II.2.

ALLM ÄN FÖRKLARING OM M ÄNSKLIGHETENS RÄTTIGHETER

... (institution fastställs senare)

1.

erinrar om att mänskligheten och naturen är i fara, och vill framhålla att
klimatförändringarnas negativa effekter, den ökande förlusten av biologisk mångfald och
förstörelsen av mark och hav utgör en överträdelse av de grundläggande mänskliga
rättigheterna och ett existentiellt hot mot nuvarande och kommande generationer,

2.

noterar att denna extremt allvarliga situation, som är en bekymmersam fråga för hela
mänskligheten, kräver ett erkännande av nya principer och nya rättigheter och skyldigheter,

3.

framhåller sitt engagemang för de principer och rättigheter som ingår i den allmänna
förklaringen om de mänskliga rättigheterna, inklusive jämställdheten mellan kvinnor och
män, samt för ändamålen och grundsatserna i Förenta nationernas stadga,

4.

erinrar om miljödeklarationen från Stockholm 1972, världsstadgan för naturen från New York
1982, förklaringen om miljö och utveckling från Rio 1992 samt FN:s generalförsamlings
"Millenniedeklaration" från 2000 och "Den framtid vi vill ha" från 2012,

5.

påminner om att denna fara har erkänts av aktörerna inom det civila samhället, bland annat av
olika nätverk av personer, organisationer, institutioner och städer i deklarationen
"Earth Charter" från 2000,

6.

erinrar om att mänskligheten, som inbegriper alla mänskliga individer och organisationer,
omfattar både tidigare, nuvarande och framtida generationer, och att mänsklighetens
kontinuitet bygger på detta band mellan generationerna,

7.

understryker att vår jord, mänsklighetens hem, utgör en helhet präglad av ömsesidigt
beroende och att mänsklighetens existens och framtid inte kan skiljas från sin naturliga miljö,

8.

är av den bestämda uppfattningen att människornas grundläggande rättigheter och
skyldigheten att skydda naturen är nära sammankopplade med varandra, och att det är av
grundläggande betydelse att bevara miljön och förbättra dess kvalitet,

9.

tar i betraktande de nuvarande generationernas särskilda ansvar, i synnerhet staterna som bär
huvudansvaret i detta avseende, men även det ansvar som åligger folken, mellanstatliga
organisationer, företag och särskilt multinationella sådana, statliga organisationer, lokala
myndigheter och enskilda individer,
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10.

anser att detta särskilda ansvar är en del av skyldigheterna mot mänskligheten och att dessa
skyldigheter, i likhet med rättigheterna, måste gälla på rättvisa, demokratiska och fredliga
grunder samt med respekt för miljön,

11.

är av uppfattningen att erkännandet av mänsklighetens och människornas inneboende
värdighet utgör grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

12.

fastställer de principer, rättigheter och skyldigheter som följer nedan och antar denna
förklaring:

I.

Principer

Artikel 1:
Principen om ansvar, rättvisa och solidaritet såväl mellan som inom generationerna kräver att

människosläktet och i synnerhet staterna arbetar både gemensamt och individuellt för att
skydda och bevara mänskligheten och vår planet.
Artikel 2:
innebär att människors
grundläggande behov tillgodoses och att deras okränkbara rättigheter värnas. Varje generation
Principen

om

mänsklighetens och

människornas värdighet

måste säkerställa att denna princip alltid uppfylls.

Artikel 3:
säkerställer skyddet och bevarandet av
mänskligheten och vår planet genom försiktig mänsklig verksamhet med hänsyn tagen till
naturen och allt som är levande, både mänskligt och icke-mänskligt liv, med strävan att
undvika alla allvarliga eller oåterkalleliga generationsövergripande konsekvenser.
Principen

om

mänsklighetens

kontinuitet

Artikel 4:
Principen om förbud mot diskriminering på grund av generationstillhörighet skyddar

mänskligheten, särskilt framtida generationer, och ställer krav på att verksamheter eller
åtgärder som vidtas av nuvarande generationer inte får innebära att man förorsakar eller
vidmakthåller en alltför stor minskning av framtida generationers resurser och valmöjligheter.
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II. Mänsklighetens rättigheter

Artikel 5:
Mänskligheten har, liksom alla levande arter, rätt att leva i en sund och miljömässigt hållbar
miljö.

Artikel 6:
Mänskligheten har rätt till en ansvarsfull, rättvis, solidarisk och hållbar utveckling.

Artikel 7:
Mänskligheten har rätt till skydd av det gemensamma arvet och av det såväl materiella som
immateriella natur- och kulturarv.

Artikel 8:
Mänskligheten har rätt till skydd av kollektiva nyttigheter, särskilt luft, vatten och mark, och till
en allmän och säker tillgång till vitala resurser. Kommande generationer har rätt att få ta över dessa
tillgångar.
Artikel 9:
Mänskligheten har rätt till fred, framför allt till en fredlig lösning av tvister, och till säkerhet på det
miljömässiga, livsmedelsmässiga, hälsomässiga, ekonomiska och politiska planet. Denna rättighet
syftar särskilt till att skydda nuvarande och kommande generationer från krigets gissel.

Artikel 10:
Mänskligheten har rätt att bestämma över sitt eget öde. Denna rätt ska utövas med ett långsiktigt
perspektiv, med hänsyn till mänsklighetens och naturens rytm och med hjälp av gemensamma val.
III. Skyldigheterna mot mänskligheten

Artikel 11:
Nuvarande generationer har skyldighet att säkerställa respekten för mänsklighetens och alla
levande arters rättigheter. Respekten av mänsklighetens och människans rättigheter, som är
odelbara, gäller för alla generationer.
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Artikel 12:
Nuvarande generationer, som bär ansvaret för resurserna, miljöbalansen, det gemensamma
kulturarvet, naturarvet och det materiella och immateriella kulturarvet, har en skyldighet att
säkerställa att detta arv bevaras och används med omdöme och ansvar samt under rättvisa former.

Artikel 13:
I syfte att säkerställa förutsättningarna för livet på jorden har nuvarande generationer skyldighet att
göra allt som står i deras makt för att skydda atmosfären, värna om ett balanserat klimat och
i största möjliga utsträckning förhindra förflyttningar av människor på grund av miljöfaktorer och
att i annat fall rädda personer och ge dem skydd.

Artikel 14:
Nuvarande generationer har skyldighet att styra de vetenskapliga och tekniska framstegen för att
bevara mänskligheten och andra arter samt för att främja deras hälsa. I detta syfte ska de särskilt
säkerställa tillgången till och användningen av biologiska och genetiska resurser med respekt för
människors värdighet, traditionell kunskap och bevarandet av den biologiska mångfalden.

Artikel 15:
Alla stater och andra offentliga och privata aktörer är skyldiga att integrera ett långsiktigt
perspektiv och främja mänsklig och hållbar utveckling. En sådan utveckling och de principer,
rättigheter och skyldigheter som fastställs i denna förklaring kräver insatser i form av undervisning,
utbildning och praktiskt genomförande.

Artikel 16:
Alla stater är skyldiga att säkerställa de principer, rättigheter och skyldigheter som fastställs
i denna förklaring, även genom att tillhandahålla mekanismer för att säkerställa efterlevnaden av dem.
_____________
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