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Declaraţia Universală a Responsabilităţilor Omului
Propusă de InterAction Council în anul 1997

Preambul

Considerând că recunoașterea demnităţii inerente și a drepturilor egale și inalienabile ale tuturor membrilor 
familiei umane constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii și păcii în lume și care implică obligaţiile sau 
responsabilităţile,

considerând că insistenţa exclusivă asupra drepturilor poate duce la conflicte, divizare și o dispută fără sfârșit 
și că neglijarea responsabilităţilor omului poate duce la anarhie și haos, 

considerând că supremaţia legii și promovarea drepturilor omului depind de abilitatea bărbaţilor și a femeilor 
de a acţiona corect,

considerând că problemele globale necesită soluţii globale care pot fi obţinute doar prin respectarea ideilor, a 
valorilor și a regulilor de către toate culturile și societăţile,

considerând că tovi oamenii, în deplină cunoștinţă de cauză și fiind în deplinătatea facultăţilor mintale, au 
responsabilitatea de a stimula o mai bună ordine socială, atât la nivel naţional cât și la nivel mondial, un ţel 
care nu poate fi atins doar prin legi, prescripţii și convenţii,

considerând că aspiraţiile omului privind progresul și dezvoltarea pot fi realizate doar în baza valorilor și 
standardelor agreate care se aplică tuturor oamenilor și instituţiilor în orice moment,

Prin urmare,
Adunarea Generală

proclamă Declaraţia Universală a Responsabilităţilor Omului ca ideal comun pentru toate popoarele și toate 
naţiunile, pentru ca toate persoanele și toate organele societăţii, având această Declaraţie permanent în minte, să 
contribuie la progresul comunităţilor și la iluminarea tuturor membrilor acestora. Noi, popoarele lumii, reînnoim 
și consolidăm astfel angajamentele deja proclamate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului: și anume, 
acceptarea totală a demnităţii tuturor oamenilor; libertatea inalienabilă și egalitatea acestora și solidaritatea 
reciprocă. Conștientizarea și acceptarea acestor responsabilităţi trebuie învăţate și promovate în întreaga lume.

Principiile Fundamentale pentru Umanitate

Articolul 1

Orice persoană, indiferent de sex, origine etnică, statut social, orientare politică, limbă, vârstă, naţionalitate 
sau religie, are responsabilitatea de a trata toţi oamenii într-un mod uman.

Articolul 2

Nicio persoană nu trebuie să susţină nicio formă de comportament inuman, ci toţi oamenii au responsabilitatea 
de a lupta pentru demnitatea și stima de sine a celorlalţi.

Articolul 3

Nicio persoană, niciun grup sau organizaţie, niciun stat, nicio forţă armată sau poliţia nu este mai presus de 
bine și rău; toţi sunt supuși standardelor etice. Toată lumea are responsabilitatea de a promova binele și de a 
evita răul în toate demersurile.

Articolul 4

Toţi oamenii, înzestraţi cu raţionament și conștiinţă, trebuie să accepte o responsabilitate faţă de fiecare în 
parte și de toţi, faţă de familie și comunităţi, faţă de rase, naţiuni și religii în spirit de solidaritate: Ceea ce ţie 
nu îţi place, altuia nu îi face.
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Fără Violenţă și Respect pentru Viavă

Articolul 5

Fiecare persoană are responsabilitatea de a respecta viaţa. Nimeni nu are dreptul de a vătăma, tortura sau ucide 
o altă persoană. Aceasta nu exclude dreptul la autoapărare justificată a indivizilor sau a comunităţilor.

Articolul 6

Disputele dintre state, grupuri sau indivizi trebuie rezolvate fără violenţă. Niciun guvern nu trebuie să tolereze 
sau să participe la acte de genocid sau terorism, nici nu trebuie să abuzeze de femei, copii sau oricare alţi civili 
ca instrumente de război. Fiecare cetăţean și funcţionar public are responsabilitatea de a acţiona într-un mod 
pașnic, fără a apela la violenţă.

Articolul 7

Fiecare persoană este infinit de preţioasă și trebuie protejată necondiţionat. Animalele și mediul înconjurător 
necesită, de asemenea, protecţie. Toţi oamenii au responsabilitatea de a proteja aerul, apa și solul planetei 
pentru bunăstarea locuitorilor prezenţi și a generaţiilor viitoare.

Echitate și Solidaritate

Articolul 8

Fiecare persoană are responsabilitatea de a se comporta într-o manieră integră, onestă și corectă. Nicio persoană sau 
un grup nu trebuie să jefuiască sau să priveze în mod arbitrar o altă persoană sau un grup de pe proprietatea acesteia.

Articolul 9

Toţi oamenii, date fiind instrumentele necesare, au responsabilitatea de a depune eforturi serioase pentru a 
depăși starea de sărăcie, malnutriţie, ignoranţă și inegalitate. Aceștia trebuie să promoveze dezvoltarea durabilă 
peste tot în lume pentru a asigura demnitatea, libertatea, siguranţa și echitatea pentru toţi oamenii.

Articolul 10

Toţi oamenii au responsabilitatea de a dezvolta propriile talente prin iniţiative diligente; aceștia trebuie să aibă 
un acces egal la educaţie și la un loc de muncă. Toată lumea trebuie să susţină victimele nevoiașe, dezavantajate 
și invalide ale discriminării.

Articolul 11

Toate bunurile și averile trebuie folosite în mod responsabil conform legii și în scopul progresului rasei umane. 
Puterea economică și politică nu trebuie folosită ca instrument de dominație, ci în serviciul justiției economice 
și al ordinii sociale.

Bună credință și Toleranță

Articolul 12

Fiecare persoană are responsabilitatea de a se exprima și comporta cu bună credinţă. Nimeni, indiferent 
de funcţia înaltă sau putere, nu trebuie să mintă. Dreptul la intimitate și la confidenţialitatea personală și 
profesională trebuie respectat. Nimeni nu este obligat să spună adevărul tuturor, în orice moment.

Articolul 13

Niciun politician, funcţionar public, om de afaceri, om de știinţă, scriitor sau artist nu este scutit de standardele 
etice generale și nici fizicienii, avocaţii și alţi profesioniști care au obligaţii speciale faţă de clienţi. Codurile de 
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etică profesională și de altă natură trebuie să reflecte prioritatea standardelor generale, cum ar fi cele referitoare 
la buna credinţă și corectitudine.

Articolul 14

Libertatea presei de a informa publicul și de a critica instituţiile societăţii și acţiunile guvernamentale, care este 
esenţială pentru o societate echitabilă, trebuie să fie folosită cu responsabilitate și discreţie. Libertatea presei 
are o responsabilitate specială privind informarea precisă și francă. Informarea senzaţională care degradează 
oamenii sau demnitatea trebuie evitată în orice moment.

Articolul 15

În timp ce libertatea religioasă trebuie asigurată, reprezentanţii religioși au o responsabilitate specială de a evita 
noţiunile de prejudiciere și actele de discriminare faţă de diversele credinţe. Aceștia nu trebuie să incite sau 
să legitimizeze ura, fanatismul și războaiele religioase, ci trebuie să promoveze toleranţa și respectul reciproc 
între toţi oamenii.

Respect reciproc și Parteneriat

Articolul 16

Toţi oamenii și toate femeile au responsabilitatea de a afișa respect unii faţă de ceilalţi și de a se înţelege în 
cadrul parteneriatului. Nimeni nu trebuie să fie supus unei alte persoane la exploatare sexuală sau dependenţă. 
Mai degrabă, partenerii sexuali trebuie să accepte responsabilitatea de a avea grijă de bunăstarea celuilalt.

Articolul 17

În toate varietăţile culturale și religioase, căsătoria implică iubire, loialitate și iertare și trebuie să aibă drept 
scop garantarea siguranţei și a susţinerii reciproce.

Articolul 18

Planificarea familiilor este responsabilitatea fiecărui cuplu. Relaţia dintre părinţi și copii trebuie să reflecte 
o iubire, respect, apreciere și grijă reciprocă. Niciun părinte sau alţi adulţi nu trebuie să exploateze, abuzeze 
sau maltrateze copiii.

Concluzie

Articolul 19

Nimic din această Declaraţie nu poate fi interpretat ca implicând niciun drept pentru niciun stat, grup 
sau persoană de a se angaja în vreo activitate sau de a înfăptui un act cu scopul de a distruge vreuna din 
responsabilităţi, drepturi și libertatea stabilite în prezenta Declaraţie și în Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului din 1948.


