II.2.

Universele Verklaring van de Rechten van de M ensheid

… (nader aan te geven instelling)

1.

eraan herinnerend dat de mensheid en de natuur in gevaar zijn, en dat met name de fatale
gevolgen van klimaatverandering, het versnelde verlies van biodiversiteit, de aantasting van
land en oceanen evenzovele schendingen van de fundamentele rechten van de mens zijn en
levensbedreigend zijn voor de huidige en toekomstige generaties;

2.

vaststellend dat de extreem ernstige situatie, waarover de gehele mensheid zich zorgen
maakt, noopt tot erkenning van nieuwe principes en nieuwe rechten en plichten;

3.

wijzend op zijn gehechtheid aan de in de universele verklaring van de rechten van de mens
vastgelegde beginselen en rechten, met inbegrip van de gelijkheid tussen man en vrouw,
alsook aan de doelstellingen en beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties;

4.

herinnerend aan de Verklaring van Stockholm van 1972 inzake het leefmilieu, het
Wereldnatuurhandvest van New York van 1982, de Verklaring inzake Milieu en
Ontwikkeling van Rio van 1992, de resoluties van de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties, "Millenniumverklaring" van 2000 en "The future we want" van 2012;

5.

erop wijzend dat dit gevaar wordt erkend door actoren van het maatschappelijk middenveld,
met name netwerken van personen, organisaties, instellingen en steden, in het Handvest voor
de aarde van 2000;

6.

eraan herinnerend dat de mensheid, het geheel van alle personen en menselijke
organisaties, tegelijk de voorbije, huidige en toekomstige generaties omvat, en dat de
continuïteit van de mensheid op deze intergenerationele band berust;

7.

bevestigend dat de aarde, het thuis van de mensheid, een geheel is, gekenmerkt door
onderlinge afhankelijkheid en dat het bestaan en de toekomst van de mens onlosmakelijk met
het natuurlijk milieu verbonden zijn;

8.

ervan overtuigd dat de fundamentele rechten van de mens en de plicht om de natuur te
redden intrinsiek met elkaar verweven zijn, en dat het van essentieel belang is om het milieu
in goede staat te behouden en om de kwaliteit ervan te verbeteren;

9.

de bijzondere verantwoordelijkheid van de huidige generaties in aanmerking nemend,
met name van de staten die in dezen eerstverantwoordelijk zijn, maar ook van de volkeren,
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intergouvernementele organisaties, ondernemingen, met name van multinationale
ondernemingen, niet-gouvernementele organisaties, lokale overheden en personen;
10.

overwegend dat deze bijzondere verantwoordelijkheid plichten jegens de mensheid met zich
meebrengt en dat deze plichten, evenals de rechten, in praktijk moeten worden gebracht via
juiste, democratische, ecologische en vreedzame middelen;

11.

overwegend dat de erkenning van de waardigheid die de mensheid en de mensen eigen is,
het fundament vormt voor de vrijheid, rechtvaardigheid en vrede in de wereld;

12.

kondigt de volgende beginselen, rechten en plichten af en keurt deze verklaring goed:

I.

De beginselen

Artikel 1:
Het beginsel van intra- en intergenerationele verantwoordelijkheid, billijkheid en
solidariteit vereist van de mens, en met name van de staten om gemeenschappelijk en
gedifferentieerd alles in het werk te stellen voor de redding en het behoud van de mensheid
en de aarde.
Artikel 2:

Het beginsel van de waardigheid van de mensheid en de mens impliceert dat aan hun
fundamentele behoeften recht wordt gedaan, en dat hun onaantastbare rechten worden
beschermd. Elke generatie garandeert dat dit beginsel wordt eerbiedigd.
Artikel 3:

Het beginsel van de continuïteit van het voortbestaan van de mens waarborgt de redding
en het behoud van de mensheid en de aarde, via verstandige activiteiten van de mens die de
natuur eerbiedigen, door alles in het werk te stellen om ernstige of onomkeerbare
transgenerationele gevolgen te voorkomen.
Artikel 4:

Het non-discriminatiebeginsel in verband met de generatie waartoe men behoort,
behoudt de mensheid, met name de toekomstige generaties en vereist dat de activiteiten of
maatregelen van de huidige generatie niet leiden tot een buitensporige beperking van de
hulpbronnen en de keuzes van de toekomstige generaties of deze beperking bestendigen.
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II. De rechten van de mensheid
Artikel 5:
De mensheid, als geheel van menselijke wezens, heeft het recht om in een gezonde en ecologisch
duurzame omgeving te leven.
Artikel 6:
De mensheid heeft recht op een verantwoordelijke, billijke, solidaire en duurzame ontwikkeling.
Artikel 7:
De mensheid heeft recht op bescherming van het gemeenschappelijk erfgoed, en van zijn
natuurlijk en cultureel, materieel en immaterieel erfgoed.
Artikel 8:
De mensheid heeft recht op het behoud van gemeenschappelijke goederen, met name lucht, water
en zon, en op de universele en daadwerkelijke toegang tot vitale hulpbronnen. De toekomstige
generaties hebben recht op de doorgifte hiervan.
Artikel 9:
De mensheid heeft recht op vrede, met name op vreedzame beslechting van geschillen, en op
veiligheid, op het gebied van het milieu, voeding, gezondheid, economie en politiek. Dit recht is er in
de eerste plaats op gericht om toekomstige generaties te behoeden voor de gesel van de oorlog.
Artikel 10:
De mensheid heeft het recht om in vrijheid zijn bestemming te bepalen. Dit recht komt tot uiting
door op lange termijn rekening te houden, met name met de ritmes die eigen zijn aan de mensheid en
aan de natuur bij collectieve keuzes.
III. De plichten jegens de mensheid
Artikel 11:
De huidige generaties zijn verplicht de naleving van de rechten van de mensheid te garanderen,
evenals de rechten van alle levende soorten. De naleving van de rechten van de mensheid en van de
mens, die niet van elkaar los kunnen worden gekoppeld, is van toepassing jegens volgende generaties.
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Artikel 12:
De huidige generaties, die borg staan voor de hulpbronnen, het ecologisch evenwicht, het
gemeenschappelijk en natuurlijk, cultureel, materieel en immaterieel erfgoed, hebben de plicht deze
nalatenschap te behouden en deze met wijsheid, verantwoordelijkheid en billijkheid te gebruiken.
Artikel 13:
Om permanent leven op aarde te waarborgen, moeten de huidige generaties alles in het werk stellen
om de atmosfeer en het klimaatevenwicht te behouden en ervoor te zorgen dat verplaatsing van
personen ten gevolge van milieufactoren zoveel mogelijk wordt voorkomen. Zo niet, dan moeten de
betrokken mensen geholpen en beschermd worden.
Artikel 14:
De huidige generaties hebben de plicht de wetenschappelijke en technische vooruitgang te richten
op het behoud en de gezondheid van de menselijke soort en andere soorten. Hiertoe moeten zij met
name de toegang tot en het gebruik van biologische en genetische hulpbronnen waarborgen, met
inachtneming van de waardigheid van de mens, de traditionele kennis en het behoud van de
biodiversiteit.
Artikel 15:
De staten en de overige publieke en particuliere partijen en actoren hebben de plicht de lange termijn
te integreren en een menselijke en duurzame ontwikkeling te bevorderen. Deze ontwikkeling, alsook
de in deze verklaring verankerde beginselen, rechten en plichten moeten worden geïntegreerd in
onderwijs-, opleidings- en uitvoerende maatregelen.
Artikel 16:
De staten hebben de plicht de doeltreffendheid van de in deze verklaring verankerde beginselen,
rechten en plichten te waarborgen, ook door mechanismen voor de naleving hiervan te creëren.
_____________
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