
Die Biosfeer Etiek Initiative:  

Die bou van globale solidariteit vir die toekoms van die lewe  

 

Individue en gemeenskappe regoor die wêreld gewees het saam te werk aan die behoud van biodiversiteit, met 

inbegrip van biologiese en kulturele diversiteit, soos 'n etiese verantwoordelikheid. Met die oog op die toonbank 

ongebreidelde eiebelang wat ons samelewing oorheers en die vernietiging van biodiversiteit, moet ons leer uit 

hierdie gemeenskappe van praktyk en solidariteit te bou met mekaar en met die natuur om te verseker dat die 

integriteit van die toekoms van alle lewe in al sy diversiteit.  

 

Om te verseker dat die natuur lewe, die Internasionale Unie vir die Bewaring van die Natuur (IUBN), deur middel 

van sy Commissie op Environmental Law, en geïnspireer en ingelig deur die Aarde Handvest en die Konvensie 

oor Biologiese Diversiteit, nooi individue, gemeenskappe, organisasies en regerings om te bou aan 'n 

wedersydse toewyding vir die voortbestaan en bloei van die lewe. Die Biosfeer Etiek Inisiatief (BTN) is hierdie 

deelnemende bevordering van die biologiese en kulturele diversiteit van die biosfeer. Deur etiek, bedoel ons die 

domein van die ondersoek dat die ondersoek eise oor wat reg of verkeerd, of wanneer die verantwoordelikheid 

ag om menslike aksie. Die bronne van hierdie eise mag ontstaan as gevolg van beide godsdienstige en nie-

godsdienstige tradisies.  

 

'N gemeenskap se moraal is die kern van sy visie van die algemeen goed en gee insig in ons hoop vir die 

toekoms. Etiese waardes en beginsels leiding te gee oor wat word beskou as reg en verkeerd, goed en sleg, in 

menslike gedrag, beide die individuele en kollektiewe. In 'n diep afhanklik van mekaar, maar kwesbaar wêreld, 

dit help ons om verantwoordelike optrede ter adres gedeelde probleme. Aan die einde van die Biosfeer Etiek 

Inisiatief getuig van bestaande etiese optrede, soos blyk deur individue, gemeenskappe, organisasies en 

regerings. Dit leer uit hul ervarings en aandele wat hulle stories, die stimulering van 'n voortdurende en leef die 

dialoog, want as' n nuwe betrekking ontstaan het, so sal nuwe vorme van etiese antwoord.  

 

Hierdie proses van mekaar te leer, of Relato, is die hart van die Biosfeer Etiek Inisiatief. Sedert 2004 het die 

inisiatief wat in die besit van vier formele Relatos: die Chicago Wilderness Relato; die Suid-Afrikaanse Nasionale 

Parke Relato; Brasilië se Plaaslike Agenda 21 Relato en die Yunnan provinsie van China Relato. Die gevolg sleutel 

etiese waardes, beginsels, doelstellings en vrae vorm die basis van die veranderende Biosfeer Ethic, met verdere 

verduideliking van konsepte in die aanhangsel en met die implementering uiteengesit in die Aksieplan.  

 

Die Ontwikkelende Biosfeer Ethic  

 

Uit hierdie gemeenskappe van praktyk, deur 'n wetenskaplike begrip van die biosfeer en die plek van die mens 

op die hoogte in dit, die evoluerende Biosfeer Ethic gee stem en verbintenis tot die volgende gedeelde etiese 

waardes, probeer om gids gesamentlike optrede vir' n volhoubare en bloeiende lewe binne die biosfeer.  

 

Ons fondasie wêreldbeskouing:  

 

1. Ons heg waarde aan die ekologiese integriteit van die biosfeer en haar diversiteit van interaksie ekosisteme 

en spesies, onafhanklik van die ander waardes wat die mens plek op hulle.  



2. Ons heg waarde aan die genetiese en kulturele herinneringe wat gedra word deur spesies en die menslike 

gemeenskappe en erken hulle kontinuïteit as die basis van die biosfeer se veerkrag, adaptive kapasiteit en 

potensiaal vir transformasie.  

3. Ons lewe binne en is afhanklik van die biosfeer, wat ons verstaan as 'n diverse en dinamiese stelsel met die 

grense wat die menslike samelewings moet respekteer.  

 

Ons basiese beginsels:  

 

1. Bevordering van ekologiese solidariteit tussen die mens en die natuur, met die verpligting om te respekteer 

en die deernis van die liefde as die grondslag vir ware versorging van lewende wesens, plekke en mense: die 

liefde vir die skoonheid en die gawe van die natuurlike wêreld met al sy living diversiteit; liefde vir ons plekke en 

ons huise, en liefde vir die mense van vandag en môre.  

2. Ondersteuning van universele menseregte en die pogings om sosiale, ekonomiese en omgewingskwessies 

geregtigheid.  

3. Erken die gevaar in die commodificering van die lewe, met die bewilliging van die lewe prosesse en die 

sintetiese skepping van nuwe lewe vorms bekendgestel word in die biosfeer.  

4. In stand te hou, te bevorder en te koester bio-kulturele diversiteit.  

5. Bevordering van plaaslike en streeks-alliansies wat die kennis en begrip dat elkeen het o bydraes te erken.  

6. Erken dat die toepassing van wetenskaplike kennis is nie waarde-neutraal.  

 

Ons fondasie daarop gemik is om:  

 

1. Hou die natuur leef en floreer in die biosfeer.  

2. Voorsien verteenwoordiging van die natuur in die besluitneming oor die beleid op alle vlakke dat die invloed 

van natuurlike hulpbronne en die lewende wêreld.  

3. Handhawing van besluitneming wat deelnemende, inklusiewe, self-kritiek en die demokratiese.  

4. Vooraf regverdige en volhoubare vorme van bestuur binne ons politieke en ekonomiese strukture, insluitend 

ondersteunende pogings om te erken en te implementeer vir die regte van die natuur.  

5. Vestig 'n ekonomie gevestig is in die ekologiese realiteite wat reflekteer die verskillende maniere waarop ons 

verstaan en die waarde van ons verhouding met die natuur.  

6. Oefening ekologiese versoening deur die konfrontering van die waarheid van die verlede en versoen onsself 

met dié wat die impak en gevolge.  

7. Bevordering van 'n universeel eerlike wyse van menslike ontwikkeling en verbruik patrone, die deel van beide 

die laste en die voordele.  

8. Wet met voorsorgmaatreël as ons met wetenskaplike onsekerheid.  

 

Die proses van etiese Versoek  

 

Van hierdie gedeelde etiese beginsels, vrae van die bevolking, ekonomie, bestuur en prioriteit geopper word. 

Binne hierdie proses van ondersoek moet ons vra onsself ernstige vrae, wat geplaas is binne hulle dikwels 

unieke kontekste. Hierdie proses bied 'n geleentheid om te dink dat dit eties en daardeur verantwoordelik op te 

tree.  



 

1. Wat is 'n regverdige deel van die gebruik van natuurlike hulpbronne vir elke individu wat compromis nie die 

bestaan van ander lewe nie?  

2. Hoe kan ons die hulpbronne wat nodig is om vermindering van klimaatsverandering en groot ongelykhede in 

die wêreld regstelling kanaal?  

3. Hoe kan ons die toonbank korttermyn-ekonomiese argumente teen die bewaring van biodiversiteit met die 

langtermyn-denke vereis in etiese ondersoek?  

4. Hoe kan ons ondersteun die algemeen goed binne 'n samelewing oorheers deur privaat-eiendom?  

5. Hoe kan ons handhaaf die integriteit van die biosfeer, sonder veel groter gelykheid in ekonomiese 

geleenthede en inkomste?  

6. Hoe kan ons die bevordering van die algemene welsyn van alle gemeenskappe en weerhou van die skadelike 

ambisies van diegene wat oormatige mag nie?  

7. Watter soort van binnelandse en internasionale reg stelsels het ons nodig om te bemagtig instellings te 

respekteer, ondersteun en implementeer die Biosfeer Etiek Inisiatief?  

8. Hoe kan ons dit eties van die regte van die natuur en die regte van die mens die balans?  

9. Wat is die verpligtinge moet samelewings neem die rigting van die verligting van armoede in die erkenning 

van die druk wat ons groeiende bevolking plek op die biosfeer?  

10. Hoe kan ons te bemagtig gemeenskappe in die omgewing, militêre en / of ekonomiese nood te bevorder die 

bewaring van biodiversiteit?  

 

Ons Uitnodiging  

 

Die Biosfeer Etiek Inisiatief is betrokke by 'n etiese ondersoek om te kommunikeer en te stimuleer etiese denke 

en handel. Ons is op soek na 'n beter die etiese imperatiewe wat nodig is om die natuur lewe te verstaan, en hoe 

ons die beste kan dié imperatiewe in die werklike aksie te vertaal. Binne en buite die Sekretariaat, die lede en 

die vennote van die IUCN, die inisiatief nooi individue, gemeenskappe, organisasies en regerings om by te dra 

tot die ontwikkeling Biosfeer Ethic deur middel van die plaaslike dialoog. Laat ons saam 'n beweging van globale 

solidariteit vir die toekoms van die lewe te bou. 


