
Iniciativa Ética da Biosfera:  

a construção da solidariedade global para o futuro da vida  

 

Indivíduos e comunidades em todo o mundo têm trabalhado juntos para preservar a biodiversidade, incluindo a 

diversidade cultural, como uma responsabilidade ética. A fim de combater interesses individuais desenfreados 

que estão dominando a nossa sociedade e destruindo a biodiversidade, temos de aprender com a prática dessas 

comunidades e construir a solidariedade uns com os outros e para com a natureza para garantir a integridade do 

futuro de todas as formas de vida, em toda a sua diversidade.  

 

Para manter a natureza viva, da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), através da sua 

Comissão de Direito Ambiental, inspirada e informada pela Carta da Terra e a Convenção sobre a Diversidade 

Biológica, convida indivíduos, comunidades, organizações e governos a construir um compromisso mútuo para a 

continuidade e o florescimento da vida. A Iniciativa Ética da Biosfera (BEI) se constitui nesta promoção, de forma 

ética e participativa, da diversidade biológica e cultural da biosfera. Por ética, entendemos o domínio de 

investigação que analisa reivindicações sobre o que é certo ou errado ou quando a responsabilidade é atribuída 

à ação humana. As fontes destas reivindicações podem surgir de tradições religiosas ou não.  

 

Ideais éticos de uma sociedade são o cerne de sua visão de bem comum, e inspiram nossa esperança no futuro. 

Valores e princípios éticos fornecem orientações quanto ao que é considerado certo e errado, bom e mau na 

conduta humana, individual e coletiva. Em um mundo profundamente interdependente, mas vulnerável, eles 

nos ajudam a tomar decisões para resolver problemas da comunidade. Para tanto, a Iniciativa Ética da Biosfera  

testemunha ações éticas apresentadas por indivíduos, comunidades, organizações e governos. Apreende  

experiências e divulga as histórias, promovendo um diálogo permanente de vida, para que  a cada nova 

preocupação que surge sejam criadas novas formas de resposta a partir da ética. novas preocupações surgem, 

assim que novas formas de resposta ética.  

 

Este processo de aprendizagem mútua, ou relato, é o coração da Ética Biosphere Initiative. Desde 2004, a 

iniciativa realizou quatro Relatos formal: the Wilderness Relato de Chicago, o Sul Africano Parques Nacionais 

Relato; Local do Brasil Agendas 21 Relato e da Província de Yunnan de China Relato. O resultado chave valores 

éticos, princípios, objectivos e questões formam a base da evolução da Biosfera de Ética, com explicação dos 

conceitos em anexo, com a execução previsto no Plano de Acção.  

 

The Evolving Biosphere Ética  

 

A partir destas comunidades de prática, informado por uma compreensão científica da biosfera e do lugar do 

homem dentro dela, a evolução da Biosfera Ética dá voz e compromisso com os seguintes valores éticos, visando 

a orientar a acção concertada para uma vida sustentável e próspera dentro da biosfera.  

 

Nossa visão de mundo fundamentais:  

 

1. Valorizamos a integridade ecológica da biosfera e sua diversidade de ecossistemas e espécies que interagem, 

independente de outros valores que os seres humanos no lugar deles.  



2. Nós valorizamos as memórias genéticas e culturais realizadas por espécies e das comunidades humanas e 

reconhecer a sua continuidade como a base da superação da biosfera, a capacidade de adaptação e potencial de 

transformação.  

3. Nós vivemos dentro e estão dependentes da biosfera, que entendemos como um sistema diversificado e 

dinâmico com os limites que as sociedades humanas devem respeitar.  

 

Nossos princípios fundamentais:  

 

1. Promover a solidariedade ecológica entre os seres humanos ea natureza, com a obrigação de respeito e de 

amor a compaixão como base para o cuidado genuíno dos seres vivos, lugares e pessoas: o amor pela beleza eo 

dom do mundo natural com toda a sua diversidade de vida, o amor para as nossas casas e nossas casas, e amor 

pelas pessoas de hoje e de amanhã.  

2. Suporte universal dos direitos humanos e os esforços para a justiça social, econômico e ambiental.  

3. Reconhecer o perigo da mercantilização da vida, a apropriação de processos de vida e da criação sintética de 

novas formas de vida a ser introduzido na biosfera.  

4. Manter, promover e alimentar bio-diversidade cultural.  

5. Foster alianças locais e regionais que reconheçam o conhecimento ea compreensão que cada um tem o seu 

contributo.  

6. Reconhecer que a aplicação do conhecimento científico não é o valor neutro.  

 

Os nossos objectivos fundamentais são os seguintes:  

 

1. Manter a natureza viva e florescente na biosfera.  

2. Fornecer representação da natureza na tomada de decisões sobre políticas em todos os níveis que afetam os 

recursos naturais e do mundo vivo.  

3. Confirmar a decisão tomada, que é participativo, inclusivo, a auto-crítica e democrática.  

4. Advance justa e formas sustentáveis de governação dentro de nossas estruturas políticas e econômicas, 

incluindo apoio aos esforços para reconhecer e implementar os direitos da natureza.  

5. Estabelecer uma economia enraizada na realidade ecológica, que reflete as diversas formas em que se 

compreender e valorizar as nossas relações com a natureza.  

6. Exercício de reconciliação ecológicos, confrontando a verdade do passado e reconciliar-nos com esses 

impactos e conseqüências.  

7. Promover uma forma universalmente justa de desenvolvimento humano e os padrões de consumo, a partilha 

de ambos os encargos e os benefícios.  

8. Agir com precaução em caso de incerteza científica.  

 

O Processo de Inquérito Ético  

 

A partir desses princípios éticos comuns, as questões de população, economia, governança e prioridade são 

levantadas. Dentro deste processo de inquérito devemos perguntar-nos perguntas sérias, colocados dentro de 

seus contextos, muitas vezes exclusivo. Este processo fornece uma oportunidade para pensar de forma ética e, 

assim, agir responsavelmente.  



 

1. O que é uma parte equitativa do uso dos recursos naturais de cada indivíduo que não compromete a 

existência de outra vida?  

2. Como podemos canalizar os recursos necessários para mitigar as alterações climáticas e recursos enormes 

desigualdades no mundo?  

3. Como podemos combater curto argumentos econômicos de curto prazo contra a conservação da 

biodiversidade com o pensamento a longo prazo exigido na investigação ética?  

4. Como é que vamos apoiar o bem comum numa sociedade dominada pelos direitos de propriedade privada?  

5. Como podemos manter a integridade da biosfera, sem maior igualdade nas oportunidades económicas e os 

rendimentos?  

6. Como podemos promover o bem comum de todas as comunidades e deter as ambições nocivas das pessoas 

que procuram o poder excessivo?  

7. Que tipo de sistemas de direito interno e internacional, precisamos capacitar as instituições a respeito, apoio 

e implementação da Iniciativa de Ética da Biosfera?  

8. Como é que podemos eticamente equilibrar os direitos da natureza e os direitos dos seres humanos?  

9. Quais as obrigações das sociedades devem assumir para o alívio da pobreza, em reconhecimento das pressões 

que o nosso lugar crescente população sobre a biosfera?  

10. Como podemos fortalecer comunidades ecológicas, militares e / ou econômico de socorro para promover a 

conservação da biodiversidade?  

 

Nosso Convite  

 

A Biosfera Ética Iniciativa está envolvida em uma investigação ética, a fim de comunicar e de estimular a ética 

pensar e agir. Estamos buscando compreender melhor os imperativos éticos necessários para manter a natureza 

viva, e como podemos melhor traduzir esses imperativos em ação real. Dentro e fora da Secretaria, membros e 

parceiros da IUCN, a iniciativa convida os indivíduos, comunidades, organizações e governos para contribuir para 

a evolução da Biosfera, através do diálogo de Ética local. Vamos juntos construir um movimento de 

solidariedade global para o futuro da vida. 


