CARTA PĂMÂNTULUI
P R E A M B U L
Ne aflăm într-un moment de răscruce al istoriei Păm ântului, un moment în care umanitatea trebuie să decidă
viitorul său. Pe măsură ce lumea devine din ce în ce mai interdependentă şi fragilă, viitorul ne poate rezerva atât
mari pericole cât şi nebăn uite oportunităţi. Pentru a progresa trebuie să recunoaştem că în mijlocul diversităţii
magnifice de culturi şi forme de viaţă suntem o singură familie umană şi o singură comunitate terestră cu un destin
comun. Trebuie să ne unim pentru a construi o societate globală durabilă bazată pe respectul pentru natură,
drepturi umane universale, justiţie economică şi o cultură a păc ii. În acest scop este imperativ ca noi oamenii de pe
Pământ să declarăm responsabilitatea noastră unii faţă de alţii, faţă de marea comunitate a fiinţelor vii şi a
generaţiilor viitoare.
Pământul, Casa Noastră
Omenirea este o parte a unui vast univers în evoluţie. Pământul Casa Noastră este el însuşi viu găz duind o
comunitate unică a vieţii. Forţele naturii fac din existenţă o aventură solicitantă şi nesigură, dar Pământul a
oferit condiţiile esenţiale pentru evoluţia vieţii. Persistenţa fiinţelor vii şi bunăstarea omenirii depind de
conservarea unei biosfere sănătoase cu toate sistemele sale ecologice, o varietate bogată de plante şi animale,
soluri fertile, ape pure şi aer curat. Protecţia vitalităţii, diversităţii şi frumuseţii Pământului este o
responsabilitate sacră.
Situaţia globală
Modelul dominant de producţie şi consum determină devastarea mediului, epuizarea resurselor şi o extincţie
masivă a speciilor. Comunităţile locale sunt subminate. Beneficiile dezvoltării nu sunt împărţite echitabil şi
prăpastia dintre săraci şi bogaţi se lărgeşt e. Injustiţia, sărăc ia, ignoranţa şi conflictele violente sunt larg
răspândite şi determină o mare suferinţă. O creştere fără precedent a populaţiei umane a supraîncărcat
sistemele ecologice şi sociale. Bazele săn ătăţii mondiale sunt ameninţate. Aceste tendinţe sunt periculoase dar
nu inevitabile.
Provocările viitoare
Alegerea este a noastră: formarea unei alianţe globale pentru protejarea Păm ântului şi a urmaşilor noşt ri, ori
riscul propriei noastre distrugeri şi a diversităţii vieţii. Sunt necesare schimbări fundamentale în valorile,
instituţiile şi modul nostru de viaţă. Trebuie să înţelegem că odată ce necesităţile de bază au fost împlinite
dezvoltarea omenirii înseamnă în principal a trăi mai mult nu a avea mai mult. Avem cunoştinţele şi
tehnologia pentru a satisface toţi locuitorii Terrei şi a reduce impactul nostru asupra mediului. Emergenţa
unei societăţi civile globale crează noi oportunităţi pentru a construi o lume mai democratică şi umană.
Provocările noastre de mediu, economice, politice, sociale şi spirituale sunt interconectate şi împreună putem
crea soluţii integrate.
Responsabilitate universală
Pentru a realiza aceste aspiraţii trebuie să ne decidem să integrăm în viaţa noastră principiul responsabilităţii
universale, identificându-ne (pe noi înşine) atât cu întreaga comunitate a Păm ântului, la fel ca şi cu
comunităţile noastre locale. Suntem în acelaşi timp cetăţeni ai unor naţiuni diferite şi a unei singure lumi în
care localul şi globalul sunt interdependente. Fiecare poartă responsabilitatea pentru bunăstarea prezentă şi
viitoare a întregii familii umane şi a tuturor celorlalte forme de viaţă ale lumii vii largi. Spiritul solidarităţii
umane şi fraternităţii cu celelalte forme de viaţă este întărit când trăim cu respect pentru misterul creaţiei,
recunoştinţă pentru darul vieţii şi umilinţă pentru locul ocupat de om în natură.
Recunoaştem necesitatea urgentă a unei viziuni comune aspra valorilor fundamentale pentru a oferi baza
principiilor etice pentru comunitatea emergentă a lumii. În consecinţă, într-un spirit de solidaritate afirmăm

următoarele principii interdependente care vizează un mod de viaţă durabil şi după care să fie ghidat şi evaluat
comportamentul tuturor indivizilor, organizaţiilor, agenţilor economici, guvernelor şi instituţiilor transnaţionale.
P R I N C I P I I
I. R ESPECT Ş I P ROTE CŢIE A COMU NITA ̆ŢI I VIET ̧II
1. Să respectăm Pământul şi viaţa în toată diversitatea ei.
a. Să recunoaştem că toate fiinţele vii sunt interdependente şi fiecare formă de viaţaare valoare indiferent de
utilitatea ei pentru fiinţa umană.
b. Să afirmăm încrederea în demnitatea intrinsecă a tuturor fiinţelor umane şi în potenţialul intelectual, artistic,
etic şi spiritual al umanităţii.
2. Grijă pentru comunitatea vieţii cu înţelegere, compasiune şi dragoste.
a. Să acceptăm că dreptul de a poseda, gestiona şi utiliza resursele naturale implică datoria de a împiedica
afectarea mediului şi de a proteja drepturile fiinţei umane.
b. Să afirmăm că creşterea libertăţii, a cunoştinţelor şi a puterii, implică responsabilitatea promovării binelui
comun.
3. Să construim societăţi democratice care sunt juste, participatorii, durabile şi pacifiste.
a. Să asigurăm ca toate nivelurile comunităţilor să garanteze drepturile omului şi libertăţile fundamentale şi să
ofere fiecăruia oportunităţi pentru a-şi realiza întregul potenţial.
b. Să promovăm justiţia economică şi socială permiţând tuturor să realizeze o viaţă în siguranţă, demnă şi
responsabilă din punct de vedere ecologic.
4. Să asigurăm abundenţa Pământului pentru generaţiile viitoare.
a. Să recunoaştem că libertatea de acţiune a fiecărei generaţii este determinată de necesităţile generaţiilor viitoare.
b. Să transmitem generaţiilor viitoare valorile, tradiţiile şi instituţiile care încurajează comunităţile umane şi
ecologice înfloritoare pe termen lung ale Păm ântului.
Pentru a îndeplini cele patru angajamente generale precedente este necesar să adoptăm
următoarele principii:
I I . I N T E GR I T A T E A E C O L O G I C A ̆
5. Să protejăm şi restaurăm integritatea sistemelor ecologice ale Terrei cu grijă deosebită
pentru diversitatea biologică şi procesele naturale care asigură susţinerea vieţii.
a. Să adoptăm la toate nivelurile planuri şi regulamente de dezvoltare durabilă care integrează în orice proiect de
dezvoltare conservarea şi reabilitarea mediului ca parte integrantă din toate iniţiativele de dezvoltare.
b. Să stabilim şi asigurăm rezervaţii ale naturii şi biosferei viabile, incluzând terenuri săl batice şi arii marine, pentru
a proteja sistemele de suport ale vieţii Păm ântului, menţinerea biodiversităţii şi a patrimoniului nostru natural.
c. Să promovăm regenerarea speciilor şi ecosistemelor periclitate.
d. Să controlăm şi eradicăm organismele non-native şi cele modificate genetic care afectează speciile native şi
mediul şi să prevenim introducerea unor astfel de organisme dăunăt oare.
e. Să gestionăm resursele regenerabile ca apa, solul, produsele forestiere şi viaţa marină într-un mod care respectă
ciclurile de regenerare şi care protejează săn ătatea ecosistemelor.
f. Să gestionăm extracţia şi utilizarea resurselor neregenerabile ca mineralele şi combustibilii fosili într-o manieră
care minimizează epuizarea lor şi nu determină o afectare serioasă a mediului.
6. Să prevenim daunele ca cea mai bună metodă de protecţie a mediului şi acolo unde
cunoaşterea este limitată să aplicăm principiul precauţiei.
a. Să acţionăm pentru a evita posibilitatea unor daune serioase sau ireversibile chiar dacă cunoaşt erea ştiinţifică
este incompletă sau neconcludentă.
b. Să plasăm încărcăt ura demonstraţiei asupra celor care argumentează că o activitate propusă nu va determina
daune serioase şi să fcem părţile implicate răspunzătoare pentru eventualele daune aduse mediului.

c. Să asigurăm ca luarea deciziei să se adreseze consecinţelor cumulative pe termen lung, indirecte, pe distanţe
lungi şi globale ale activităţilor umane.
d. Să prevenim poluarea oricărui element al mediului şi să nu permitem nici o acumulare de substanţe toxice sau
periculoase de altă natură.
e. Să evităm activităţile militare care afectează mediul.
7. Să adoptăm modele de producţie, consum şi reproducere, care păs trează capacităţile
regenerative ale Pământului, drepturile omului şi bunăs tarea comunităţilor.
a. Să reducem, reutilizăm şi reciclăm materialele utilizate în sistemele de producţie şi consum şi să asigurăm
posibilitatea ca reziduurile să poată fi asimilate de căt re sistemele ecologice.
b. Să acţionăm cu moderaţie şi eficienţă atunci când utilizăm energia şi să ne bazăm din ce în ce mai mult, pe surse
de energie regenerabile ca vântul şi soarele.
c. Să promovăm dezvoltarea, adoptarea şi transferul echitabil al tehnologiilor sigure şi săn ătoase pentru mediu.
d. Să internalizăm toate costurile complete sociale şi de mediu în preţul de vânzare şi să oferim consumatorului
posibilitatea să identifice produsele ce îndeplinesc cele mai înalte standarde sociale şi de mediu.
e. Să asigurăm un acces universal la îngrijirea sănăt ăţii care încurajează o reproducere sănătoasă şi responsabilă.
f. Să adoptăm un stil de viaţă ce pune accentul pe calitatea vieţii şi moderaţie într-o lume cu resurse limitate.
8. Să încurajăm studiul ecologiei durabile şi să promovăm liberul schimb şi aplicarea lărgită a
cunoştinţelor dobândite.
a. Să susţinem cooperarea şt iinţifică şi tehnică internaţională privind dezvoltarea durabilă, acordând o atenţie
deosebită ţărilor în curs de dezvoltare.
b. Să recunoaştem şi prezervăm cunoştinţele tradiţionale şi înţelepciunea tuturor culturilor deoarece ele contribuie
la protecţia mediului şi la binele fiinţei umane.
c. Să asigurăm accesul populaţiei la toate informaţiile de importanţă vitală pentru sănăt atea umană şi protecţia
mediului inclusiv informaţia genetică.
III . JUSTI ŢIE SO CIALĂ Ş I E CON OM ICĂ
9. Să luptăm pentru eradicarea sărăciei: un imperativ etic, social şi de mediu.
a. Să garantăm accesul la apă potabilă, aer curat, aprovizionare cu hrană, soluri ne-contaminate, o locuinţă şi
instalaţii sanitare igienice atribuind în acest scop resursele naţionale şi internaţionale necesare.
b. Să abilităm fiecare persoană cu educaţie şi mijloace de a avea acces la resursele necesare pentru existenţă şi să
oferim securitate socială şi măsuri de protecţie tuturor persoanelor care sunt incapabile să se întreţină singure.
c. Să-i recunoaşt em pe cei ignoranţi, să-i protejăm pe cei slabi, să-i ajutăm pe cei ce suferă şi să le oferim
posibilitatea de a-şi dezvolta capacităţile şi de a-şi urmări aspiraţiile.
10. Să asigurăm ca activităţile şi instituţiile economice la toate nivelurile să favorizeze
dezvoltarea umană de o manieră justă şi durabilă.
a. Să promovăm repartiţia echitabilă a bogăţiei în interiorul fiecărei ţări şi între ţări.
b. Să ameliorăm resursele intelectuale, financiare, tehnice şi sociale ale ţărilor în curs de dezvoltare şi să milităm
pentru anularea datoriei lor internaţionale oneroase.
c. Să asigurăm favorizarea utilizării durabile a resurselor, protecţia mediului şi normele de muncă progresive în
orice industrie.
d. Să solicităm corporaţiilor industriale şi organizaţiilor internaţionale să acţioneze transparent în domeniul
interesului public şi să-şi asume responsabilitatea pentru consecinţele activităţii lor.
11. Să afirmăm egalitatea şi echitatea sexelor ca o condiţie prealabilă pentru dezvoltarea
durabilă şi să asigurăm accesul universal la educaţie, îngrijirea sănătăţii şi oportunităţi
economice.
a. Să garantăm drepturile umane ale femeilor şi fetelor şi să stopăm orice act de violenţă împotriva lor.
b. Să încurajăm participarea activă a femeilor la toate aspectele vieţii economice, politice, civile, sociale, culturale,
ca parteneri deplini şi egali, persoane de decizie, leaderi, beneficiari.
c. Să întărim celula familială şi să asigurăm siguranţă, afecţiune şi îngrijire tuturor membrilor familiei.

12. Să susţinem cu tăr ie drepturile tuturor persoanelor fără discriminare la un mediu natural şi
social care favorizează demnitatea umană, sănătatea corporală şi bunăstarea spirituală, cu o
atenţie specială pentru drepturile populaţiei indigene şi minorităţi.
a. Să eliminăm discriminarea în toate formele ei, în special cea bazată pe rasă, culoare, orientare sexuală, religie,
limbă şi origine naţională, etnică sau socială.
b. Să afirmăm dreptul popoarelor indigene la spiritualitatea, cunoştinţele, terenurile şi resursele lor, şi la propriile
lor practici de existenţă durabile.
c. Să onorăm şi sprijinim tinerii comunităţilor noastre, permiţându-le să-şi îndeplinească rolul lor esenţial în
crearea unor societăţi durabile.
d. Să protejăm şi restaurăm locurile importante de semnificaţie spirituală şi culturală.
IV. DE MOC RAŢIE , NO N VIOL ENŢĂ Ş I PA CE
13. Să întăr im instituţiile democratice la toate nivelurile, să promovăm transparenţa şi
răspunderea în guvernare, participarea tuturor în luarea deciziilor şi accesul la justiţie.
a. Să asigurăm dreptul oricărei persoane de a primi informaţie clară şi la timp privind toate problemele de mediu,
planurile şi activităţile de dezvoltare care pot să o afecteze sau în care are un interes.
b. Să susţinem societatea civilă locală, regională, şi globală şi să promovăm participarea semnificativă a tuturor
persoanelor interesate în luarea deciziei.
c. Să protejăm drepturile libertăţii de opinie, expresie, reuniune paşnică, asociere şi disidenţă.
d. Să Instituţionalizăm un acces eficient şi eficace la proceduri administrative şi independente judiciare incluzând
compensaţiile pentru remedierea prejudiciilor de mediu şi riscul unor astfel de daune.
e. Să eliminăm corupţia din toate instituţiile publice şi private.
f. Să întărim comunităţile locale permiţându-le să se îngrijească de mediul lor şi să- şi asume responsabilităţi de
mediu la nivelele de guvernare la care rezolvarea lor este cea mai eficientă.
14. Să integrăm în instruirea formală şi educaţia permanentă, cunoştinţele, valorile şi
capacitatea necesară pentru un mod de viaţă durabil.
a. Să oferim tuturor şi în special copiilor şi tinerilor oportunităţi de educaţie care să le asigure mijlocul de a
contribui activ la dezvoltarea durabilă.
b. Să promovăm contribuţia artelor şi ştiinţelor şi umaniste precum şi a celorlalte ştiinţe la educaţia durabilă.
c. Să întărim rolul mass-media în creşterea gradului de cunoaştere a provocărilor ecologice şi sociale.
d. Să recunoaştem importanţa educaţiei morale şi spirituale pentru o viaţă durabilă.
15. Să tratăm toate fiinţele vii cu respect şi consideraţie.
a. Să prevenim cruzimea faţă de animalele domestice şi cele de fermă din societăţile umane şi să le protejăm de
suferinţă.
b. Să protejăm animalele sălbatice împotriva metodelor de vânătoare, capcanelor şi pescuitului care determină
suferinţa extremă, prelungită ori inutilă.
c. Să evităm ori eliminăm cât mai mult posibil capturarea sau distrugerea speciilor care nu sunt ţintă.
16. Să promovăm o cultură de toleranţă, nonviolenţă şi pace.
a. Să încurajăm şi sprijinim înţelegerea mutuală, solidaritatea şi cooperarea între toate popoarele şi în interiorul
fiecărei ţări.
b. Să implementăm strategii complete pentru a preveni conflictele violente şi să rezolvăm problemele prin
colaborare pentru a gestiona şi rezolva conflictele de mediu şi alte dispute.
c. Să demilitarizăm sistemele naţionale de securitate până la un nivel de postură defensivă non-provocativă şi să
convertim resursele militare în scopuri paşnice în special pentru restaurarea ecologică.
d. Să eliminăm armele nucleare, biologice, şi toxice şi toate celelalte arme de distrugere în masă.
e. Să asigurăm ca explorarea orbitală şi spaţială să respecte pacea şi mediul.
f. Să recunoaştem că pacea este o entitate creată plecând de la o relaţie echilibrată cu sine însuşi, alte persoane, alte
culturi, alte forme de viaţă, Păm ântul şi ansamblul universului din care facem cu toţii parte.

D R U M U L

C A ̆ T R E

V I I T O R

Ca niciodată până acum în istorie, destinul comun ne invită să căutăm un nou început. O astfel de reânoire este
promisiunea acestor Principii a Cartei Păm ântului. Pentru a îndeplini această promisiune trebuie să ne angajăm să
adoptăm şi promovăm valorile Cartei.
Acest lucru solicită o schimbare în minte şi inimă. El solicită un nou sens al interdependenţei globale şi
responsabilităţii universale. Trebuie să dezvoltăm imaginativ şi să punem în practică viziunea unui mod durabil de
viaţă pe plan local, naţional, reginal şi global. Diversitata noastră culturală este un patrimoniu preţios şi diversele
comunităţi vor găsigăsi modurile lor poprii de a realiza această viziune. Trebuie să adâncim şi extindem dialogul
global ce a generat Carta Păm ântului pentru că avea mult de învăţat de la căutarea incontinuă comună a
adevărului şi înţelepciunii.
Viaţa implică adesea tensiuni între valorile importante. Acest lucru poate însemna alegeri dificile. Însă noi trebuie
să găsim căi de a armoniza diversitatea în unitate, exercitarea libertăţii cu bunul comun, obiectivele pe termen
scurt cu scopurile pe termen lung. Fiecare individ, familie, organizaţie şi comunitate are de jucat un rol vital.
Artele, ştiinţele, religiile, instituţiile educative, media, afacerile, organizaţiile neguvernamentale şi guvernele sunt
toate chemate pentru a da dovadă de o iniţiativă creatoare. Parteneriatul între guverne, societatea civilă şi agenţii
economici este esenţial pentru o guvernare eficientă.
Pentru a construi o comunitate globală durabilă naţiunile lumii trebuie să-şi reânoiască angajamentele lor căt re
Organizaţia Naţiunilor Unite şi să sprijine aplicarea principiilor Cartei Pământului pe calea unor mecanisme legale
internaţionale în domeniul mediului şi dezvoltării. Fie ca timpul nostru să intre în istorie pentru renaşterea
omagiului vieţii, hotărârea fermă de a realiza durabilitatea, accelerarea luptei pentru justiţie şi pace şi celebrarea
fericită a vieţii.

