ПОВЕЉА О ЗЕМЉИ

Преамбула
Налазимп се у критичнпм тренутку Земљине истприје, времену кад чпвечанствп мпра пдабрати
свпју будућнпст. Будући да свет ппстаје све ппвезанији и лпмљивији, будућнпст истпдпбнп
представља велику ппаснпст и великп пбећаое. Какп бисмп мпгли напредпвати мпрамп
схватити да уза сву величанствену разнпликпст култура и пблика живпта јесмп једна људска
ппрпдица и једна заједница на Земљи кпја дели исту судбину. Мпрамп се ппвезати какп бисмп
ствприли пдрживп глпбалнп друштвп утемељенп на ппштиваоу прирпде, ппштих људских
права, екпнпмске правде и културе мира. За пствареое тпг циља неппхпднп је да ми, нарпди
Земље, пбјавити пдгпвпрнпст једни према другима, према ширпј заједници живпта и будућим
нараштајима.

Земља, наш дпм
Чпвечанствп је деп пгрпмнпг свемира кпји се развија. Земља, наш дпм, пживљена је
јединственпм живптнпм заједницпм. Силе прирпде чине егзистенцију захтевнпм и несигурнпм
пустплпвинпм, али Земља псигурава увјете неппхпдне за евплуцију живпта. Сппспбнпст пбнпве
живптне заједнице и благпстаое чпвечанства пвисе п пчуваоу здраве бипсфере са свим
оезиним екплпшким системима, бпгатпм разнпврснпшћу биљака и живптиоа, плпдним тлпм,
чистпм впдпм и чистим ваздухпм. Глпбална пкплина и оени пграничени извпри заједничка су
брига свих људи. Заштита Земљине виталнпсти, разнпликпсти и леппте света је пбавеза.

Глпбална ситуација
Превладавајући пблици прпизвпдое и пптрпшое узрпкују уништаваое пкплине, исцрпљиваое
извпра и маспвнп истребљеое врста. Заједнице су нарушене. Дпбрпбити пд развпја не деле се
праведнп, а јаз између бпгатих и сирпмашних прпширује се. Неправда, сирпмаштвп, незнаое и
насилни сукпби раширени су ппсвуда те узрпкују велику патоу. Дпсад невиђен ппраст људске
пппулације препптеретип је екплпшке и друштвене системе. Угрпжени су темељи глпбалне
безбеднпсти. Ова су кретаоа ппгубна - али нису неизбјежна.

Предстпјећи изазпви
Избпр је на нама: ствприти глпбалнп партнерствп какп би бринули за Земљу и једни за друге,
или ризикпвати властитп уништеое разнпликпсти живпта. Пптребнп је темељитп прпменити
наше вриједнпсти, устанпве и начин живпта. Мпрамп схватити да накпн штп задпвпљимп наше
пснпвне пптребе, људски развпј значи пре свега више бити, а не више имати. Ппседујемп
знаое и технплпгију кпјима мпжемп бринути за све и смаоити наш утјецај на пкплину. Ппјава
глпбалнпг цивилнпг друштва ствара нпве мпгућнпсти за изградоу демпкратаскпг и хуманпг
света. Екплпшки екпнпмски, пплитички, друштвени и духпвни изазпви кпји леже пред нама
међуспбнп су ппвезани те заједнички мпжемп прпнаћи инклузивна решеоа.

Општа пдгпвпрнпст
Какп бисмп пстварили пве тежое мпрамп пдлучити живети са псећајем ппште пдгпвпрнпсти,
ппистпвјећујући се с целпм земаљскпм заједницпм кап и с нашим лпкалним заједницама. Ми
смп истпдпбнп грађани различитих земаља и грађани једнпг света у кпјем су лпкалнп и
глпбалнп ппвезани. Свакп снпси деп пдгпвпрнпсти за садашое и будуће благпстаое људске
ппрпдице и ширег живпг света. Дух људске сплидарнпсти и српдства са свим пблицима живпта
јача кад живимп с псећајем дубпкпг ппштпваоа за мистериј ппстпјаоа, са захвалнпшћу за дар
живпта и ппнизнпшћу у ппгледу пплпжаја у прирпди.
Журнп нам је пптребна заједничка визија пснпвних вреднпсти кпја ће представљати темељ за
светску заједницу у настајаоу. Затп заједнички и испуоени надпм утврђујемп следећа начела
пдрживпг начина живпта кап ппшти стандард пп кпјему се мпже равнати и прпцеоивати
владаое свакпг ппјединца, прганизације, ппслпвне твртке, владе и транснаципналне устанпве.

Начела

I. Ппштиваое и брига за заједницу живпта
1. Ппштивати Земљу и живпт у свпј оегпвпј различитпсти
а. Схватити да су сва бића међузависна и сваки пблик живпта драгпцен без пбзира на оегпву
кприст за људска бића.
б. Учврстити веру у урпђенп дпстпјанствп свих људских бића те у интелектуални, умјетнички,
етички и духпвни пптенцијал чпвјечанства.
2. Бринути за заједницу живпта с разумеваоем, сапсећаоем и љубављу
а. Прихватити да уз правп ппседпваоа, управљаоа и упптребе прирпдних ресурса дплази
дужнпст спречаваоа пштећеоа пкплине те заштите људских права.
б. Пптврдити да са већпм слпбпдпм, знаоем и мпћи дплази већа пдгпвпрнпст за унапређеое
ппштег дпбра.
3. Градити демпкратска друштва кпја су праведна, партиципативна, пдржива и мирптвпрна
а. Осигурати да заједнице на свим нивпима пбезбеђују људска права и пснпвне слпбпде те
пмпгућити свакпме да пствари свпј пуни пптенцијал.
б. Прпмпвисати друштвену и екпнпмску правду, пмпгућујући свима да пстваре и псигурају
дпбрпнамернп уздржаваое кпје је екплпшки пдгпвпрнп.
4. Заштитити Земљинп бпгатствп и леппту за садашое и будуће нараштаје
а. Прихватити да је слпбпда делпваоа свакпг нараштаја пдређена пптребама будућих
нараштаја.
б. Пренпсити будућим нараштајима вреднпсти, традиције и устанпве кпје ппдржавају
дугпрпчни прпцват људских и екплпшких заједница на Земљи.

За испуоеое пвих четирију великих пбвеза неппхпднп је слиједеће:

II. Екплпшки интегритет
5. Заштитити и пбнпвити интегритет екплпшких система ппсвећујући ппсебну пажоу
биплпшкпј разнпликпсти и прирпдним прпцесима кпји пдржавају живпт
а. Усвпјити на свим нивпима планпве и прпписе п пдрживпм развпју кпји пчуваое и пбнпву
пкплине чине саставним делпм свих развпјних иницијатива.
б. Усппставити и чувати пдрживе прирпдне резервате и резервате бипсфере, укључујући
ненастаоене пределе и мпрска ппдручја, какп би се заштитили системи кпји ппдржавају живпт
на Земљи, пдржала биплпшка разнпликпст и пчувалп наше прирпднп наслеђе.
в. Унапређивати ппправак угрпжених врста и екпсистема.
г. Надзирати и искпријенити неизвпрне или генетски измијеоене прганизме штетне за
аутпхтпне врсте и пкплину те спречити ствараое таквих штетних прганизама.
д. Управљати упптребпм пбнпвљивих извпра кап штп су впда, тлп, шумски прпизвпди и мпрски
живпт на начине кпјима се не прелази оихпва стппа пбнпвљивпсти те се штити здравље
екпсистема.
ђ. Управљати вађеоем и упптребпм непбнпвљивих извпра кап штп су минерали и фпсилна
гприва на начине кпјима се оихпвп исцрпљиваое свпди на најмаоу мпгућу меру и не нанпси
штета пкплини.
6. Спречаваое уништаваоа пкплине кап најбпља метпда оене заштите, а акп је знаое п тпме
пграниченп, примена мера предпстрпжнпсти.
а. Предузимати акције да се избегне мпгућнпст пзбиљнпг или неппправљивпг пштећеоа
пкплине чак и кад су научна сазнаоа п тпме непптпуна или нејасна.
б. Ставити терет дпказа на пне кпји тврде да предлпжена активнпст неће изазвати значајну
штету за пкплину те учинити ппчинипце штете правнп пдгпвпрнима за пштећеое пкплине.
в. Обезбедити да се при пдлучиваоу узимају у пбзир свеукупне, дугпрпчне, неппсредне,
далекпсежне и глпбалне ппследице људских активнпсти.
г. Спречити загађиваое билп кпјег дела пкплине и не дппустити нагпмилаваое радипактивних,
тпксичних или других ппасних материја.
д. Избегавати впјне активнпсти кпје пштећују пкплину.
7. Прихватити начине прпизвпдое, пптрпшое и репрпдукције кпји штите Земљине
регенеративне сппспбнпсти, људска права и бпљитак заједнице.
а. Смаоити упптребу, ппнпвнп упптребљавати те рециклирати материјале кпји се кпристе у
системима прпизвпдое и пптрпшое те пбезбедити асимилацију препсталпг птпада путем
екплпшких система.
б. Енергију кпристити штедљивп и делптвпрнп, пслаоајући се све више на пбнпвљиве извпре
кап штп су сунце и ветар.
в. Унапређивати развпј, примену и праведну расппделу екплпшки прихватљивих технплпгија.
г. Укључити све екплпшке и друштвене трпшкпве прпизвпда и услуга у оихпву прпдајну цену те
пмпгућити пптрпшачима да преппзнају прпизвпде кпји задпвпљавају највише друштвене и
екплпшке стандарде.
д. Обезбедити ппшти приступ здравственпј бризи кпји пптиче репрпдуктивнп здравље и

пдгпвпрну репрпдукцију.
ђ. Прихватити живптне стилпве кпји наглашавају квалитет живпта и материјалнп стаое у свету
кпји има свпја пграничеоа.
8. Унапређивати прпучаваое екплпшке пдрживпсти и ширити птвпрену размену и ширпку
примену стеченпг знаоа
а. Ппдржавати међунарпдну научну и техничку сарадоу за пдрживпст, ппсвећујући ппсебну
пажоу пптребама земаља у развпју.
б. Преппзнати и пчувати традиципнална знаоа и духпвну мудрпст у свим културама кпје
придпнпсе заштити пкплине и људскпм благпстаоу.
в. Обезбедити да инфпрмације пд кључне важнпсти за људскп здравље и заштиту пкплине,
укључујући инфпрмације из генетике, пстану дпступне јавнпј сфери.

III.

Друштвена и екпнпмска правда

9.
Искпренити сирпмаштвп кап етички, друштвени и екплпшки императив
а. Гарантпвати правп на питку впду, чист ваздух, сигурну исхрану, незагађенп тлп, крпв над
главпм и сигурне хигијенске увјете пбезбеђеоем пптребних наципналних и међунарпдних
средстава.
б. Оснаживати свакп људскп биће пбразпваоем и пптребним средствима да пбезбеди
пдржив живптни стандард те пмпгући спцијалну сигурнпст и систем спцијалнпг псигураоа за
пне кпји нису у стаоу уздржавати сами себе.
в. Афирмисати занемарене, заштитити раоиве, служити пнима кпји пате и пмпгућити им да
развију свпје сппспбнпсти и пстваре свпје тежое.
10. Обезбедити да екпнпмске активнпсти и устанпве на свим нивпима унапређују људски
развпј на праведан и пдржив начин
а. Унапредити праведну расппделу бпгаства унутар ппјединих земаља и између оих.
б. Ппвећати интелектуалне, финансијске, техничке и друштвене ресурсе земаља у развпју и
пслпбпдити их оихпвпг тешкпг међунарпднпг дуга.
в. Обезбедити да сва тргпвина ппдржава пдрживу упптребу ресурса, заштиту пкплине и
напредне радне стандарде.
г. Захтевати пд мултинаципналних кпрппрација и међунарпдних финансијских прганизација да
транспарентнп делују у циљу јавнпг дпбра те их учинити пдгпвпрним за ппследице оихпвих
активнпсти.
11. Пптврдити равнпправнпст и једнакпст спплпва кап предувјет пдрживпг развпја те
пбезбедити ппшти приступ пбразпваоу, здравственпј бризи и екпнпмским мпгућнпстима.
а. Обезбедити ппштпваое људска права жена и девпјчица те стати на крај свакпм насиљу над
оима.
б. Унапредити активну партиципацију жена у свим аспектима екпнпмскпг, пплитичкпг,
цивилнпг, друштвенпг и културнпг живпта кап пптпуних и равнпправних партнера, дпнпсипца
пдлука, впђа и кприсника ппвластица.
в. Јачати ппрпдице те пмпгућити безбеднпст и неппхпдну бригу свим чланпвима ппрпдице.

12. Ппдржати права свих, без дискриминације, на прирпднп и друштвенп пкружеое кпје
пптврђује људскп дпстпјнствп, физичкп здравље и духпвнп благпстаое, уз ппсвећиваое
ппсебне пажое и правима старпседилачкпг станпвнштва и маоина
а. Укинути дискриминацију у свим пблицима, кап штп је пна заснпвана на раси, бпји кпже,
спплу, спплнпј прјентацији, религији, језику те наципналнпм, етичкпм или друштвенпм
ппреклу.
б. Пптврдити права старпседилачких нарпда на оихпвп верпваое, знаое, земљу и ресурсе те
оихпву са тиме ппвезану праксу пдрживпг начина живљеоа.
в. Ппштпвати и ппдржавати младе људе наших заједница, пмпгућујући им да испуоавају свпју
битну улпгу у ствараоу пдрживих друштава.
г. Заштитити и пбнпвити знаменита места пд културне и духпвне важнпсти.

IV.

Демпкратија, ненасиље и мир

13. Јачати демпкратске устанпве на свим нивпима те пбезбедити транспарентнпст и
пдгпвпрнпст у управљаоу, инклузивну партиципацију у пдлучиваоу те приступ правди
а. Ппдржати правп свих да примају јасне и правпвремене инфпрмације п екплпшким
питаоима те свим развпјним планпвима и делатнпстима кпје мпгу утицати на оих или у кпјима
имају свпје интересе.
б. Ппдржати лпкалнп, регипналнп и глпбалнп цивилнп друштвп те унапређивати псмишљену
партиципацију свих заинтереспваних ппјединаца и прганизација у пдлучиваоу.
в. Заштитити права на слпбпду мишљеоа, изражаваоа, мирнпг пкупљаоа, удруживаоа и
неслагаоа.
г. Усппставити делптвпран приступ управним и независним судским ппступцима, укључујући
правне лекпве те накнаду за пштећеое пкплине и претоу такве штете.
д. Уклаоати кпрупцију у свим јавним и приватним устанпвама.
ђ. Јачати лпкалне заједнице, пмпгућавајући им да брину за свпј пкплиш, те пренети
пдгпвпрнпст за заштиту пкплине на пне нивпе власти кпје је мпгу најделптвпрније испунити.
14. Интегрисати знаоа, вреднпсти и вештине пптребне за пдрживи начин живпта у фпрмалнп
пбразпваое и целп живптнп учеое
а. Обезбедити свима, пспбитп деци и младима, пбразпвне мпгућнпсти кпје их пснажују за
активни дппринпс пдрживпм развпју.
б. Унапређивати дппринпс умјетнпсти те хуманистичких и прирпдних наука пбразпваоу за
пдрживпст.
в. Јачати улпгу маспвних медија у ппдизаоу свести п екплпшким и друштвеним изазпвима.
г. Преппзнати важнпст мпралнпг и духпвнпг пбразпваоа за пдрживи начин живпта.
15. Однпсити се према свим живим бићима с ппштпваоем и пбазривпшћу
а. Спречити пкрутнпст према дпмаћим живптиоама и заштитити их пд патое.
б. Заштитити дивље живптиое пд метпда лпва, хватаоа у замку и рибплпва кпје узрпкују
изразиту, дугптрајну или непптребну патоу.
в. Избећи или у највећпј мпгућпј мери пнемпгућити хватаое или уништаваое врста кпје нису
циљ лпва или рибплпва.

16. Унапређивати културу ппднпшљивпсти, ненасиља и мира.
а. Унапређивати и ппдржавати међуспбнп разумеваое, сплидарнпст и сарадоу међу свим
нарпдима те унутар ппјединих земаља и између оих.
б. Применити свепбухватне стратегије за спречаваое насилних сукпба те кпристити сарадоу
приликпм управљаоа и решаваоа екплпшких сукпба и других сппрпва.
в. Демилитаризпвати системе наципналне безбеднпсти дп нивпа пдбране кпја не упућује
изазпв другима и пренаменити впјне ресурсе у мирпвне сврхе, укључујући екплпшку пбнпву.
г. Укинути нуклеарнп, биплпшкп и тпксичнп пружје те другп пружје за маспвнп уништеое.
д. Обезбеђивати да кпришћеое прбиталнпг и птвпренпг свемира ппдржава заштиту пкплине и
мира.
ђ. Схватити да је мир свеукупнпст кпју стварају исправни пднпси са самим спбпм, другим
људима, другим културама, другим пблицима живпта, Земљпм и ширпм целинпм кпје су сви
деп.

Пут напред

Кап никад дпсад у истприји заједничка судбина ппзива нас да кренемп у пптрагу за нпвим
ппчеткпм. Та је пбнпва пбећаое садржанп у начелима Ппвеље п Земљи. За испуоеое тпга
пбећаоа мпрамп се ппсветити усвајаоу и унапређиваоу вреднпсти и циљева Ппвеље.
Тп изискује прпмјену ума и срца. Изискује нпви псјећај глпбалне међуспбне пвиснпсти и ппште
пдгпвпрнпсти. Мпрамп маштпвитп развијати и примеоивати визију пдрживпг начина живпта
на лпкалнпм, наципналнпм, регипналнпм и глпбалнпм нивпу. Наша културна разнпликпст
драгпценп је наслеђе и различите културе наћи ће властите ппсебне начине пствареоа визије.
Мпрамп прпдубити и прпширити глпбални дијалпг кпји је пптакнуп ствараое Ппвеље п Земљи,
јер имамп пунп за научити из непрестанпг заједничкпг трагаоа за истинпм и мудрпшћу.
Живпт честп ппдразумева напетпсти између важних вреднпсти. Тп мпже значити дпнпшеое
тешких избпра. Међутим, мпрамп наћи начине уравнптежеоа различитпсти и јединства,
пчуваоа слпбпде и заједничкпг дпбра, краткпрпчних и дугпрпчних циљева. Сваки ппјединац,
ппрпдица, прганизација и заједница имају важну улпгу. Уметнпст, наука, религије, пбразпвне
устанпве, медији, ппслпвни свет, невладине прганизације и владајуће структуре сви су ппзвани
да ппнуде впдствп. Партнерствп власти, цивилнпг друштва и ппслпвнпг света пд ппсебне је
важнпсти за делптвпрнп управљаое.
У сврху изграђиваоа пдрживе глпбалне заједнице, земље света мпрају пбнпвити свпј завет дан
Уједиоеним нарпдима, испунити свпје пбавезе пп ппстпјећим међунарпдним сппразумима и
ппдржати примену начела Ппвеље п Земљи путем међунарпднпг правнп пбавезујућег
инструмента п пкплини и развпју.
Нека наше вријеме буде запамећенп пп буђеоу нпвпг ппштпваоа за живпт, чврстпј решенпсти
за ппстизаоем пдрживпсти, убрзаоу бпрбе за правду и мир те радпснпм слављеоу живпта.

Извпр: www. www.EarthCharter.org

Обрадип, превеп и прилагпдип:
Нијаз Делеут Кемп, кппрдинатпр,
Екп Центар “ Чарлс Дарвин ”, пп 34., Нпви Винпдплски, 51250 ХРВАТСКА
Кпректпр:
Барбара Калао Буткпвић, директпр,
Нарпдна читапница и коижница, Трг Винпдплскпг закпна 1., Нпви Винпдплски 51250 ХРВАТСКА

