edukado, edukado por 
specialaj bezonoj kaj medikamentoj evoluiĝis humanaj alproksimiĝoj de la plej 
alta kvalito, kaj trovis tutmondan agnoskon kaj estimon. La Alianca tasko estos 
sekurigi laŭleĝan sekurigon por tiaj iniciatoj kaj plu-evoluigi ilin kiel 
kontribuaĵo al la plua formado de Eŭropo. 

En la realaĵo de la Eŭropa kunteksto, la rajto je individua evoluado por ĉiu 
civitano bezonas ne nur liberan elekton sed ankaŭ la haveblon de elektoj. 
Gepatroj nepre havus la eblecon elekti lernejojn kiuj akordas kun iliaj edukaj 
konvinkiĝoj. Ĉiu persono devus havi la aliron al la kuracado kaj speco de dieto 
kiu akordiĝas al sia vivmaniero. En Eŭropo, bazaj kaj homaj rajtoj ne estu 
restriktita tiom ke rezultas malavantaĝo por ĉi-tiaj kulturaj iniciatoj. La 
Alianco fiksas la manieron por sekvi ĉi-tiun celon. 

Ĉi-tio necesigas ke baz-socia kaj laŭleĝa politikoj estas la fundamento de 
institucioj kaj evoluadoj kiuj sekurigas kaj subtenas la diversecon de malsamaj 
vivstiloj. Plurismo de sciencaj metodoj, kaj liberecon por esploro kaj instruado 
devas esti certigita. Libereco por elekti onies profesion kaj skolon de trejnado 
ankaŭ dependas de kunteksto de socia plurismo.
-----

La formularo por subskribi estas en multaj Eŭropaj lingvoj; la informaj paĝoj 
estas en la angla, germana, franca kaj hispana.
http://www.eliant.eu

(tradukita helpe de traduku.net de Manfred Westermayer)


