
Evitar activitats militars que perjudi-
quin el medi ambient.
7. Adoptar models de producció,
consum i reproducció que salva-
guardin les capacitats regeneratives
de la Terra, els drets humans i el be-
nestar comú.
Reduir, reutilitzar i reciclar els mate-
rials utilitzats en els sistemes de pro-
ducció i consum i assegurar que els
residus puguin ser assimilats pels
sistemes ecològics.
Actuar amb moderació i eficiència en
l’ús de l’energia i basar-se progressi-
vament en les fonts d’energia renova-
ble, com ara la solar i l’eòlica.
Promoure el desenvolupament, l’a-
dopció i la transferència equitativa
de tecnologies respectuoses amb el
medi ambient.
Assimilar tots els costos ambientals i
socials dels béns i serveis en el preu
de venda i possibilitar que els con-
sumidors puguin identificar els pro-
ductes que compleixin les normes
socials i ambientals més altes.
Assegurar l’accés universal a una sa-

nitat que fomenti la salut reproduc-
tiva i la reproducció responsable.
Adoptar estils de vida que posin èm-
fasi en la qualitat de vida i la sufi-
ciència material en un món finit.
8. Impulsar l’estudi de la sostenibili-
tat ecològica i promoure l’intercanvi
obert i una àmplia aplicació dels co-
neixements adquirits.
Donar suport a la cooperació cientí-
fica i tècnica internacional sobre la
sostenibilitat, amb especial atenció a
les necessitats dels països en desen-
volupament.
Reconèixer i preservar el coneixe-
ment tradicional i la saviesa espiri-
tual en totes les cultures que contri-
bueixen a la protecció del medi am-
bient i el benestar humà.
Assegurar que la informació de vital
importància per a la salut humana i
la protecció ambiental, inclosa la in-
formació genètica, sigui de domini
públic.

III. JUSTÍCIA SOCIAL I
ECONÒMICA

9. Eradicar la pobresa com un impe-
ratiu ètic, social i ambiental
Garantir el dret a l’aigua potable,
l’aire net, la suficiència alimentària,
la terra incontaminada, l’habitatge i
el sanejament segur, assignant-t’hi
els recursos nacionals i internacio-
nals que calgui.
Capacitar tots els éssers humans amb
l’educació i els recursos necessaris
per garantir una forma de vida sos-
tenible, i proporcionar la seguretat
social i les xarxes de suport necessà-

les dones en tots els aspectes de la
vida econòmica, política, civil, social
i cultural com a iguals i de ple dret,
decisores, líders i beneficiàries. 
Enfortir les famílies i garantir la se-
guretat i la cura de tots els seus
membres.
12. Defensar el dret de tothom, sen-
se discriminació, a un entorn natu-
ral i social que fomenti la dignitat
humana, la salut física i el benestar
espiritual, amb especial atenció als
drets dels pobles indígenes i les mi-
nories.
Eliminar la discriminació en totes les
seves formes, com les basades en la
raça, el color, el sexe, l’orientació
sexual, la religió, la llengua i l’ori-
gen nacional, ètnic o social.
Afirmar el dret dels pobles indígenes
a la seva espiritualitat, coneixements,
terres i recursos i a les seves pràcti-
ques vinculades a una forma de vi-
da sostenible.
Honrar i donar suport als joves de
les nostres comunitats, i capacitar-
los per exercir el seu paper essencial
en la creació de societats sostenibles.
Protegir i restaurar llocs rellevants
amb significat cultural i espiritual.

IV. DEMOCRÀCIA, NO-
VIOLÈNCIA I PAU

13. Enfortir les institucions de-
mocràtiques en tots els àmbits i pro-
porcionar transparència i responsa-
bilitats en la governabilitat, partici-
pació en la presa de decisions i ac-
cés a la justícia.
Mantenir el dret de tothom a rebre

ries a aquells que no puguin soste-
nir-se per si mateixos.
Reconèixer els ignorats, protegir els
vulnerables, servir aquells que patei-
xen i proporcionar-los les possibili-
tats necessàries perquè desenvolupin
les seves capacitats i segueixin les se-
ves aspiracions.
10. Assegurar que les institucions i
les activitats econòmiques, en tots
els àmbits, promoguin el desenvolu-
pament humà de manera equitativa
i sostenible.
Promoure la distribució equitativa
de la riquesa dintre de les nacions i
entre les nacions.
Augmentar els recursos intel·lec-
tuals, financers, tècnics i socials dels
països en desenvolupament i allibe-
rar-los dels deutes internacionals
onerosos.
Assegurar que tot comerç doni su-
port a l’ús sostenible dels recursos,
la protecció ambiental i les normes
laborals progressives.
Requerir les corporacions multina-
cionals i els organismes financers in-
ternacionals perquè actuïn amb
transparència pel bé públic i fer-los
responsables de les conseqüències de
les seves activitats.
11. Afirmar la igualtat i equitat de
gènere com a prerequisit per al des-
envolupament humà sostenible i as-
segurar l’accés universal a l’educa-
ció, la sanitat i les oportunitats
econòmiques.
Assegurar els drets humans a les do-
nes i a les nenes i acabar amb tota
violència en contra seva.
Promoure la participació activa de
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ma que es minimitzi el seu esgota-
ment i no es causin greus problemes
ambientals.
6. Evitar danys com a millor mèto-
de de protecció ambiental i, quan
els coneixements són limitats, pro-
cedir amb precaució.
Actuar per evitar la possibilitat de
produir danys ambientals greus o ir-
reversibles, encara que el coneixe-
ment científic sigui incomplet o in-
conclusiu.
Exigir les proves pertinents a aquells
que argumentin que una activitat
proposada no causarà danys signifi-
catius i fer que les parts implicades
siguin responsables dels danys am-
bientals.
Assegurar que la presa de decisions
prevegi les conseqüències acumula-
tives, a llarg termini, indirectes,
d’ampli abast i globals de les activi-
tats humanes.
Prevenir la contaminació de qualse-
vol part del medi ambient i no per-
metre l’acumulació de substàncies
radioactives, tòxiques o perilloses.


