वसुंधरे चा जाहीरनामा
भूिमका

प ृ वी या प्रदीघर् इितहासात या एका अ यंत नाजूक ट यावर आपण येऊन पोहोचलो आहोत. या

ट यावर मानवजातीचे भिवत य कसे असावे, याचा गांभीयार्ने िवचार कर याची वेळ येऊन ठे पली आहे .

संपूणर् जग अिधकािधक पर परावलंबी आिण कमकुवत बनत असताना आप यापुढे एकीकडे प्रचंड
आ वासकता तर दस
ु रीकडे िततकाच मोठा धोका वाढून ठे वला आहे . कमाली या वैिव याने नटले या

सां कृितक प्रवाहांम ये आिण सजीव स ृ टीत आपण नांदत असलो तरी समान भिवत याने बांध या

गेले या एकाच मानवी कुटुंबाचे आपण सारे अिवभा य घटक आहोत, ही जाणीव ठे व यानेच आप याला
खरी प्रगती साधता येईल. िनसगार्प्रती आदर, यापक मानवािधकार, आिथर्क

याय आिण शांततेची बज
ू

राखणारी सं कृती या चतुःसूत्रीवर आधािरत शा वत वैि वक समाजाची िनिमर्ती कर यासाठी आपण

एकत्र यायला पािहजे. अशा समाजा या िनिमर्तीसाठी एकमेकांप्रती, सवर् सिजवांप्रती आिण येणार्या

िप यां या प्रती जगभर या तमाम जनसमूहांनी किटबद्ध होणे अपिरहायर् आहे .
प ृ वी, आपलं घर

मानवजात हा सतत उ क्रांत होत असले या िव वाचाच एक भाग आहे . सिजवां या अि त वामळ
ु े
आप या या वा त य थानात,

हणजेच प ृ वीवर, चैत य आहे . अनेकिवध नैसिगर्क घडामोडींमळ
ु े

सजीवांचे िन वळ अि त वसुद्धा अिनि चततेने भारलेले आिण आ हाना मक बनत असले

तरी,

जीवस ृ टी या उ क्रांतीसाठी आव यक ते वातावरणही या भूतलावर आहे . संपण
ू र् वातावरण सु ढ अस यानस यावर जीवस ृ टी िविजिगषू राहणार की नाही आिण मानवजात खुशाल असणार की नाही, हे

अवलंबन
ू आहे . संप न वन पती व प्राणीस ृ टी, सप
ु ीक जमीन, शुद्ध जल ऱोत आिण

व छ हवा हे

सारे च या वातावरणाचे घटक आहे त. नैसिगर्क साधनसंप ती मयार्िदत अस याने वैि वक वातावरण हा
सवर् जनसमूहां या िचंतच
े ा िवषय झाला आहे ,

स दयार्चे रक्षण करणे हे सवार्ंचेच पिवत्र कतर् य आहे .

हणून प ृ वीवरील जीवनखण
ु ांचे, वैिव याचे आिण

जागितक ि थती

उ पादन आिण उपभोगा या प्रचिलत पद्धतींमळ
ु े पयार्वरणाची बेसम
ु ार हानी होत आहे . पिरणामतः

संसाधनांची घट होत आहे आिण अनेक सजीव जातीही नाहीशा होत आहे त. याचा फटका काही

समुदायांना बसत आहे . िवकासा या लाभांचं सम यायी वाटप होत नस यामळ
ु े

ीमंत आिण गरीब

यां यातली दरी वाढत आहे . अ याय, गिरबी, अज्ञान आिण िहंसाचारा या मो या फैलावामळ
ु े
जनसामा यां या हालअपे टांम ये भर पडत आहे . लोकसंख्ये या अभूतपव
ू र् वाढीमळ
ु े पयार्वरणीय आिण

सामािजक यंत्रणांवर मोठा ताण आला आहे . वैि वक सुरिक्षततेचा पाया हादरला आहे . हा प्रवास घातक
आहे , पण अटळ नाही.

आगामी काळातील आ हाने

पर पर सहकायार्तून प ृ वीचे आिण एकमेकांचे िहत जपायचे की

वतः या आिण एकूणच सजीव

स ृ टी या िवनाशाचा धोका प करायचा, यातला एक पयार्य िनवडणं हे सवर् वी आप या हातात आहे .

आपली नीितमू ये, िविवध संरचना आिण जीवनपद्धती यांत मूलभूत बदलाची गरज आहे . मूलभूत गरजा

भाग यानंतर ह यास पण
ू र् कर या या मागे न धावता जीवन समद्ध
ृ कर याम येच िवकासाचे सार
सामावलेले आहे , हे आपण पक्के समजून घेतलं पािहजे. संपण
र् ा
ू र् मानवी समुदाया या गरजांची पूतत
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करताना पयार्वरणाची कमीत कमी हानी

हावी यासाठी आव यक असलेले ज्ञान आिण तंत्रज्ञान

आप यापाशी आहे . जागितक नागरी समाजा या स या होत असले या उदयामुळे लोकशाहीवादी आिण

मानवी चेहर्या या न या जगा या िनिमर्तीसाठी संधी उपल ध होत आहे त. पयार्वरणीय, आिथर्क,

राजकीय, सामािजक आिण आ याि मक क्षेत्रांतील आपली आ हाने पर परांत गुंतलेली आहे त. एकत्र
येऊन आप याला यांची सवर्ंकष उ तरे शोधता येतील.

जागितक उ तरदािय व
ही

आ हाने

पेल यासाठी

िव वनागिरकांबरोबरच

सामुदाियक

उ तरदािय वाची

प्रेरणा

प्रबळ

करावी

लागेल.

थािनक जनसमद
ु ायांशीही एक प हावे लागेल. जागितक आिण

यासाठी

थािनक घटक

पर परावलंबी आिण पर परपूरक अस याने आपण वेगवेग या दे शांचे नागिरक असतानाच संपण
ू र्

वैि वक समाजाचेही घटक झालो आहोत. मानव जात आिण संपण
ू र् सजीव स ृ टी या वतर्मान आिण

भिव यात या क याणासाठी प्र येक नागिरक बांधील आहे . जे हा आपण आप या अि त वामागचे गढ
ू ,

जीवनाब लची कृतज्ञता आिण मानवा या िनसगार्त या

थानाब ल िवनम्र जाणीव बाळगून आपलं

जीवन जगायला िशकू ते हाच बंधु वाची भावना आिण जीवनाब लची आ था प्रबळ होईल.

उदयो मुख नवसमाजाला मू यांचे अिध ठान प्रा त क न दे यासाठी मूलभूत नीितमू यां या संदभार्त

आप याला एक समान

ि टकोन अंिगकारणे आव यक आहे . जीवस ृ टी या शा वततेचे संवधर्न

कर यासाठी सवर् यक्ती, संघटना,
मानकां या चौकटीत आपले

सामिू हकपणे परु कार करतो.

यवसाय, शासनसं था आिण बहुरा ट्रीय कंप या यांनी काही समान
यवहार केले पािहजेत. यासाठी पुढील पर परावलंबी त वांचा आ ही

त वे
I.

सिजवांप्रती आदर आिण िज हाळा

1. प ृ वीब ल आिण ित यावरील वैिव यपूणर् जीवस ृ टीब ल आदर

अ.

सवर् सजीव पर परांवर अवलंबन
ू आहे त आिण मानवासाठी कोणाचा िकती उपयोग आहे या या
पलीकडे जाऊन प्र येकच सजीव अनमोल आहे ही बाब

वीकारणे.

आ. प्र येक मानवा या ठायी वसले या आ मस मानाची कदर करणे आिण मानवजाती या बौिद्धक,
कला मक, नैितक व आ याि मक क्षमतांवर

द्धा ठे वणे.

2. प्रग भता, कणव आिण प्रेमभावनेने जीवस ृ टीची जोपासना करणे

अ. नैसिगर्क संसाधनांचे वािम व, यव थापन आिण वापरा या हक्का या हातात हात चालन
ू च
आ.

3.

पयार्वरणाचा र्हास रोख याची आिण लोकांचे हक्क जप याची जबाबदारी येत,े हे मा य करणे.

वातं य, ज्ञान आिण स ते या कक्षा वाढत असताना जनसामा यांचे िहतरक्षण कर याची जबाबदारीही

वाढते हे िनिवर्वादपणे वीकारणे.

याय, जनसहभागी, शाश ्वत आिण शांततािप्रय अशा लोकशाहीवादी समाजाची उभारणी करणे.

अ. िविवध तरांवरील समाजगरांम ये मानवी हक्क व मूलभूत वातं याची हमी असेल आिण प्र येक
यक्तीला ित या संपूणर् क्षमतेचा वापर करता येईल अशी यव था िनमार्ण करणे.
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आ. पयार्वरणाचा समतोल ढळू न दे ता सवार्ंची समाजधारक व अथर्पूणर् उपजीिवका होऊ शकेल यासाठी
आव यक या आिथर्क

या या य यव थेचा पुर कार करणे.

4. स या या व आगामी िप यांसाठी प ृ वी या िवपुलतेचे आिण स दयार्चे रक्षण करणे.

अ. भावी िप यां या गरजां या पत
र् ेत आडकाठी येणार नाही याची खबरदारी घेतच प्र येक िपढीने वत:चे
ू त
वातं य उपभोगले पािहजे, हे वीकारणे.

आ. प ृ वीवरील मानवी समूहां या व अ य पयार्वरणीय घटकांचे यामुळे संवधर्न होईल अशा त वांच,े

परं परांचे आिण सं थांचे संक्रमण भावी िप यांकडे करणे. वरील चार वचनां या पूतत
र् ेसाठी पुढील गो टी
आव यक आहे त.

II. पयार्वरणीय एकाि मकता
5. जैववैिव य आिण जीवस ृ टीची अक्षयता राखणार्या िनसगर्प्रिक्रया अंतभत
ूर् आहे त अशा प ृ वीवरील सवर्
पयार्वरणचक्रांची एकाि मकता पुन थार्पन करणे व अबािधत राखणे.

अ. पयार्वरण संवधर्न व पुनवर्सन हे सवर् िवकासकामांचे अिवभा य घटक असतील असा ि टकोन ठे वूनच
िवकास योजना आिण िनयमावलींचा सवर् तरांवर अंगीकार करणे.

आ. प ृ वीवरील जीवस ृ टीला पूरक अशा सवर् िनसगर्चक्रां या व जैविववधते या संरक्षणासाठी, आिण आप या
नैसिगर्क वारशाचे जतन कर यासाठी जंगले आिण सागरी प

इ.
ई.

व पातील पयार्वरण क्षेत्रे आरिक्षत क न यांचे जतन करणे.

यांचा अंतभार्व असलेली िटकाऊ

िवनाशा या मागार्वर असले या सजीव जातीं या आिण िनसगर्चक्रां या पुन

जीवनासाठी प्रय न करणे.

एत ेशीय सजीव जातींना व पयार्वरणाला यामुळे धोका िनमार्ण होईल असे परप्रदे शी िकं वा जनुकीय

बदल केलेले जीवाणू काबूत ठे वणे आिण न ट करणे. याचप्रमाणे असे जीवाणू न याने िनमार्ण कर यास

प्रितबंध करणे.

उ. पाणी, जमीन, जंगल संप ती आिण सागरी संप ती या पुनिनर्िमर्ती या वेगापेक्षा अिधक वेगाने या

पुनिनर्िमतीक्षम संसाधनांचा वापर होणार नाही अशी पद्धतीने यांचे यव थापन करणे; याचप्रमाणे सवर्

ऊ.

िनसगर्चक्रांची िनयिमतता अबािधत राखणे.

यांचे साठे मयार्िदत आहे त अशा खिजन संप ती या व इंधन ोतां या उपशावर आिण वापरावर िनयंत्रण

राखणे, कारण तसे केले तरच यांची घट कमी होईल आिण िनसगार्ची मोठी हानी होणार नाही.

6. पयार्वरणाचे नक
ु सान टाळणे हाच पयार्वरणरक्षणाचा सव तम उपाय अस याने तशी पावले उचलणे, आिण
जे हा हाताशी अपुरी मािहती/ज्ञान असेल ते हा सावध पिवत्रा घेणे.

अ. शा त्रीय ज्ञान अपुरे असेल आिण शा त्रीय िन कषर् संिदग्घ असतील ते हा पयार्वरणाचे मोठे िकं वा
अपिरवतर्नीय नुकसान होणार नाही यासाठी न याने पावले उचलणे.

आ. एखा या कृतीमळ
ु े मोठे नुकसान होणार नाही असा दावा कोणी करीत असेल तर तसे िसद्ध कर याची

जबाबदारी यां यावरच टाकणे, आिण पयार्वरणाची हानी झालीच तर यासाठीही संबंिधतांनाच जबाबदार
धरणे.

इ.

मानवी कृतीं या एकित्रत, दीघर्कालीन, अप्र यक्ष, दरू गामी व जागितक पिरणामांची दखल घेऊनच िनणर्य

ई.

पयार्वरणा या प्र येक घटकाचे प्रदष
ू ण रोखणे आिण िकरणो सगर् करणार्या िकं वा जैिवक

घेतले जातील अशी यव था िनमार्ण करणे.

हानीकारक अशा कोण याही पदाथार्ंची िनिमर्ती व सा यांना प्रितबंध करणे.

या

उ. पयार्वरणाला घातक अशा ल करी कृती/कारवाया टाळणे.
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7.

यामळ
ु े प ृ वीवरील पुनिनर्िमर्ती या क्षमता वाढतील, मानवी हक्कांचे संरक्षण होईल आिण जनसमूहांचे

िहत राखले जाईल अशा प्रकार याच िनिमर्ती, वापर व पुनिनर्िमर्ती या प्रिक्रयांचा अंगीकार करणे.

अ. उ पादना या व उपभोगा या व तंच
ू ा वापर कमी करणे, यांचा पन
ु वार्पर करणे आिण यांची पन
ु िनर्िमर्ती

करणे; याचप्रमाणे या प्रिक्रयेत िनमार्ण होणारे ‘शेष’ पदाथर् पयार्वरणात िमसळून जातील अशी यव था
करणे.

आ. ऊजचा वापर संयमाने व काटकसरीने करणे, याचप्रमाणे सौर िकं वा पवनऊजवर पुनिनर्िमर्तीक्षम
इ.
ई.

ऊजार् ोत अिधकािधक प्रमाणात उपयोगात आणणे.

पयार्वरणाला परू क अशा तंत्रज्ञाना या िवकासाचा, अंिगकाराचा व याय ह तांतराचा परु कार करणे.
सवर् व तूं या व सेवां या िवक्रीमू यांम ये यां या सग या पयार्वरणीय आिण सामािजक खचार्ंचा
अंतभार्व करणे, यायोगे सामािजक व पयार्वरणीय उि
समजून घे यास ग्राहकांना मदत करणे.

उ. सुरळीत आिण िवचारपूवक
र् पुन

टांशी कोण या व तू सवार्िधक पूरक आहे त ते

पादनासाठी आव यक ती सु ढता िनमार्ण हावी यासाठीची सावर्ित्रक

आरोग्य सेवा यव था अमलात आणणे.

ऊ. मयार्िदत संसाधने असले या या जगात िविवध गो टींचा संयिमत वापर करायला िशकिवणार्या
जीवनशैलीचा अंगीकार करणे.

8. पयार्वरणाची शाश ्वतता वाढावी यासाठी या अ यास/संशोधनास पाठबळ दे णे आिण यातन
ू िनमार्ण
होणार्या मािहती/ज्ञानाचे खुले व यापक आदानप्रदान करणे.

अ. िवकसनशील दे शां या गरजांकडे िवशेष लक्ष दे त, शाश ्वत िवकासासाठी या आंतररा ट्रीय तरावरील
शा त्रीय आिण तंत्रज्ञाना या क्षेत्रामधील सहकायार्चा पुर कार करणे.

आ. पयार्वरण रक्षण आिण मानविहताचा पुर कार करणार्या िविवध सं कृतींमधील पारं पिरक ज्ञानाची व
इ.

आ याि मक प्रग भतेची दखल घेणे, याचे जतन करणे.

मानवी आरोग्य आिण पयार्वरणा या संरक्षणासाठी आ यंितक मह वाची असलेली मािहती (जनुकीय
मािहतीसह) सवर् जनतेला कायम उपल ध राहील, अशी यव था करणे.

III. सामािजक आिण आिथर्क याय
9. नैितक, सामािजक व पयार्वरणीय पूवअ
र् ट हणून गिरबीचे उ चाटन करणे.

अ. िप यायोग्य पाणी, व छ हवा, अ नसुरक्षा, शुद्ध माती, िनवारा आिण सुरिक्षत सांडपाणी िनचरा
यव थेची हमी दे णे. यासाठी आव यक या रा ट्रीय व आंतररा ट्रीय संसाधनांची तरतूद करणे.

आ. शाश ्वत उपजीिवकेसाठी प्र येक यक्तीला िशक्षण व संसाधने पुरवून सक्षम करणे, आिण जे वावलंबी
इ.

होऊ शकत नाहीत यां यासाठी सामािजक सरु क्षेची यव था करणे.

दल
ु िर् क्षत लोकांची दखल घेणे, कमकुवत लोकांचे रक्षण करणे, पीिडतांना मदत करणे, आिण या सवार्ंना
यांची व नपूतीर् करता यावी या

टीने यांना सक्षम करणे.

10. मानविवकास याय व शाश ्वत पद्धतीनेच घडवन
ू आणणारे आिथर्क यवहार आिण अथर्सं था िविवध
तरांवर असतील, अशी यव था करणे.

अ. दे शांतगर्त आिण आंतररा ट्रीय तरावर संप तीचे या य वाटप कर याचा पुर कार करणे.

आ. िवकसनशील दे शां या बौिद्धक, आिथर्क, तंत्रज्ञानिवषयक आिण सामािजक संसाधनांचा िवकास करणे,
आिण महाकाय आंतररा ट्रीय कजार्तून यांची मुक्तता करणे.
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इ.

सवर् यापारी यवहार संसाधनां या शाश ्वत वापर क न, पयार्वरणाची काळजी घेत आिण

ई.

जनिहत कद्र थानी ठे वूनच सवर् बहुरा ट्रीय कंप या व आंतररा ट्रीय िव तसं थांनी यांचे काम पारदशर्क

कामगारवगार्बाबत या मापदं डांनुसार होतील, अशी यव था करणे.

पद्धतीने करावे अशी अपेक्षा राहील, आिण यां या सवर् कृ यां या पिरणामांचे उ तरदािय व यां यापाशीच
राहील.

11. शा वत िवकासासाठी लिगक समानता व समता अ याव यक आहे त हे अधोरे िखत करणे; आिण सवार्ंना
िशक्षण, आरोग्यसेवा व आिथर्क प्रगती या संधी उपल ध होतील, अशी यव था करणे.

अ. मिहला व मल
ु ीं या मानवी हक्कांचे रक्षण करणे आिण यां यािव द्ध या सवर् प्रकार या िहंसाचाराला
आळा घालणे.

आ. सवर् प्रकार या आिथर्क, राजकीय, नागरी, सामािजक व सां कृितक प्रिक्रयांम ये मिहलांचा सहभाग

वाढवून या या प्रिक्रयांम ये बरोबरी या भागीदार, िनणर्यक यार्, ने या आिण लाभाथीर् बनतील असे

इ.

पाहणे.

कुटुंब यव था भक्कम करीत कुटुंबातील सवर् सद यां या सरु िक्षततेची व प्रेमपव
र् जोपासनांची काळजी
ू क
घेणे.

12. मानवी प्रित ठा, शारीिरक वा

य आिण आ याि मक उ नतीसाठी अनक
ु ू ल अशा नैसिगर्क व सामािजक

पयार्वरणाचा हक्क कोण याही भेदभावािशवाय सवार्ंना िमळावा, आिण हे करताना थािनक लोक व
अ पसंख्याकांवर िवशेष भर यावा.

अ. वंश, वचेचा रं ग, िलंग, लिगक धारणा, धमर्, भाषा, रा ट्रीय व आिण सां कृितक िकं वा सामािजक
पा वर्भूमी यांसारख्या घटकांशी संबंिधत सवर् प्रकार या भेदभावांचे उ चाटन करणे.

आ. मूळ या थािनक लोकां या आ याि मक धारणा, ज्ञान, जमीनजुमला, संसाधने आिण शाश ्वत

उपजीिवकेसाठी यांनी अंिगकारलेली जीवनशैली अबािधत राख याचा यांचा अिधकार मा य करणे.

इ.

शाश ्वत समाजरचनां या िनिमर्तीम ये आप या समाजातील त णांची असलेली कळीची भूिमका लक्षात

ई.

सां कृितक व आ याि मक

घेऊन यांना यासाठी प्रो साहन दे णे.

या अन यसाधारण मह व असले या थलांची दे खभाल व संरक्षण करणे.

IV. लोकशाही, अिहंसा आिण शांतता
13. सवर्

तरांवर लोकशाही सं थांचे सबलीकरण करणे. प्रशासन अिधक पारदशर्क आिण उ तरदायी

बनवणे, िनणर्यप्रिक्रयेतील सवर्ंकष सहभागाला चालना दे ऊन

उपल ध क न दे णे.

अ. पयार्वरण आिण िवकासा या अशा सवर् योजना व कायर्क्रम,
शकतो िकं वा

आ.
इ.
ई.

याय िमळव यासाठीची साधने सहज
यांचा

याम ये या लोकांना रस असू शकतो, यासंबंधीची

घे याचा यांचा अिधकार मा य करणे.

थािनक लोकांवर पिरणाम होऊ

प ट आिण समयोिचत मािहती

थािनक, प्रादे िशक आिण जागितक नागरी समाजाला आधार दे णे आिण यात रस असले या सवर्

यक्ती व सं थांना यासंबध
ं ी या िनणर्यप्रिक्रयेत सहभागी क न घेणे.

वतंत्र मतप्रदशर्न कर या या, अिभ यक्ती या, शांततामय मागार्ने एकत्र ये या या, संघटन

कर या या आिण मतिभ नता यक्त कर या या अिधकारांचे रक्षण करणे.

पयार्वरणीय हानी या सम यांची ओळख क न घे या या व यावरील उपायां या
अंमलबजावणीसाठी प्रभावी व कायर्क्षम प्रशासकीय आिण

वतंत्र

याय यव था उपल ध क न दे णे.
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उ. सवर् सावर्जिनक व खासगी सं थांतून भ्र टाचाराचे िनमल
ूर् न करणे.
ऊ. आप या भोवताल या पयार्वरणाची दे खभाल कर यासाठी

थािनक समद
ु ायांचे सबलीकरण करणे.

जेथे शासनाची प्रभावी भूिमका शक्य आहे तेथे पयार्वरणाशी संबंिधत जबाबदार्या शासनाकडे

सोपवणे.

14. शा वत जीवनशैलीसाठी आव यक असलेले ज्ञान, नीितमू ये आिण कौश ये यांचा औपचािरक आिण
अनौपचािरक िशक्षणाम ये अंतभार्व करणे.

अ. शा वत िवकासातील जबाबदारी पार पाड यास मुले आिण त णांसह सवार्ंना सक्षम बनव यासाठी
यांना िशक्षणा या संधी उपल ध क न दे णे.

आ. शा वततािवषयक ज्ञानप्रसारासाठी कला, मान यिव या आिण िवज्ञाना या योगदानाला प्रो साहन
इ.
ई.

दे णे.

पयार्वरण आिण सामािजक आ हानां या संदभार्त जागत
ृ ी िनमार्ण कर यासाठी प्रसारमा यमांची
भूिमका आणखी सकस बनवणे.

शा वत जीवनशैलीसाठी आव यक या नैितक आिण आ याि मक िशक्षणाला मा यता दे णे.

15. सवर् सिजवांना आदराची आिण सौहादार्ची वागणूक दे णे

अ. मानवी समाजात व साि न यात राहणार्या प्रा यांसब
ं ंधातील क्रौयर् रोखणे आिण यांना होणारा जाच
रोखणे.

आ. व यजीवांवर गंभीर आिण दीघर्काळ पिरणाम करणार्या व रोखता ये याजोग्या िशकार, सापळे आिण
इ.

मासेमारीसारख्या गो टींपासून यांचे संरक्षण करणे.

ल य नसले या प्राणीजातींचा िवनाश टाळणे आिण शक्य िततक्या प्रमाणात यांचे संरक्षण करणे.

16. सिह णूता, अिहंसा आिण शांततेची सं कृती

जवणे

अ. सवर् मानवी समूहांत, िविवध रा ट्रांम ये आिण रा ट्रांदर यान पर पर सामंज य, बंधुभाव व सहकायर्
वाढीला लाव यासाठी उ तेजन दे णे.

आ. पयार्वरणिवषयक आिण अ य वाद सोडवताना िहंसा मक संघषर् रोख यासाठी समायोिचत रणनीती
इ.
ई.

अवलंबणे आिण पर पर सहकायार्तून सम या सोडव यावर भर दे णे.

आक्रमण वा यद्ध
ु ासाठी ल कराचा वापर न करता तो केवळ संरक्षणापुरताच मयार्िदत ठे वणे.
सै यशक्तीचा वापर पयार्वरण पुन

जीवनासारख्या शांततामय कामासाठी क न घेणे.

आि वक, जैिवक आिण िवषारी श त्रांसह अ य िवनाशकारी श त्रा त्रे न ट करणे.

उ. प ृ वी या कक्षेतील आिण कक्षेबाहे रील गो टींचा पयार्वरण रक्षण व शांततेसाठी उपयोग होईल याची
ऊ.

खात्री करणे.

वतःशी, इतरांशी, अ य सं कृतींशी, अ य सिजवांशी, प ृ वीशी आिण आपण

याचे एक घटक

आहोत अशा िव वाशी राखले या योग्य प्रकार या ना यांतन
ू िनमार्ण होणारी एका मता

शांतता आहे , याची जाणीव राखणे.

हणजे

आगामी वाटचाल

इितहासात यापूवीर् कधीही आली न हती अशी एक नवी सु वात कर याची साद आपले सामुदाियक
भिवत य आप याला घालत आहे . वसध
ुं रा जाहीरना यातील या त वांमळ
ु े अशा पुनिनर्मार्णाची हमी
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ि टपथात येत आहे . ही हमी प्र यक्षात ये यासाठी, या जाहीरना यातील मू यांचा आिण उि

अंगीकार क न यांची पाठराखण केली पािहजे.

टांचा

यासाठी बद्ध
ु ी आिण भावनां या पिरवतर्नाची गरज आहे . िव व यापी पर परावलंबना या आिण सवर्ंकष
जबाबदारी या न या जािणवेचीही यासाठी आव यकता आहे .

आंतररा ट्रीय

तरांवर शा वत जीवनशैलीसाठीची

थािनक, रा ट्रीय, प्रादे िशक आिण

टी क पकतेने िवकिसत क न ितचा अंगीकार

करायला हवा. आपली सां कृितक िविवधता हा एक मौ यवान ठे वा आहे . न या जीवन

उतरव यासाठी हे िविवध सां कृितक प्रवाह आपापले
जाहीरनामा िनमार्ण झाला आहे ,

वतंत्र मागर् शोधतील.

टीला प्र यक्षात

या सुसव
ं ादातून वसध
ुं रे चा

या जागितक संवादाला आपण आणखी सखोल आिण

यापक

व प

िदले पािहजे. कारण स य आिण ज्ञान यां या या एकित्रत शोधयात्रेतून आप याला आणखी बरे च काही

िशकायचे आहे .

जीवनातील मह वा या नीितमू यांम ये तणाव असतातच. यामळ
ु े िनवड करणे कठीण बनू शकते.

तथािप, िविवधतेची एका मतेशी,
येयांची अ पकालीन उि

वातं या या अिभ यक्तीची सामा यां या िहताशी, आिण दरू गामी

टांशी नाळ जोड याचे मागर् आपण शोधायला हवेत. प्र येक

यक्ती, कुटुंब,

सं था आिण समुदाय यांची भूिमका यात मह वाची आहे . कला, िवज्ञान, धमर्, शैक्षिणक सं था,
प्रसारमा यमे,

यवसाय-उ योग,

वयंसेवी सं था आिण शासन या सवर्च क्षेत्रांतून क पक नेत ृ व पुढे

ये याची आव यकता आहे . शासन, नागरी समाज आिण उ योग यांचा पर पर सहयोग प्रभावी
अंमलबजावणीसाठी अ याव यक आहे .

शा वत जागितक समुदाया या उभारणीसाठी सवर् दे शांनी संयुक्त रा ट्रांना िदले या अिभवचनांब लची

आपली बांिधलकी अिधक जोमाने यक्त केली पािहजे, आिण स या अि त वात असले या आंतररा ट्रीय
करारां या संदभार्तील आप या जबाबदार्या पण
ू र् के या पािहजेत, तसेच वसुंधरा जाहीरना यातील

ंु रा
त वां या अंमलबजावणीला पािठं बा िदला पािहजे. पयार्वरण आिण िवकासा या संदभार्तील या वसध

जाहीरना यामधील त वांना एक कायदे शीर अिध ठान प्रा त क न िदले पािहजे.
एका आदरयक्
ु त जीवन

टी या िनिमर्तीचा, शा वततेचे मू य

जिव या या

ढ िनधार्राचा,

याय आिण

शांतता प्रा तीसाठी या ल याला गती दे याचा आिण आनंददायी जीवनो सवाचा हा आपला काळ आहे
अशी न द इितहासात होऊ दे .

वसुंधरा जाहीरना याचा िनिमर्ती

वसंध
ु रा जाहीरना याची िनिमर्ती वसंध
ु रा जाहीरनामा सिमतीने

वतंत्रपणे केली आहे . 1992 म ये

झाले या वसध
ं र आंतररा ट्रीय सहमती वारे शा वत भिव यासाठी मू ये आिण त वे
ुं रा पिरषदे नत

िनि चत कर यासाठी हा जाहीरनामा तयार कर यात आला. सुमारे दहा वष चालले या आंतररा ट्रीय

चचार्ं या आधारावर हा जाहीरनामा तयार कर यात आला. या चचत पाच हजारांहून अिधक यक्तींनी
सहभाग घेतला होता. या जाहीरना याला यन
ु े को, आय.य.ू सी.एन. (जागितक संवधर्न संघ) यां यासह
हजारो सं थांनी मा यता िदली आहे .

अिधक मािहतीसाठी www.EarthCharter.org इथे भेट

या.

-------समा त-------
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