II.2

VERDENSERKLÆ RINGEN OM M ENNESKEHEDENS RETTIGHEDER

… (institution skal fastlægges)

1.

minder om, at menneskeheden og naturen er i fare, og at navnlig klimaforandringernes
skadelige virkninger, den stadig hurtigere reduktion af biodiversiteten og nedbrydningen af
land- og havområder udgør krænkelser af menneskers grundlæggende rettigheder og en
livsfarlig trussel for de nuværende og de kommende generationer,

2.

konstaterer, at situationens ekstreme alvor, som bekymrer hele menneskeheden, kræver, at
der sker en anerkendelse af nye principper og nye rettigheder og pligter,

3.

minder om sit stærke engagement for de principper og rettigheder, der følger af
verdenserklæringen om menneskerettighederne, herunder ligestillingen mellem kvinder og
mænd, og for De Forenede Nationers målsætninger og principper,

4.

henviser til Stockholmerklæringen om det menneskelige miljø fra 1972, det internationale
New York-charter om naturen fra 1982, Rioerklæringen om miljø og udvikling fra 1992, FN's
generalforsamlings resolutioner om "årtusindeerklæringen" fra 2000 og "The Future we want"
fra 2012,

5.

peger på, at denne fare erkendes af civilsamfundets aktører, navnlig
2000-verdensmiljøchartrets netværk af personer, organisationer, institutioner og byer,

6.

minder om, at menneskeheden, som omfatter samtlige individer og menneskelige
organisationer, udgøres af de forgangne generationer, de nuværende generationer og de
fremtidige generationer, og at menneskehedens kontinuitet beror på denne forbindelse
generationerne imellem,

7.

understreger, at jordkloden, som er menneskehedens hjemsted, udgør et hele, der er
karakteriseret ved indbyrdes afhængighed, og at menneskehedens eksistens og fremtid hænger
uløseligt sammen med sit naturlige miljø,

8.

er overbevist om, at menneskers grundlæggende rettigheder og deres forpligtelser til at tage
vare på naturen står i et tæt indbyrdes afhængighedsforhold, og om at det er afgørende vigtigt
at bevare miljøets gode tilstand og forbedre dets kvalitet,

9.

henviser til det særlige ansvar, der ligger hos de nuværende generationer, navnlig hos
staterne, som har det primære ansvar på dette område, men også hos befolkningerne, de
mellemstatslige organisationer, virksomhederne, især de multinationale selskaber, de
ikke-statslige organisationer, de lokale myndigheder og enkeltpersoner,
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10.

mener, at dette særlige ansvar udgør en forpligtelse over for menneskeheden, og at denne
forpligtelse på samme måde som rettighederne bør gennemføres med rimelige, demokratiske,
økologiske og fredelige midler,

11.

mener, at en anerkendelse af menneskehedens og det enkelte menneskes iboende værdighed
udgør fundamentet for frihed, retfærdighed og fred i verden,

12.

proklamerer følgende principper, rettigheder og pligter og vedtager nærværende erklæring:

I.

Principper

Artikel 1:
Princippet om ansvar, rimelighed og solidaritet, såvel inden for den enkelte generation som
mellem skiftende generationer, kræver af mennesker og navnlig stater, at de i fællesskab og på
differentieret vis virker for at opretholde og bevare menneskeheden og jordkloden.
Artikel 2:
Princippet om menneskehedens og individers værdighed indebærer, at deres grundlæggende behov
tilfredsstilles, og at deres ubrydelige rettigheder beskyttes. Hver generation garanterer overholdelsen
af dette princip over tid.
Artikel 3:
Princippet om kontinuiteten af menneskehedens eksistens garanterer opretholdelsen og bevarelsen
af menneskeheden og jordkloden i kraft af menneskelige aktiviteter, som er besindige, og som
respekterer naturen, herunder alt levende, det være sig mennesket og andet, hvor alt gøres for at
forhindre alvorlige og uoprettelige konsekvenser for de kommende generationer.
Artikel 4:
Princippet om ikkediskriminering på grund af tilhørsforhold til en generation beskytter
menneskeheden, navnlig de kommende generationer, og kræver, at de aktiviteter og tiltag, der
gennemføres af de nuværende generationer, ikke udvirker eller fastholder en overdreven
indskrænkning af de ressourcer og valgmuligheder, som de kommende generationer råder over.
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II. Menneskehedens rettigheder
Artikel 5:
Menneskeheden har som samtlige levende arter ret til at leve i et sundt og økologisk bæredygtigt
miljø.
Artikel 6:
Menneskeheden har ret til en ansvarlig, retfærdig, solidarisk og bæredygtig udvikling.
Artikel 7:
Menneskeheden har ret til en beskyttelse af den fælles arv og af sin naturarv og materielle og
immaterielle kulturarv.
Artikel 8:
Menneskeheden har ret til bevarelse af de fælles goder, navnlig luften, vandet og jorden, og til
universel og reel adgang til livsnødvendige ressourcer. De kommende generationer har ret til at få
overdraget disse goder og ressourcer.
Artikel 9:
Menneskeheden har ret til fred, navnlig til fredelige løsninger på konflikter, og til miljømæssig,
fødevaremæssig, sundhedsmæssig, økonomisk og politisk sikkerhed. Denne ret sigter navnlig mod
at beskytte de skiftende generationer mod krig.
Artikel 10:
Menneskeheden har ret til frit at vælge sin skæbne. Udøvelsen af denne ret sker ved, at der i
forbindelse med de fælles valg tages hensyn til det lange perspektiv og navnlig til menneskehedens og
naturens iboende rytme.
III. Forpligtelser over for menneskeheden
Artikel 11:
De nuværende generationer har pligt til at sikre respekten for menneskehedens og alle levende arters
rettigheder. Respekten for menneskehedens og menneskets rettigheder, som er uløseligt forbundne,
gælder for de skiftende generationer.
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Artikel 12:
De nuværende generationer, som er garanter for ressourcerne, den økologiske ligevægt, den fælles
arv og naturarven og den materielle og immaterielle kulturarv, har pligt til at drage omsorg for, at
denne arv bevares, og at udnyttelsen af denne foregår på besindig, ansvarlig og rimelig vis.
Artikel 13:
De nuværende generationer har for at sikre videreførelsen af livet på jorden pligt til at sætte alt ind på
at bevare atmosfæren og klimabalancen og at sørge for at begrænse folkevandringer, som skyldes
miljøfaktorer, så meget som muligt og, hvor dette ikke er muligt, bistå og beskytte de berørte
personer.
Artikel 14:
De nuværende generationer har pligt til at lede de tekniske og videnskabelige fremskridt i en
retning, som bidrager til beskyttelsen af menneskets og de øvrige arters sundhed. Med dette for øje
bør de navnlig sikre, at adgangen til og udnyttelsen af biologiske og genetiske ressourcer sker på en
måde, der respekterer den menneskelige værdighed, den traditionelle videnbase og opretholdelsen af
den biologiske mangfoldighed.
Artikel 15:
Staterne og de øvrige offentlige og private aktører har pligt til at indarbejde det lange perspektiv og
fremme en human og bæredygtig udvikling. Denne bør sammen med de principper, rettigheder og
pligter, der er proklameret i nærværende erklæring, gøres til genstand for tiltag i form af
undervisning, uddannelse og gennemførelse.
Artikel 16:
Staterne har pligt til sikre, at de principper, rettigheder og pligter, der er proklameret i nærværende
erklæring, bliver en realitet, herunder gennem etablering af de mekanismer, som er nødvendige for at
sikre deres overholdelse.
_____________
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