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Παγκόσμια διακήρυξη ευθυνών
Προτάθηκε από το InterAction Council το 1997

Προοίμιο

Δεδομένου ότι η αναγνώριση της συμφυούς αξιοπρέπειας και της ισότητας των αναφαίρετων δικαιωμάτων 
όλων των μελών της ανθρώπινης οικογένειας, αποτελεί τη βάση της ελευθερίας, της δικαιοσύνης καν της 
ειρήνης στον κόσμο και συνεπάγεται, υποχρεώσεις ή ευθύνες,

Δεδομένου ότι επιμονή αποκλειστικά σε δικαιώματα μπορεί να καταλήξει σε σύγκρουση, διαίρεση και 
ατέλειωτες διαφορές και η παραγνώριση των ανθρωπίνων ευθυνών μπορεί να οδηγήσει σε αναρχία και 
χάος,

Δεδομένου ότι ο κανόνας του Δικαίου και η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξαρτώνται από 
την προθυμία των ανδρών και γυναικών να ενεργούν δίκαια,

Δεδομένου ότι τα παγκόσμια προβλήματα απαιτούν παγκόσμιες λύσεις, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν 
μόνο μέσω ιδεών, αξιών και κανόνων, που είναι σεβαστοί από όλους τους πολιτισμούς και τις κοινωνίες,

Δεδομένου ότι όλοι οι άνθρωποι στο μέτρο των γνώσεων και ικανοτήτων τους, έχουν ευθύνη να 
σφυρηλατήσουν μια καλύτερη κοινωνική τάξη πραγμάτων, τόσο στην πατρίδα τους όσο και παγκόσμια, 
ένας στόχος που δε μπορεί να επιτευχθεί μόνο με νόμους, συνταγές και προσηλυτισμό,

Δεδομένου ότι οι ανθρώπινες φιλοδοξίες για πρόοδο και βελτίωση μπορούν να εκπληρωθούν μόνο με 
συμφωνημένες αξίες και επίπεδα, που εφαρμόζονταν σε όλους τους ανθρώπους καν ιδρύματα σε κάθε 
εποχή,

Ως εκ τούτου τώρα
Η Γενική Συνέλευση

προκηρύσσει την Παγκόσμια αυτή Ανακήρυξη Ανθρωπίνων Ευθυνών ως κοινό μέτρο για όλους τους 
λαούς και όλα τα έθνη, με σκοπό κάθε άτομο και κάθε όργανο της κοινωνίας, έχοντας πάντοτε υπόψη 
την Ανακήρυξη αυτή να συμβάλει στην πρόοδο των κοινοτήτων και στη διαφώτιση όλων των μελών 
της. Εμείς οι λαοί του κόσμου, ανανεώνουμε και ενισχύουμε τις δεσμεύσεις, που αναφέρονται ήδη στην 
Παγκόσμια Ανακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: δηλαδή την πλήρη αποδοχή της αξιοπρέπειας όλων 
των λαών, την αναφαίρετη ελευθερία καν ισότητα καν την αλληλεγγύη τους. Επαγρύπνηση και αποδοχή 
των ευθυνών αυτών πρέπει να διδαχθούν και να πραχθούν στον κόσμο.

Βασικές Αρχές για την Ανθρωπότητα

Άρθρο 1

Κάθε πρόσωπο ανεξάρτητα από το φύλο του, την εθνική καταγωγή του, την κοινωνική του θέση, τις 
πολιτικές του πεποιθήσεις, ή γλώσσα, εθνικότητα, ή θρησκεία έχει ευθύνη να μεταχειρίζεται, όλους τους 
ανθρώπους με ανθρώπινο τρόπο.

Άρθρο 2

Κανένα πρόσωπο δε θα υποστηρίζει οποιαδήποτε απάνθρωπη συμπεριφορά, αλλά όλοι οι άνθρωποι έχουν 
υποχρέωση να αγωνίζονται για την αξιοπρέπεια και αυτοεκτίμηση όλων των άλλων.
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Άρθρο 3

Κανένα πρόσωπο, καμιά ομάδα ή οργάνωση, κανένα κράτος, κανένας στρατός, ή αστυνομία δεν βρίσκεται 
πάνω από το καλό και το κακό. Όλοι υπόκεινται σε ηθικά μέτρα. Ο καθένας έχει την ευθύνη να προάγει 
το καλό και να αποφεύγει το κακό σε κάθε περίπτωση.

Άρθρο 4

Όλοι οι άνθρωποι, προικισμένοι με λογική καν συνείδηση, πρέπει να αποδεχθούν ευθύνη στον καθένα 
και σε όλους, σε οικογένειες, σε φυλές, σε έθνη και θρησκείες σε πνεύμα αλληλεγγύης. Ο συ μισείς 
εταίρω μη ποιήσης.

Η μη βία και ο σεβασμός της ζωής

Άρθρο 5

Κάθε πρόσωπο έχει υποχρέωση να σέβεται τη ζωή. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα, να τραυματίσει, να 
βασανίσει, ή να σκοτώσει οποιοδήποτε πρόσωπο. Αυτό δεν εξαιρεί το δικαίωμα αυτοάμυνας ατόμων ή 
κοινοτήτων.

Άρθρο 6

Διενέξεις μεταξύ κρατών ομάδων ή ατόμων πρέπει να λύονται χωρίς βία. Καμιά κυβέρνηση δεν πρέπει 
να ανέχεται, ή να συμμετέχει σε πράξεις γενοκτονίας, ή τρομοκρατίας, ούτε καν να υποβάλλει σε 
κακομεταχείριση, γυναίκες, παιδιά ή οποιουσδήποτε άλλους πολίτες ως όργανα πολέμου. Κάθε πολίτης 
και δημόσιος άνδρας έχει υποχρέωση να ενεργεί κατά ειρηνικό μη βίαιο τρόπο.

Άρθρο 7

Κάθε πρόσωπο είναι, απείρως πολύτιμο και πρέπει να τυγχάνει ανάλογης προστασίας. Όλοι οι άνθρωποι 
έχουν υποχρέωση να προστατεύουν τον αέρα, το νερό τη γη για το καλό των παρόντων κατοίκων και 
των μελλοντικών γενεών.

Δικαιοσύνη και αλληλεγγύη

Άρθρο 8

Κάθε πρόσωπο έχει υποχρέωση να συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια, τιμιότητα καν δικαιοσύνη. κανένα 
πρόσωπο ή ομάδα δεν μπορούν να ληστεύουν ή αυθαίρετα να στερούν οποιοδήποτε πρόσωπο ή ομάδα 
από την περιουσία τους.

Άρθρο 9

Όλοι οι άνθρωποι, εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα, έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν σοβαρές 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της φτώχειας, του υποσιτισμού, της αμάθειας και της ανισότητας. θα 
πρέπει να προάγουν σταθερή ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο με σκοπό να εξασφαλιστεί η αξιοπρέπεια, η 
ελευθερία η ασφάλεια και η δικαιοσύνη για όλους τους ανθρώπους.

Άρθρο 10

Όλοι οι άνθρωποι έχουν υποχρέωση να αναπτύξουν τα ταλέντα τους μέσω επιμελών προσπαθειών, πρέπει 
να έχουν ίση πρόσβαση στην παιδεία και εργασία, ο καθένας πρέπει να παρέχει υποστήριξη στους έχοντας 
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ανάγκη, στους μη προνομιούχους, στους ανάπηρους καν τα θύματα διακρίσεων.

Άρθρο 11

Η περιουσία και ο πλούτος πρέπει να χρησιμοποιούνται με αίσθημα ευθύνης, σύμφωνα με τους κανόνες 
της Δικαιοσύνης και για την πρόοδο του ανθρωπίνου γένους. Η οικονομική και πολιτική ισχύς δεν πρέπει 
να χρησιμοποιείται ως μέσο για κυριαρχία, αλλά στην υπηρεσία της οικονομικής δικαιοσύνης και της 
κοινωνικής ευταξίας.

Αλήθεια και ανεκτικότητα

Άρθρο 12

Κάθε πρόσωπο έχει υποχρέωση να λέγει και να πράττει την αλήθεια. Κανένας όσο ψηλά ιστάμενος ή 
ισχυρός μπορεί να λέει ψέματα. Θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής και 
της προσωπικής και επαγγελματικής εμπιστευτικότητας.

Άρθρο 13

Κανένας πολιτικός δημόσιος υπάλληλος, επιχειρηματίας, επιστήμονας ή καλλιτέχνης δε μπορεί να 
εξαιρεθεί από τις γενικές ηθικές αρχές. Ούτε και οι γιατροί, οι δικηγόροι, ή άλλοι επαγγελματίες, οι 
οποίοι έχουν ιδιαίτερα καθήκοντα σε πελάτες. Επαγγελματικοί και άλλοι κανόνες ηθικής θα πρέπει να 
αντανακλούν την προτεραιότητα των γενικών αρχών, όπως είναι η αλήθεια και η δικαιοσύνη.

Άρθρο 14

Η ελευθερία των Μέσων να πληροφορούν το κοινό και να κρίνουν κοινωνικά ιδρύματα και κυβερνητικές 
ενέργειες που είχαν απαραίτητα για μια δίκαιη κοινωνία, πρέπει να χρησιμοποιείται με ευθύνη και 
διακριτικότητα. Ανταποκρίσεις εντυπωσιασμού, που υποβιβάζουν την προσωπικότητα ή την αξιοπρέπεια 
πρέπει να αποφεύγονται σε όλες τις περιπτώσεις.

Άρθρο 15

Ενώ πρέπει να διασφαλίζεται η θρησκευτική ελευθερία, οι εκπρόσωποι των θρησκειών έχουν ειδική 
ευθύνη να αποφεύγουν την έκφραση προκαταλήψεων και πράξεις διακρίσεων έναντι εκείνων, που 
πιστεύουν σε άλλες θρησκείες. Δεν πρέπει να προκαλούν, ή να νομιμοποιούν μίσος, φανατισμό και 
θρησκευτικούς πολέμους, αλλά πρέπει να καλλιεργούν την ανεκτικότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό 
μεταξύ όλων των λαών.

Αμοιβαίος σεβασμός και Συνεταιρισμός

Άρθρο 16

Όλοι οι άνδρες και γυναίκες έχουν υποχρέωση να δείχνουν σεβασμό ο ένας στον άλλο καν κατανόηση 
στο συνεταιρισμό τους. Κανένας δεν πρέπει να υποβάλλει άλλο πρόσωπο σε σεξουαλική εκμετάλλευση 
ή εξάρτηση. Μάλλον, οι σεξουαλικοί εταίροι θα πρέπει να αποδεχθούν την ευθύνη να φροντίζει ο ένας 
τον άλλο,

Άρθρο 17

Σε όλες τις πολιτιστικές καν θρησκευτικές μορφές ο γάμος απαιτεί αγάπη, αφοσίωση και συγχώρεση και 
θα πρέπει να αποβλέπει στην κατοχύρωση της ασφάλειας και της αμοιβαίας υποστήριξης.
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Άρθρο 18

Ο λογικός οικογενειακός προγραμματισμός αποτελεί ευθύνη του κάθε ζευγαριού. Οι σχέσεις μεταξύ 
γονέων καν παιδιών πρέπει να αντανακλούν αμοιβαία αγάπη, σεβασμό, εκτίμηση και ενδιαφέρον. 
Κανένας γονέας ή οποιοσδήποτε άλλος ενήλικος δεν μπορεί να εκμεταλλεύεται να προσβάλλει ή να 
κακομεταχειρίζεται τα παιδιά.

Επίλογος

Άρθρο 19

Τίποτε, το οποίο περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη αυτή δεν πρέπει να ερμηνεύεται ότι εξυπακούει το 
δικαίωμα για οποιοδήποτε κράτος ή πρόσωπο, να προβαίνουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή ενέργεια, 
που θα αποσκοπεί στην εξαφάνιση των ευθυνών, δικαιωμάτων και ελευθεριών όπως αναφέρονται στη 
Διακήρυξη αυτή και στην Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948.


