Deel III. Sociale en
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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 ambities te volgen.

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 corporaties en internationale financiële organisaties dat zij voor het algemene goed
transparant 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.

De tekst van Het Earth Charter wordt vervolgd op pagina 120.

