Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Preambule
Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare
rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en
vrede in de wereld;
Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben
tot barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan en dat de
komst van een wereld, waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten, en
vrij zullen zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens;
Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de mens beschermd worden
door de suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen worde om in laatste instantie zijn
toevlucht te nemen tot opstand tegen tirannie en onderdrukking;
Overwegende, dat het van het grootste belang is om de ontwikkeling van vriendschappelijke
betrekkingen tussen de naties te bevorderen;
Overwegende, dat de volkeren van de Verenigde Naties in het Handvest hun vertrouwen in de
fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde van de mens en in de gelijke
rechten van mannen en vrouwen opnieuw hebben bevestigd, en besloten hebben om sociale
vooruitgang en een hogere levensstandaard in groter vrijheid te bevorderen;
Overwegende, dat de Staten, welke Lid zijn van de Verenigde Naties, zich plechtig verbonden
hebben om, in samenwerking met de Organisatie van de Verenigde Naties, overal de eerbied voor
en inachtneming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te bevorderen;
Overwegende, dat het van het grootste belang is voor de volledige nakoming van deze verbintenis,
dat een ieder begrip heeft van deze rechten en vrijheden;
Op grond daarvan proclameert de Algemene Vergadering deze Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens als het gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken
ideaal, opdat ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap, met deze verklaring voortdurend
voor ogen, er naar zal streven door onderwijs en opvoeding de eerbied voor deze rechten en
vrijheden te bevorderen, en door vooruitstrevende maatregelen, op nationaal en internationaal
terrein, deze rechten algemeen en daadwerkelijk te doen erkennen en toepassen, zowel onder de
volkeren van Staten die Lid van de Verenigde Naties zijn, zelf, als onder de volkeren van gebieden,
die onder hun jurisdictie staan:
Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met
verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
Artikel 2
Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig
onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere
overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Verder
zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het
land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of nietzelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Artikel 3
Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.
Artikel 4
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm
zijn verboden.
Artikel 5
Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing.
Artikel 6
Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.
Artikel 7
Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming
door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd
met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.
Artikel 8
Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties
tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.
Artikel 9
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.
Artikel 10
Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak
door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten
en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde
strafvervolging.
Artikel 11
1. Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig
gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare
rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.
2. Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van
enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk
vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin
zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare
feit van toepassing was.
Artikel 12
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke
aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van
zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op
bescherming door de wet.

Artikel 13
1. Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke
Staat.
2. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land
terug te keren.
Artikel 14
1. Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.
2. Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolgingen wegens misdrijven
van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde
Naties.
Artikel 15
1. Een ieder heeft het recht op een nationaliteit.
2. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden
ontzegd om van nationaliteit te veranderen.
Artikel 16
1. Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en
vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke
rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.
2. Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de
aanstaande echtgenoten.
3. Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht
op bescherming door de maatschappij en de Staat.
Artikel 17
1. Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.
2. Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.
Artikel 18
Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Dit recht omvat tevens de
vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij
met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te
belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de
inachtneming van de geboden en voorschriften.
Artikel 19
Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om
zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen
inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.
Artikel 20
1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
2. Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

Artikel 21
1. Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land,
rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers.
2. Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de
overheidsdiensten van zijn land.
3. De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze wil zal tot uiting
komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en
gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de
vrijheid van de stemmen verzekert.
Artikel 22
Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er
aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en
overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische,
sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing
van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.
Artikel 23
1. Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige
arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
2. Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.
3. Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem
en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen
van sociale bescherming zal worden aangevuld.
4. Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter
bescherming van zijn belangen.
Artikel 24
Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van
de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.
Artikel 25
1. Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het
welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en
geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening
in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een
ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van
zijn wil.
2. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet
wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.
Artikel 26
1. Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en
basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en
beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan
voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.
2. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en
op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het
zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige
groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving

van de vrede steunen.
3. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te
kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.
Artikel 27
1. Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap,
om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten
daarvan.
2. Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen,
voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft
voortgebracht.
Artikel 28
Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat
de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden
verwezenlijkt.
Artikel 29
1. Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing
van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.
2. In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn aan die
beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare
erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de
gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een
democratische gemeenschap.
3. Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden
en beginselen van de Verenigde Naties.
Artikel 30
Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of
persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke
aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring
genoemd, ten doel hebben.

Het Handvest van de Aarde of Earth Charter

Preambule
Wij bevinden ons op een kritiek moment in de geschiedenis van de Aarde, een tijd waarin de
mensheid haar toekomst moet kiezen. Nu de wereld steeds meer verweven, onderling afhankelijk
en kwetsbaar wordt, houdt de toekomst zowel grote gevaren als grote beloftes in. Om vooruit te
gaan, dienen wij te erkennen dat wij temidden van een schitterende verscheidenheid aan culturen
en levensvormen één menselijke familie vormen en één Aardse gemeenschap met een
gemeenschappelijke bestemming. Wij moeten ons verenigen om een duurzame mondiale
samenleving te realiseren, gebaseerd op respect voor de natuur, universele mensenrechten,
economische rechtvaardigheid en een cultuur van vrede. Daartoe is het een vereiste dat wij, de
volkeren van de Aarde, onze verantwoordelijkheid jegens elkaar, jegens de grotere
levensgemeenschap en jegens de toekomstige generaties openlijk uitspreken.
De Aarde, ons thuis
De mensheid is onderdeel van een enorm, zich ontwikkelend universum. De Aarde, ons thuis, leeft
en omvat een unieke levensgemeenschap. De natuurkrachten maken het bestaan tot een veeleisend
en onzeker avontuur, maar de Aarde heeft de omstandigheden geboden die essentieel zijn voor de
evolutie van het leven. De veerkracht van de levensgemeenschap en het welzijn van de mensheid
zijn afhankelijk van het instandhouden van een gezonde biosfeer met al haar ecologische systemen,
een rijke verscheidenheid aan planten en dieren, vruchtbare grond, onvervuild water en schone
lucht. Het mondiale milieu met zijn eindige hulpbronnen is een gemeenschappelijke zorg van alle
volkeren. De bescherming van de levenskracht, verscheidenheid en schoonheid van de Aarde is
een heilige plicht.
De mondiale situatie
De dominante productie- en consumptiepatronen leiden tot vernietiging van het milieu, uitputting
van de hulpbronnen en een grootschalig uitsterven van soorten. Gemeenschappen raken verzwakt.
De voordelen van ontwikkeling worden niet gelijkelijk gedeeld en de kloof tussen arm en rijk
wordt groter. Onrechtvaardigheid, armoede, onkundigheid en gewelddadige conflicten zijn alom
verspreid en de oorzaak van groot lijden. Een niet eerder vertoonde toename van de
wereldbevolking heeft de ecologische en sociale systemen overbelast. De grondvesten van
mondiale veiligheid worden bedreigd. Deze tendensen zijn gevaarlijk – maar niet onontkoombaar.
De uitdagingen waarvoor wij staan. De keuze is aan ons: een mondiaal partnerschap vormen om
zorg te dragen voor de Aarde en voor elkaar of het risico lopen op onze eigen vernietiging en op
die van de verscheidenheid van het leven. Er zijn wezenlijke veranderingen nodig in onze waarden,
instituten en levenswijzen. Wij dienen ons te realiseren dat wanneer in de eerste levensbehoeften
is voorzien, menselijke ontwikkeling in de eerste plaats gaat om meer te zíjn, niet om meer te
hébben. Wij hebben de kennis en technologie om voor iedereen te zorgen en om onze negatieve
invloed op het milieu te verminderen. De opkomst van een mondiale samenleving van betrokken
burgers biedt nieuwe kansen om een democratische en humane wereld op te bouwen. Onze
ecologische, economische, politieke, sociale en spirituele uitdagingen zijn met elkaar verbonden,
en gezamenlijk kunnen wij inclusieve oplossingen uitdenken.

De uitdagingen waarvoor wij staan
De keuze is aan ons: een mondiaal partnerschap vormen om zorg te dragen voor de Aarde en voor
elkaar of het risico lopen op onze eigen vernietiging en op die van de verscheidenheid van het
leven. Er zijn wezenlijke veranderingen nodig in onze waarden, instituten en levenswijzen. Wij
dienen ons te realiseren dat wanneer in de eerste levensbehoeften is voorzien, menselijke
ontwikkeling in de eerste plaats gaat om meer te zíjn, niet om meer te hébben. Wij hebben de
kennis en technologie om voor iedereen te zorgen en om onze negatieve invloed op het milieu te
verminderen. De opkomst van een mondiale samenleving van betrokken burgers biedt nieuwe
kansen om een democratische en humane wereld op te bouwen. Onze ecologische, economische,
politieke, sociale en spirituele uitdagingen zijn met elkaar verbonden, en gezamenlijk kunnen wij
inclusieve oplossingen uitdenken.
Universele verantwoordelijkheid
Om deze ambities te verwezenlijken, moeten wij beslissen te leven met een besef van universele
verantwoordelijkheid, waarbij wij onszelf niet alleen vereenzelvigen met de totale Aardse
gemeenschap, maar ook met onze lokale gemeenschappen. Wij zijn gelijktijdig burgers van
verschillende naties en van één wereld waarin het locale en mondiale met elkaar zijn verbonden.
Iedereen deelt de verantwoordelijkheid voor het huidige en toekomstige welzijn van de menselijke
familie en de grotere levende wereld. De geest van menselijke solidariteit en verwantschap met al
het leven wordt versterkt wanneer wij leven in eerbied voor het mysterie van het bestaan, in
dankbaarheid voor de gave van het leven en in nederigheid aangaande de plek van de mens in de
natuur.
Wij hebben dringend behoefte aan een gedeelde visie van essentiële waarden die een ethische basis
leggen voor de opkomende wereldgemeenschap. Verbonden in hoop, bekrachtigen wij daarom de
volgende van elkaar afhankelijke principes voor een duurzame levenswijze als een
gemeenschappelijke norm, om aan de hand daarvan het gedrag van alle individuen, organisaties,
bedrijven, regeringen en internationale instituten te begeleiden en beoordeelden.

I. Respect en zorg voor alle levensvormen
Principes
1. Respecteer de Aarde en het leven in al zijn verscheidenheid.
a. Erken dat alle wezens van elkaar afhankelijk zijn en dat iedere levensvorm waarde heeft,
ongeacht diens waarde voor de mens.
b. Bekrachtig uw vertrouwen in de intrinsieke waardigheid van alle mensen en in het
intellectuele, artistieke, ethische en spirituele potentieel van de mensheid.
2. Draag zorg voor alle levensvormen, met begrip, compassie en liefde.
a. Accepteer dat mét het recht natuurlijke hulpbronnen te bezitten, te beheren en te gebruiken
ook de plicht komt schade aan het milieu te voorkomen en de rechten van mensen te
beschermen.
b. Bekrachtig dat mét verdergaande vrijheid, kennis en macht ook verdergaande
verantwoordelijkheid komt om het gemeenschappelijk goed te bevorderen.
3. Bouw democratische samenlevingen op die rechtvaardig zijn, waaraan iedereen kan
deelnemen, en die duurzaam en vreedzaam zijn.

a. Zorg ervoor dat gemeenschappen op alle niveaus de mensenrechten en fundamentele
vrijheden veilig stellen en iedereen de gelegenheid bieden zijn of haar volledige potentieel
te realiseren.
b. Bevorder sociale en economische rechtvaardigheid, opdat iedereen in staat is een
gegarandeerd en zinvol bestaan te bereiken dat ecologisch verantwoord is.
4. Stel de rijke schatten en de schoonheid van de Aarde veilig voor de huidige en toekomstige
generaties.
a. Erken dat de handelingsvrijheid van iedere generatie wordt beperkt door de behoeften van
toekomstige generaties.
b. Draag waarden, tradities en instituten die het langdurige floreren van de menselijke en
ecologische gemeenschappen op Aarde ondersteunen, over aan toekomstige generaties.
Ten einde deze vier veel omvattende verplichtingen te vervullen, is het volgende nodig:

II. Ecologische integriteit
Principes
5. Bescherm en herstel de ongeschonden staat van de ecologische systemen op Aarde, met
speciale aandacht voor de biologische diversiteit en de natuurlijke processen die het leven in
stand houden.
a. Neem op alle niveaus plannen en verordeningen aan voor duurzame ontwikkeling
waardoor bescherming en herstel van het milieu een integraal onderdeel worden van alle
ontwikkelingsinitiatieven.
b. Zorg voor levensvatbare natuur- en biosfeerreserves, inclusief wildernis en maritieme
gebieden, en waarborg die ook, opdat zij bescherming geven aan de systemen die het leven
op Aarde in stand houden en de biodiversiteit en ons natuurlijke erfgoed bewaren.
c. Bevorder het herstel van bedreigde soorten en ecosystemen.
d. Houd exoten of genetisch gemanipuleerde organismen die schadelijk zijn voor de inheemse
soorten en het milieu onder controle en verwijder ze, en voorkom de introductie van
dergelijke schadelijke organismen.
e. Beheer het gebruik van vernieuwbare hulpbronnen zoals water, bodem, bosproducten en
het leven in zee, zodanig dat de regeneratiesnelheid niet wordt overschreden en de
gezondheid van ecosystemen beschermd wordt.
f. Beheer de winning en het gebruik van niet vernieuwbare hulpbronnen zoals delfstoffen en
fossiele brandstoffen zodanig dat de vermindering minimaal is en er geen ernstige
milieuschade resulteert.
6. Voorkom schade – de beste vorm van milieubescherming – en hanteer een preventieve
benadering wanneer de kennis beperkt is.µ
a. Tref maatregelen om de mogelijkheid van ernstige of onomkeerbare schade aan het milieu
te vermijden, zelfs wanneer de wetenschappelijke kennis onvolledig of niet
doorslaggevend is.
b. Leg de bewijslast bij degenen die beweren dat een voorgestelde activiteit geen substantiële
schade zal aanrichten en stel de verantwoordelijke partijen aansprakelijk voor schade aan
het milieu.
c. Vergewis u ervan dat besluitvorming de cumulatieve, langlopende, indirecte, verreikende
en mondiale gevolgen van menselijk handelen aanpakt.

d. Voorkom vervuiling van elk onderdeel van het milieu en sta geen opeenhoping toe van
radioactieve, toxische of andere gevaarlijke stoffen.
e. Vermijd militaire activiteiten die schadelijk zijn voor het milieu.
7. Pas patronen toe van productie, consumptie en reproductie, die de regenererende capaciteiten
van de Aarde, de mensenrechten en het welzijn van gemeenschappen beschermen.
a. Verminder het gebruik van de materialen die worden gebruikt in productie- en
consumptiesystemen, hergebruik en recycleer ze, en sta ervoor in dat resterend afval kan
worden opgenomen door ecologische systemen.
b. Handel terughoudend en efficiënt bij het gebruik van energie, en vertrouw meer en meer
op vernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind.
c. Bevorder de ontwikkeling, toepassing en de evenwichtige overdracht van
milieuvriendelijke technologieën.
d. Verwerk de totale milieukosten en sociale kosten van goederen en diensten in de
verkoopprijs en stel consumenten in de gelegenheid producten te herkennen die voldoen
aan de hoogste sociale- en milieunormen.
e. Garandeer universele toegang tot gezondheidszorg die reproductieve gezondheid en
verantwoorde voortplanting aanmoedigt.
f. Neem levenswijzen aan die de kwaliteit van het leven en materiële toereikendheid in een
eindige wereld benadrukken.
8. Bevorder de studie van ecologische duurzame ontwikkeling en bevorder de vrije uitwisseling
en brede toepassing van de verworven kennis.
a. Geef steun aan internationale wetenschappelijke en technische samenwerking over
duurzaamheid, met speciale aandacht voor de behoeften van ontwikkelingslanden.
b. Erken en bescherm het bestaan van de traditionele kennis en spirituele wijsheid in alle
culturen, die bijdragen tot milieubescherming en het welzijn van de mens.
c. Garandeer dat informatie van essentieel belang voor de menselijke gezondheid en
milieubescherming, inclusief genetische informatie, beschikbaar blijft in het publieke
domein.

III. Sociale en economische rechtvaardigheid
Principes
9. Maak een einde aan armoede. Het is een ethische, sociale en milieuverplichting.
a. Garandeer het recht op drinkwater, schone lucht, veilig voedsel, onvervuilde grond,
beschutting en veilige sanitaire voorzieningen en reserveer de benodigde nationale en
internationale hulpbronnen.
b. Stel ieder mens middels onderwijs en hulpmiddelen in staat zich te verzekeren van een
veilig en duurzaam bestaan, en verschaf sociale zekerheid en opvang voor degenen die niet
in staat zijn voor zichzelf te zorgen.
c. Geef aandacht aan degenen die worden vergeten, bescherm de zwakkeren, help degenen
die lijden, en stel hen in staat hun kwaliteiten te ontwikkelen en hun aspiraties na te streven.
10. Zorg ervoor dat economische activiteiten en instellingen op ieder niveau op rechtvaardige en
duurzame wijze menselijke ontwikkeling bevorderen.
a. Bevorder de rechtvaardige verdeling van rijkdom binnen en tussen landen.
b. Vergroot de intellectuele, financiële, technische en sociale hulpbronnen van de
ontwikkelingslanden, en bevrijd hen van de drukkende last van internationale schulden.

c. Zorg ervoor dat alle handel het gebruik van duurzame hulpbronnen, milieubescherming en
vooruitstrevende arbeidsnormen steunt.
d. Verlang van multinationale ondernemingen en internationale financiële organisaties dat zij
transparant in het publieke belang handelen, en houd hen verantwoordelijk voor de
consequenties van hun activiteiten.
11. Bevestig dat gelijkheid en gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen de eerste vereisten zijn
voor duurzame ontwikkeling en zorg voor universele toegang tot onderwijs, gezondheidszorg
en economische kansen.
a. Verzeker de mensenrechten van vrouwen en meisjes en maak een eind aan alle vormen van
geweld tegen hen.
b. Bevorder de actieve deelname van vrouwen aan alle aspecten van het economische,
politieke, burgerlijke, sociale en culturele leven als volwaardige en gelijkwaardige
partners, besluitvormers, leiders en begunstigden.
c. Maak gezinnen sterker en verzeker de veiligheid en liefhebbende verzorging van alle
familieleden.
12. Houd het recht hoog van allen, zonder discriminatie, op een normale en sociale omgeving die
steun geeft aan menselijke waardigheid, lichamelijke gezondheid en geestelijk welzijn, met
speciale aandacht voor de rechten van inheemse volkeren en minderheden.
a. Maak een eind aan alle vormen van discriminatie, zoals die gebaseerd op ras, kleur, sekse,
seksuele geaardheid, godsdienst, taal en nationale, etnische of sociale herkomst.
b. Bekrachtig het recht van inheemse volkeren op hun spiritualiteit, kennis, land en
hulpbronnen en op hun daaruit voortvloeiende praktijk van duurzaam levensonderhoud.
c. Respecteer en steun de jongeren in onze gemeenschappen, stel hen in staat hun wezenlijke
rol bij het ontwikkelen van duurzame samenlevingen te vervullen.
d. Bescherm en herstel bijzondere plaatsen met een culturele en spirituele betekenis.

IV. Democratie, geweldloosheid en vrede
Principes
13. Versterk democratische instellingen op alle niveaus, zorg voor transparant en verantwoordelijk
bestuur, volledige deelname aan besluitvorming en toegang tot het recht.
a. Houd het recht hoog van iedereen op duidelijke en tijdige informatie over milieuzaken en
alle ontwikkelingsplannen en activiteiten die hen zullen beïnvloeden of waar zij belang bij
hebben.
b. Steun de lokale, regionale en mondiale burgersamenlevingen en propageer de zinvolle
deelname van alle geïnteresseerde individuen en organisaties aan besluitvorming.
c. Bescherm de rechten op vrijheid van meningsuiting, expressie, vreedzame vergadering,
vereniging en een afwijkende mening.
d. Stel doeltreffende en efficiënte toegang in tot bestuurlijke en onafhankelijke rechtelijke
procedures, inclusief rechtsmiddelen en vergoedingen voor milieuschade en het gevaar van
dergelijke schade.
e. Maak een eind aan corruptie bij alle openbare en privé-instellingen.
f. Maak plaatselijke gemeenschappen sterker, stel ze in staat zorg te dragen voor hun milieu,
en wijs milieuverantwoordelijkheid toe op de bestuurlijke niveaus waar die het meest
doeltreffend kan worden uitgevoerd.

14. Integreer de kennis, waarden en vaardigheden die nodig zijn voor een duurzaam bestaan in het
formele onderwijs en levenslange leerproces.
a. Verschaf iedereen, in het bijzonder kinderen en jongeren, de educatieve mogelijkheden die
hen in staat stellen actief bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.
b. Bevorder de bijdrage van de kunsten, de humaniora en de wetenschap aan onderwijs op
het vlak van duurzaamheid.
c. Vergroot de rol van de massamedia bij het proces van bewustwording aangaande
ecologische en sociale uitdagingen.
d. Erken het belang van morele en spirituele opvoeding en vorming voor een duurzaam
bestaan.
15. Behandel alle levende wezens met respect en voorkomendheid.
a. Voorkom wreedheid jegens dieren die worden gehouden in de samenleving der mensen en
bescherm ze tegen lijden.
b. Bescherm wilde dieren tegen manieren van jagen, strikken zetten en vissen die
buitensporig, langdurig of te vermijden leed veroorzaken.
c. Vermijd of maak een volledig einde aan het vangen of vernietigen van bijvangst.
16. Bevorder een cultuur van tolerantie, geweldloosheid en vrede.
a. Stimuleer en steun wederzijds begrip, solidariteit en samen werking tussen alle volkeren,
en binnen en tussen landen.
b. Implementeer veelomvattende strategieën ter voorkoming van gewelddadige conflicten en
hanteer samenwerkende oplossingsmethoden om milieuconflicten en andere geschillen
hanteerbaar te maken en op te lossen.
c. Demilitariseer nationale veiligheidssystemen tot het niveau van een niet provocerende staat
van verdediging, en geef militaire hulpmiddelen een vreedzame toepassing, ecologisch
herstel inbegrepen.
d. Vernietig nucleaire, biologische en giftige wapens en andere massavernietigingswapens.
e. Zorg ervoor dat het gebruik van de dampkring en de kosmische ruimte steun geeft aan
milieubescherming en vrede.
f. Erken dat vrede het geheel is dat wordt gecreëerd door de juiste relaties met jezelf, andere
mensen, andere culturen, andere levensvormen, de Aarde en het grotere geheel waar wij
allen deel van uit maken.

De weg vooruit
Nog nooit eerder in de geschiedenis heeft onze gemeenschappelijke bestemming ons zo duidelijk
opgeroepen om een nieuw begin te zoeken. Een dergelijke vernieuwing ligt besloten in de
principes van dit Handvest. Om die belofte te vervullen, moeten wij ons ertoe verbinden de
waarden en doeleinden van het Earth Charter aan te nemen en te bevorderen.
Daarvoor is een verandering van geest en hart nodig. Het vereist een nieuw besef van de mondiale
afhankelijkheid van elkaar en universele verantwoordelijkheid. Wij dienen ons op een vindingrijke
wijze te ontwikkelen en de visie op een duurzaam bestaan op plaatselijk, nationaal, regionaal en
mondiaal niveau toe te passen. Onze culturele verscheidenheid is een kostbaar erfgoed en de
verschillende culturen zullen hun eigen specifieke wijze vinden om die visie te realiseren. Wij
moeten de mondiale dialoog die het Earth Charter voortbracht, verdiepen en uitbreiden, wij kunnen
namelijk veel leren van de permanente samenwerking in de zoektocht naar waarheid en wijsheid.

Het leven kent vaak spanningen tussen belangrijke waarden. Dat kan leiden tot moeilijke keuzen.
Toch moeten we manieren vinden om verscheidenheid in harmonie te brengen met eenheid, de
uitoefening van vrijheid met het gemeenschappelijke goed, korte-termijndoelen met doelstellingen
op de lange termijn. Ieder individu, iedere familie, organisatie en gemeenschap heeft een
wezenlijke rol te spelen. De kunsten, de wetenschap, godsdiensten, educatieve instellingen, media,
bedrijven, non-gouvernementele organisaties en regeringen worden alle opgeroepen creatief
leiderschap te tonen. Het partnerschap van regering, burgers en bedrijfsleven is van essentieel
belang voor doeltreffend bestuur. Om een duurzame mondiale samenleving op te bouwen, moeten
de naties van de wereld hun verbintenis aan de Verenigde Naties hernieuwen, hun verplichtingen
in het kader van bestaande internationale verdragen nakomen en de uitvoering van de Earth Charter
principes steunen met een internationaal rechtsgeldig document over milieu en ontwikkeling.
Laat onze tijd de geschiedenis ingaan als een tijdperk van de omslag naar een nieuwe eerbied voor
het levende vastbeslotenheid duurzaamheid te realiseren, een intensivering van de strijd voor
rechtvaardigheid en vrede, en de vreugdevolle viering van het leven.

Iedereen kan dit Handvest ondertekenen : http://www.earthcharterinaction.org/content/

