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Abstract: At the beginning of XXIst century, international community must increase
the level of awareness regarding the vital importance of promoting at all levels
(local, national, regional, global) a new, balanced relation between human
civilization and, on the other part, terrestrial ecosystems supporting life and the
planet Earth, itself, as a distinct subject of the future global environmental law.
The “sustainable development” paradigm increases incessantly its importance for
the international environmental regulations of this stage of our civilization. The
package of “solidarity rights” (the right to a peaceful and secure international
environment, the right to development, the right to a clean, protected
environment) augments also, its value. Within many documents emitted under the
UN aegis, nature and planet Earth receive an enforced juridical attention, due to
the necessity of changing the present “patrimonial-trading-like” paradigm and to
adopt new patterns of production, consumption and life-style. Green/intelligent
societies, protecting and respecting terrestrial ecosystems and the planet,
combined with a clear, universal awareness that only an international peaceful
and secure environement can guarantee the survival and the prosperity on longterm of the mankind, a basic shift to an attitude of respect and protection for the
planet, considered to be “the house of mankind”, and not “the object of
irresponsible, abusive and destructive actions of state actors, non-state actors” (as
transnational companies, individuals) are clear signs of this global
transformation. Maintaining the balance and quality of nature, protecting
terrestrial ecosystems, conserving nature resources must remain clear imperatives
for all nations and actors, that cannot anymore be put under question or
endangered through conflictual international or regional attitude, through
advancement of mass-destruction military technology or through irrational
exploitation of natural resources, or through massive urban pollution or through
other activities of state actors (in the name of an unlimited sovereignty) or made
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by non-state actors (great polluters, as transnational companies). Need for an
enforced corporative environmental responsibility, and for a consolidated
responsibility of states demands creation or radical transformations of
international institutions, as we are proposing here, such as the creation of a
Global Council for Peace; a Global Council for Monitorising Transnational
Activities of state and non-states actors (transnational companies), from the
perspective of a real respect of “sustainability” condition in their activities.
Key-words: sustainable development, harmony with nature, International
Day of Planet Earth, rights of nature, rights of planet Earth, Antropocene
Age, SDG-s, World Charter of Nature

1. Conceptul de ”dezvoltare durabilă”
Conceptul de ”dezvoltare durabilă” capătă importanță crescândă din prisma
numeroaselor documente emise sub egida ONU îndeosebi, fiind preluat și în doctrină,
precum și în declarațiile politice, pe plan extern în special ori în strategiile de dezvoltare
naționale ale statelor, precum și în literatura de specialitate (inclusiv în domeniul
protecției drepturilor omului).
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Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, ed. a IV-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic,
București, 2010, pp. 18-19.
3
The Millennium Development Goals Report, 2014, We Can End Poverty, United Nations, New York,
2014, www.undp.org/content/undp/en, accesat la 31 martie 2015.
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Conform Raportului privind Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului/2014, publicat de
ONU3, în cadrul Obiectivului 7 (asigurarea sustenabilității mediului înconjurător) sunt
enunțate o serie de provocări care trebuie să primească soluții la nivel global, antrenând
eforturile în acest sens ale întregii comunități internaționale (reducerea emisiilor
globale poluatoare, combaterea împuținării surselor reînnoibile de apă, reducerea
pierderii de biodiversitate prin creșterea numărului de arii protejate și prin prezervarea
resurselor naturale, asigurarea unui acces lărgit către surse de apă potabilă
îmbunătățite, asigurarea accesului la igienă și toalete –”improved sanitation”-,
îmbunătățirea condițiilor de trai ale persoanelor fără adăpost din marile orașe).

2

Una din rădăcinile conceptuale ale sintagmei de ”dezvoltare durabilă”, din prisma
principiului stabilirii unei relații de armonie cu natura este și Declarația de la Rio
(Declarație de principii, numită și Carta Pământului), adoptată în urma conferinței de
la Rio din 3-12 iunie 1992, numită și Conferința Pământului (Earth Summit) unde au fost
enunțate 27 de principii, dintre care pot fi amintite: dreptul tuturor popoarelor la o viață
sănătoasă, productivă, în armonie cu natura; dreptul suveran al națiunilor de a își
exploata liber resursele proprii, fără a provoca prin aceasta daune transfrontaliere
mediului; principiul poluatorul plătește; obligația națiunilor de a adopta legi eficiente
cu privire la mediu etc2.

În Declarația Mileniului, adoptată în urma Summitului Mondial din 20004, la pct. 4
și 6 (printre valorile fundamentale, considerate esențiale pentru relațiile internaționale
în sec. XXI, precum libertatea, egalitatea, solidaritatea, toleranța, responsabilitatea
împărțită) apare și obiectivul protecției și prezervării mediului înconjurător (exprimat
prin valoarea respectului față de natură), care însă nu poate fi privit în mod izolat ci
inter-conectat de celelalte principii și obiective ale Declarației: prezervarea unui climat
de pace și siguranță internațională; dreptul la dezvoltare (în sens larg, unde sunt
cuprinse dreptul la progres material și spiritual pentru fiecare ființă umană dar și
dreptul la dezvoltare al popoarelor); obiectivul eradicării sărăciei, statele trebuind să
depună eforturi constante pentru a arăta că acest obiectiv universal poate fi atins, în
ciuda dificultăților; protecția universală a drepturilor omului, democrația; protecția
categoriilor vulnerabile (inclusiv a celor care au suferit în urma genocidelor, războaielor
civile, calamităților naturale); îmbunătățirea relațiilor de cooperare între țări; o atenție
specială îndreptată asupra continentului african, confruntat cu o multitudine de
probleme (sărăcie, defrișarea pădurilor, extinderea zonelor de deșert, lipsa unor sisteme
financiare stabile, instabilitate politică, lipsa educației, o vulnerabilitate crescută a
populației feminine, lipsa sistemelor sanitare)5.

Conceptul de ”dezvoltare durabilă” primește o atenție specială într-o serie de
documente elaborate sub egida ONU, printre care amintim și Declarația de la
4

5

6

UNGA, Resolution 55/2, United Nations Millennium Declaration, New York, 8 sept. 2000,
www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm, accesat in 30 martie 2015.
Paul Boncuțiu, Declarația Mileniului, Partea întâi, anul 2000, 12 decembrie 2010, Ziare.com,
http://www.ziare.com/international/onu/declaratia-mileniului-partea-intai-anul-2000-1061123.
UNGA, Resolution 55/2, United Nations Millennium Declaration, New York, 8 sept. 2000,
www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm, accesat in 30 martie 2015.
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Obiectivele Declarației Mileniului trebuie privite într-o relație de echilibru, de
armonie, de inter-conectare, astfel încât să se încerce evitarea acordării priorității unuia
în detrimentul altor obiective. Astfel, eforturile popoarelor de a atinge un nivel de
bunăstare (dreptul la dezvoltare, inclusiv industrială) trebuie recunoscute și susținute
dar într-un cadru axat pe o dezvoltare durabilă, cu măsuri, proiecte, strategii, politici
care să implementeze de o manieră concretă obiectivul dezvoltării durabile, în
societățile axate pe dezvoltare, ca prioritate comună. Dreptul la dezvoltare, eradicarea
sărăciei, dreptul la educație și alte drepturi, obiective și principii la care face referire
direct sau indirect Declarația Mileniului, trebuie să se armonizeze cu dreptul la un mediu
înconjurător sănătos și curat, bogat în resurse, care trebuie transmis generațiilor
viitoare, spre a le asigura un nivel corespunzător, dezvoltat, de civilizație.

3

Conform valorii consacrate la pct. 6 din Declarația Mileniului (respectul pentru
natură), se arată necesitatea transmiterii către generațiile viitoare a resurselor bogate
ale planetei, inclusiv prin depășirea actualelor tipare de producție și de consum dar și
prin introducerea principiului moderației în managementul tuturor speciilor vii și al
resurselor naturale, în conformitate cu dezvoltarea durabilă6.

Johannesburg privind Dezvoltarea Durabilă/ 4 sept. 2002, adoptată în urma
Summitului Mondial privind Dezvoltarea Durabilă din Africa de Sud (2-4 sept. 2002)
unde, încă din prima parte a Preambulului, la pct. 2-7 se recunoaște responsabilitatea
generațiilor prezente pentru gradul de civilizație și de bunăstare al generațiilor viitoare
dar și pentru calitatea vieții pe planeta Pământ, prin asumarea unor angajamente, de
către statele semnatare, specifice în sensul protejării planetei, ca biosferă unică și aflată
într-un echilibru fragil. Aceste angajamente care se referă direct la responsabilitatea
oamenilor față de planeta pe care trăiesc, enunțate încă din Preambulul Declarației,
sunt :
- crearea unei societăți globale de ”ajutorare (caritabile), echitabile și umanizate”,
”conștientă de nevoia de demnitate umană pentru toți”
- depunerea eforturilor pentru transmiterea către generațiile viitoare, a ”unei lumi libere
de nedemnitatea și indecența ocazionate de sărăcie, de degradarea mediului și de
tiparele consumului nesustenabil”
- asumarea unui tip de responsabilitate colectivă, de a avansa și de a întări pilonii
interdependenți și reciproci în consolidare, ai dezvoltării durabile (pilonii dezvoltării
economice, sociale și protecția mediului înconjurător), la nivele multiple (global,
național, regional, local)
-nevoia de a crea un plan de armonizare a obiectivului eradicării sărăciei (obiectiv care
conferă importanță majoră dreptului la dezvoltare, atât la nivel individual cât și
colectiv) cu obiectivul dezvoltării umane

La acestea se adaugă și pct. 27 și 29/Declarație, referitoare la rolul sectorului privat,
al corporațiilor, în susținerea acestui nou model de societate globală, bazat pe dezvoltarea
durabilă: este prevăzută obligația companiilor mici și mari de a contribui la evoluția
7

Johannesburg Declaration on Sustainable Development, 4 Sept. 2002. http://www.undocuments.net/jburgdec.htm, accesat la data de 12 sept. 2016.
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Alte rădăcini conceptuale ale angajamentelor asumate mai târziu de state, prin
Agenda 2030 și pe care le găsim, referitor la relația om-planetă-mediul înconjurător, în
Declarația de la Johannesburg/20027, sunt, de exemplu, cele menționate la pct. 13
(provocări globale referitoare la mediu, precum degradarea continuă a mediului
înconjurător global, prin pierderi continue de biodiversitate, epuizarea resurselor de
pește, deșertificare, pierderea pământului fertil, efecte adverse ale schimbărilor
climatice, la care se adaugă dezastrele naturale, poluarea apei și cea marină, poluarea
aerului, cu efecte mai grave asupra țărilor în curs de dezvoltare sau sărace ale planetei).

4

- pct. 11 din Declarație, care se referă la conștientizarea legăturii dintre eradicarea sărăciei,
nevoia de schimbare a tiparelor de consum și de producție și nevoia de protejare și
gestionare rațională a resurselor naturale, pe care se bazează concepția (adoptată la
nivel de concept strategic ONU) a ”dezvoltării durabile„

unor societăți și comunități echitabile și sustenabile, deci de a depăși modelul pur
consumist și liberalist (dictatul pieței, fără nicio responsabilitate în ceea ce privește
resursele planetei și biosfera ca atare sau protecția mediului înconjurător); nevoia de a
întări răspunderea corporatistă, în ceea ce privește alt rol al corporațiilor, stabilit prin
Declarația din 2002, în raport cu societatea globală a sec. XXI (ca societate postconsumistă) ; pct. 35 (angajamentul semnatarilor Declarației de a acționa împreună,
motivați de interesul comun de a salva planeta, de a promova dezvoltarea umană și de
a atinge pacea și prosperitatea universală)
În opinia doctrinei, este un paradox (care exprimă și o imaturitate a civilizației
umane de la începutul sec. XXI) ca oamenii să trăiască într-o societate globalizată, cu
progres tehnic, generând convingerea că omul este și o ființă vulnerabilă, dependentă
direct de parametrii mediului natural, dar și un stăpân, un dominator al planetei sale și
al circuitelor naturale (putând interveni în natură prin avântul tehnologic și industrial,
inclusiv direct dar și indirect- ca nivel de poluare generată de marile orașe, de fabricile
și uzinele sale, de modalitățile de exploatare a resurselor, de tehnicile de a face
agricultură, de defrișările operate pentru a face loc terenurilor agricole, de deșertificările
produse ca efect al defrișărilor, de schimbarea cursurilor de apă și deci, de influențarea
negativă a ecosistemelor adiacente etc.)8.

Doctrina folosește, spre a acentua conștientizarea (și responsabilizarea) de către
omul sec. XXI (și de către decidenții statali și internaționali), termenul de ”criză
ecologică”12, pentru a evidenția comportamentul agresiv, îndelungat al omului de a
8

Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, ed. a IV-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic,
București, 2010, pp. 9-14.
9
Idem.
10
Citat în Daniela Marinescu, op. cit., p. 10.
11
Citat în Daniela Marinescu, op. cit., p. 10-11.
12
Daniela Marinescu, op. cit., pp. 9-10.
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După cum remarca Barry Commoner, ”pământul este poluat… vina o are societatea
omenească- modul în care societatea înțelege să obțină, să repartizeze și să folosească
bogățiile pe care munca umană le extrage din resursele planetei”10. ”Dezechilibrul
accentuat între mediul artificial și cel natural având drept cauză o poluare îndelungată
asupra mediului”, consideră doctrina, prezintă ”perspective reale de deteriorare a
condițiilor de viață ale omului și asupra dezvoltării civilizației viitorului” (după Ioan
Mihuț11).

5

Intervenția omului în cursul naturii, civilizarea sa s-au făcut cu un preț uriaș, cu multe
și grave, uneori iremediabile distrugeri asupra mediului înconjurător care au afectat, în
consecință, și calitatea vieții, ajungându-se azi ca multe probleme legate de mediul
înconjurător să capete dimensiuni globale și să trebuiască a fi soluționate la nivel
internațional, unele din ele devenind motive de dispută între țările dezvoltate și țările
mai puțin dezvoltate (în funcție de percepția asupra priorităților – dezvoltare
tehnologică sau industrială ori protecție a mediului înconjurător)9.

domina natura, de a exploata planeta, de a utiliza abuziv resursele naturale, prin crearea
și consolidarea unui mod de viață depărtat, disprețuitor, patrimonalist ori distructiv la
adresa naturii și prin perpetuarea unui tip de societate care, nici la începutul sec. XXI
nu este una ce a depășit realmente dilema: civilizație sau protecția naturii.
Practic, la începutul sec. XXI, observăm un risc de perpetuare, în societatea
globalizată, a dilemei: dezvoltare cu orice preț SAU protecția mediului înconjurător și a
planetei? Aceasta rămâne o dilemă pentru omul sec. XXI, în loc să se caute soluții de
armonizare a celor două nevoi fundamentale ale omului: nevoia de progres și civilizație
și nevoia de a proteja natura, planeta pe care trăiește. Obiectivul calității vieții este însă,
la o privire atentă, un obiectiv care include protecția mediului înconjurător și a planetei
Pământ. Calitatea vieții presupune păstrarea, protecția unui mediu înconjurător curat,
sănătos, nepoluat, găsirea de tehnologii nepoluante, care să ofere și un standard ridicat
de civilizație omului sec. XXI, presupune și prezervarea echilibrelor ecosistemice fragile
și unice la nivelul întregii biosfere terestre.
Obiectivul dezvoltării civilizației nu trebuie pus în opoziție cu obiectivul păstrării și
protecției mediului înconjurător, al planetei. Din această nevoie de a armoniza cele două
obiective fundamentale ale societății omenești, mai ales la începutul sec. XXI, s-a născut
conceptul de ”dezvoltare durabilă”.
Dezvoltarea civilizației de tip industrial, începând cu mijlocul sec. al XIX-lea, care a
dus și la construirea de orașe pe suprafețe tot mai mari (extinderea mediilor artificiale
de viață) a provocat nu doar o activitate sistematică de agresiune împotriva naturii și de
poluare a sa (cu efecte asupra calității vieții inclusiv în marile metropole, în hrana
omului sec. XXI) dar și o desprindere mentală, spirituală, a omului de natură și de
planeta pe care trăiește și al cărui component ecosistemic este.

13
14

Daniela Marinescu, op. cit., pp. 9-12.
Idem, p.10.
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Doctrina avertizează că trebuie părăsit cât mai repede modul de organizare al
societății bazat pe exploatarea irațională susținută a naturii, pe intervențiile distructive
și nesăbuite asupra naturii, pentru ca generațiile viitoare dar și companiile de mâine,
societățile industrializate de mâine să nu fie puse în situația de a efectua lucrări de
întreținere a planetei14. Aceste societăți, caracterizate printr-un astfel de mod de
percepție viciată asupra planetei și asupra mediului înconjurător, bazat pe o concepție
de deteriorare voită asupra naturii, poartă răspunderea pentru degradarea sistematică

6

Exploatând abuziv și agresiv, irațional, mediul înconjurător și bogățiile planetei,
omul a produs, prin tipul de civilizație (industrială, de consum, mercantilistă), efecte
distructive pe termen lung asupra naturii și planetei sale. Din a doua jumătate a sec.
XX, consideră doctrina, se datorează ”ruperile repetate de către om, a echilibrelor
naturale fragile, printr-o activitate susținută de intervenție irațională asupra naturii
(defrișări masive de păduri, schimbări de cursuri de apă, poluare industrială pe scară
largă, afectarea biodiversității etc.)”13.

a planetei și a mediului înconjurător, în viitor ele trebuind să fie confruntate cu
consecințele acțiunii lor iresponsabile de azi. În acest context, ONU efectuează o
activitate susținută de conștientizare de către decidenții statali dar și de mediile de
afaceri internaționale și locale, asupra riscurilor legate de continuarea degradării
ecosistemului terestru.
Această convingere patrimonialistă asupra naturii, asupra planetei Pământ este una
nocivă și învechită pentru omul sec. XXI, deoarece: este o convingere având originea
într-o teză comercialo-financiară a omului asupra elementelor naturii (cărora le pune o
identificare și un preț, transformându-le în simple obiecte având valoare inventariabilă
și comercială), la care se adaugă un proces de desacralizare a naturii dar și a planetei,
ca atare, care se reduce la un teritoriu inert, ”pentru locuit”, și nu mai este învestit cu o
valoare sacră sau simbolică (Pământul- ființă vie, un organism viu, unic, Pământul- casă
a umanității), precum în vechime.
Patrimonialismul exercitat asupra naturii și asupra planetei ca atare, nu a făcut decât
să accentueze criza morală, spirituală și civilizațională a umanității în raport cu propria
sa planetă, redusă la imaginea unui fel de ”bolovan învârtindu-se prin spațiu”.
Caracterul unic, estetic, fragil, al planetei Pământ, valoarea sa de ”casă a umanității”,
conștientizarea acestei valori simbolice pentru omul sec. XXI, ar duce la o transformare
în mentalitatea și conștiința globală a oamenilor. Educația, la nivelul sec. XXI, de
respectare și protejare a planetei Pământ, a naturii, a ecosistemelor sale care sunt fragile,
unice, aflate în permanentă relaționare și dependență unele de altele, trebuie să devină,
în societățile evoluate ale sec. XXI (inclusiv mental, spiritual, nu doar tehnologic) piloni
fundamentali pentru conturarea unei atitudini responsabile a omului sec. XXI.

Ca și concept, putem spune că ”dezvoltarea durabilă” este un concept global, care
caracterizează o nouă etapă, a responsabilizării, a conștientizării necesității de utilizare
rațională, echilibrată, moderată, a ecosistemelor terestre, de gestionare și prezervare,
15

Cynthia Ghorra-Gobin, Dictionnaire des mondialisations, Ed. Armand Colin, Paris, 2006, pp. 104105.
16
A se vedea pe larg, Martin Griffiths, ed., Encyclopedia of international relations and global politics,
Routledge, USA, 2005, pp. 797-798.
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Trebuie reținute și cele trei priorități, în opinia specialiștilor, care trebuie
încorporate în toate programele de dezvoltare: menținerea proceselor ecologice,
utilizarea sustenabilă a resurselor, menținerea biodiversității16.

7

Doctrina atenționează statele și factorii decizionali dar și pe cei de la nivelul
actorilor non-statali (corporațiile) că trebuie să își crească nivelul de responsabilitate față
de natură, pentru ca întreaga civilizație umană să își asigure supraviețuirea și
prosperitatea pe termen lung; astfel, ”umanitatea trebuie să își decupleze creșterea sa
economică de presiunea exercitată asupra mediului înconjurător, să țină cont de
responsabilitățile comune, de moderație și echitate în accesul la resursele naturale, cât
și la alte resurse care asigură dezvoltarea națiunilor”15.

de transmitere către generațiile viitoare, a resurselor naturale și a celor necesare pentru
dezvoltarea viitoare a civilizației umane dar și pentru menținerea ridicată a parametrilor
calității vieții pe această planetă, de către state și actori non-statali, la un nivel
transnațional și internațional dar și ca regim normativ global în plină formare.
Globalizarea dezvoltării durabile, ca și concept, reiese și din următoarele aspecte:
-

Dezvoltarea durabilă primește un nivel juridic și conceptual internațional de
recunoaștere (este consacrată în documente emise sub egida ONU)

-

Sustenabilitatea devine o contrabalansare necesară a globalizării economiei,
finanțelor, comerțului, violenței17

-

Dezvoltarea durabilă devine și principala paradigmă de raportare a comunității
internaționale, a actorilor statali și non-statali în sec. XXI, pentru schimbarea
tiparelor de producție și consum la nivel global

-

Dezvoltarea durabilă reflectă o importanță în continuă creștere a dreptului la un
mediu internațional curat și sănătos, a dreptului la un climat internațional de pace
și securitate internațională, a dreptului planetei Pământ de a fi protejată de
acțiunile/inacțiunile iraționale, abuzive, distructive ale civilizației umane
industriale și consumiste. Drepturile omului, numite de solidaritate (din generația a
III-a) capătă o importanță în creștere, din prisma dimensiunii globale a paradigmei
”dezvoltării durabile”.

17

A se vedea pe larg, David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt, Jonathan Perraton,
Transformări globale. Politică, economie și cultură, trad. de Ramona-Elena Lupașcu, Adriana
Ștraub, Mihaela Bordea, Alina-Maria Turcu, Ed. Polirom, Iași, 2004, pp. 34-49.
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Printre documentele-cheie adoptate sub egida ONU în privința elaborării
unui proto-nivel de protecție juridică internațională pentru ”Mama Pământ” și relația
”de armonie cu natura”, pot fi amintite aici: rezoluția AG ONU privind Armonia cu
Natura (A/RES/67/214); raportul Secretarului General privind Armonia cu Natura
(A/67/317); Carta Mondială a Naturii; Raportul Secretarului General privind
Armonia cu Natura (A/66/302); Rezoluția AG ONU privind Armonia cu Natura
(A/RES/65/164); Rezoluția AG ONU privind Armonia cu Natura (A/RES/64/196);
Studiul privind nevoia de a recunoaște și respecta drepturile Mamei Pământ
(E/C/2010/4); Rezoluția AG ONU privind Ziua Internațională a Mamei Pământ
(A/RES/63/278); Rezoluția AG ONU privind Anul Internațional al Planetei Pământ,

8

2. O planetă sigură și sustenabilă. Consecințele ”epocii Antropocen” și limitele
sale. Spre o epocă de ”armonie cu natura”.

2008 (A/RES/60/192), la care se adaugă prevederi incidente în Agenda 21 sau în
diferite documente elaborate sub egida organismelor ONU (în special, ECOSOC)18.

18

http://www.un.org/en/events/motherearthday/documents.shtml, accesat în 7 sept. 2016.
Chronology of Harmony with Nature, www.harmonywithnatureun.org/chronology.html , accesat
in 7 sept. 2016.
20
Umanitatea fiind îndemnată, în diferite documente adoptate sub egida ONU, să nu se mai
comporte irațional, abuziv și distructiv cu planeta sa (”printr-o relație absolutist-patrimonialistă
de ”stăpână a naturii”, în sensul negativ al termenului) ci să se comporte rațional, cu grijă,
responsabil, cu respect, cu planeta și cu ecosistemele sale (”ca un gardian al planetei Pământ”).
Este vorba de o schimbare fundamentală de percepție în relația om/natură/planeta Pământ, care
trebuie introdusă în societățile sec. XXI pentru a asigura supraviețuirea umanității și a
biodiversității pe această planetă. A se vedea o luare de poziție foarte clară în acest sens, care se
traduce ulterior, într-o serie de obligații juridice specifice în sarcina statelor membre ONU
(Harmony with Nature, Report of the Secretary General, UNGA, A/67/317, distribuită în 17 august
2012).
19
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Sintagma de ”Mamă Pământ” (”Mother Earth”), în terminologia
documentelor ONU pe această temă, își propune să reflecte o relație de
interdependență care există între ființele umane, alte specii trăitoare pe pământ și
planeta pe care împreună o locuiesc. Această relație de interdependență, introdusă
în terminologia oficială a ONU, este menită să crească nivelul de responsabilizare al
omului și al civilizației umane față de planeta pe care locuiește, să producă o
conștientizare la nivel internațional, la nivelul tuturor state membre ONU, asupra
dependenței vitale a civilizației umane de planeta Pământ și de ecosistemele sale,
omul neputându-se izola și nici acționa împotriva planetei sale și a naturii de care
depinde viața sa și a întregii umanități20. De asemenea, în rezoluție se amintește
faptul că terminologia de ”Mamă Pământ” este o expresie comună pentru planeta
Pământ folosită în diverse țări și regiuni. Folosirea ei în terminologia oficială a ONU
este menită să reflecte nu reîntoarcerea la un grad de primitivism simbolic
(pământul zeificat sau sacralizat, precum în civilizațiile pre-industriale, primitive)
ci să aducă în atenția societăților poluatoare, consumatoare, capitaliste și
industrializate de azi, a unei societăți globalizate conform unui model de liberalism
economico-financiar, necesitatea reparării relației cu natura, cu însăși planeta
(deoarece o serie de efecte negative produse de tipul de civilizație, de tiparele de
producție și consum, de modul de viață al omului sec. XIX-XXI au produs și produc
consecințe negative la adresa naturii, a planetei ca atare, transformându-se în
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Conform rezoluției adoptate de AG ONU (A/RES/63/278) în 22 aprilie 2009,
se stabilește Ziua Internațională a Planetei Pământ, ca fiind în fiecare an, ziua de 22
aprilie19. Totodată, Planeta Pământ și ecosistemele sale sunt considerate în acest
document, a fi ”casa noastră” și pun în vedere statelor membre ONU să promoveze
”o relație de armonie cu natura și cu Pământul, spre a atinge un echilibru just
între nevoile economice, sociale și de mediu ale generațiilor prezente și cele ale
generațiilor viitoare”.

probleme globale, ce caută soluții globale și o conștientizare globală a caracterului
lor distructiv).

21

Secretary-General Ban Ki-Moon, Paris, 29 April 2015, Address at the Institute d’Etudes Politiques de
Paris: The United Nations at 70: New Global Challenges: A Conversation with Ban Ki-Moon, UN
News Centre, www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches , accesată în 10.02.2015.
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Într-o cuvântare ținută la Institutul de Studii Politice de la Paris, din 201521,
Secretarul General ONU, Ban Ki-Moon, considera că una din provocările globale ale sec.
XXI și ale societății umane de azi sunt schimbările climatice, la care se adaugă provocări la
adresa păcii și securității internaționale și la adresa drepturilor omului. Abordările
Secretariului General în acest discurs sunt ambițioase și vizează construirea și
conștientizarea (mai ales în lumea academică) a unei solidarități globale (”cetățeni globali
cu o viziune globală”), o abordare unitară, globală, asupra unor probleme care afectează
întreaga planetă fiind un imperativ, consideră Ban Ki-Moon, care introduce și vizionarul
concept (încă ne-explorat în doctrină– inclusiv în cea privind drepturile omului și
globalizarea) de ”compassionate leadership”, ceea ce se conectează cu viziunea unei societăți
a carității, a întra-ajutorării și protecției mediului înconjurător, a planetei ca o ”casă a
umanității”. Acest concept, rezemat pe ideea unei societăți globale inclusive, deschise,
tolerante, axate pe un respect universal al drepturilor omului este extrem de novator
pentru concepția (puternic impregnată de perspectiva tradițională, machiveliană) asupra
ideii de conducere, de leadership. De la conducătorul de tip machiavelian la cel bazat pe
compasiune, pe înțelegerea nevoilor societății umane și a oamenilor, se face un enorm salt
(de la practica politică din ultimele secole, până la societățile inclusive și caritabile diin sec.
XXI, cum le preconizează viziunea ONU a se construi, progresiv), care implică nu doar
dimensiunea asumării dezvoltării durabile ci și o dimensiune morală, spirituală.
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Aici trebuie amintit și documentul ”The future we want”, emis în urma
Conferinței ONU privind Dezvoltarea Durabilă, adoptat de AG ONU în 27 iulie 2012,
prin rezoluția 66/288, care consacră o relație directă între paradigma ”dezvoltării
durabile” și relația de armonie cu natura, ”prin construirea unei relații echitabile și
echilibrate cu Pământul”, care este ”planeta ce susține și hrănește umnitatea”. În
acest document, ca și în altele, se adoptă, la nivelul ONU, o atitudine novatoare,
necesară trecerii la societățile post-consumiste și post-poluatoare ale sec. XXI, ca
societăți bazate pe utilizarea pe scară largă a tehnologiilor verzi, pe un mod de viață
ce presupune o acțiune multi-dimensională (în domeniile economic, social, politic,
cultural, de educație, financiar) bazat pe construirea progresivă a unei relații de
armonie cu natura. Această atitudine novatoare este reflectată de documentul ”The
future we want”, care re-așează relația om-natură/planeta Pământ pe o bază a
”profundului respect față de natură și de planeta Pământ, pe o conștientizare a
importanței vitale ca planeta să continue să existe și pe acceptarea că umanitatea
are responsabilitatea de a restaura sănătatea și integritatea sistemului planetei
Pământ”.

Introducerea ideii novatoare de ”compasiune” într-un domeniu desacralizat și amoral precum câmpul politic, prin cuvintele Secretarului-General ONU, inspirate și de
abordarea Vaticanului asupra problemelor lumii contemporane22, reflectă o schimbare din
ce în ce mai vizibilă nu doar la nivelul modului de organizare a societăților umane pentru sec.
XXI cât și al modului de a înțelege politica și de a exercita funcții de conducere în sec. XXI.
Perspectiva deschisă de Secretarul General ONU prin introducerea ideii de
”compasiune” în politică și prin conceptul novator de ”leadership al compasiunii”, în 2015,
sunt indicii ale unei schimbări de viziune la nivelul ONU asupra tipului de societăți umane
ale viitorului și asupra modului de a concepe însăși politica, printr-o desprindere
fundamentală de tradiție (liderul de tip machiavelian, dominat de pragmatism și lipsă de
scrupule în exercitarea actului politic, dominat de interesul abstract și nu de grija concretă
pentru oameni care se rezumă la simple statistici, în linia tradițională de a înțelege politica)
spre societatea inclusivă, caritabilă, tolerantă, axată pe protecția drepturilor omului.
Aceste două viziuni fundamentale dezvoltate la nivelul ONU nu pot fi însă posibile
în absența asigurării, de către statele lumii, prin intensificarea cooperării dintre ele, a unui
climat universal de pace și securitate internațională, care se leagă și de nevoia de protecție a
mediului înconjurător (războiul fiind o altă cauză a degradării, a poluării uneori ireversibile
a naturii, nu doar de distrugere a societăților omenești și de împiedicare a dezvoltării
civilizației). În al doilea rând, Ban Ki-Moon consideră anul 2015 drept un an al ”Acțiunii
Globale”, el marcând deadline-ul pentru Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului și
începutul unui nou set de obiective numite SDG-uri (Sustainable Development Goals) sau
Obiective de Dezvoltare Durabilă.

22

Idem.
Ibidem.
24
Ibidem.
23
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Problema schimbărilor climatice reprezintă, în concepția ONU, prin vocea
Secretarului său General, « o problemă nu doar de mediu ci o provocare economică și un
imperativ de ordin planetar, a acționa împotriva schimbărilor climatice reprezentând, în
concepția sa, a acționa împotriva sărăciei și a nedreptății»23. « Oamenii sunt sursa acestei
probleme », consideră Ban Ki-Moon, ei trebuind în consecință, să se re-orienteze spre
”construirea de societăți bazate pe energii regenerabile, nepoluante, pentru a re-stabili
echilibrul deteriorat al planetei”24.
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De asemenea, Ban Ki-Moon consideră că trebuie să existe ”o viziune integrată în
abordarea problemelor globale”, dând ca exemplu problema schimbărilor climatice, care nu
trebuie tratată exclusiv ca una ”de mediu ci privită în strânsă legătură cu probleme globale
de tip financiar, economic, intern, de securitate, având influență asupra securității
alimentare, sănătății, apei”.

Schimbarea modelului de societate umană și a valorilor de la baza sa, reprezintă deci,
în concepția ONU, premisa pentru a păstra și a proteja planeta și interesul generațiilor
viitoare legat de accesul la prosperitate și la dezvoltare.
Într-un alt discurs, Ban Ki-Moon evidențiază legătura dintre problema schimbărilor
climatice și obligația juridică dar și interesul tuturor națiunilor lumii de a păstra un climat
universal de pace și securitate25. Problema schimbărilor climatice este privită ca ”un
multiplicator de amenințări, mai cu seamă la nivel internațional, vremea extremă,
dezastrele naturale provocate de aceasta ducând la crize umanitare și la deplasări masive
de populații, tot mai intense, spre țările bogate, punând în pericol securitatea
internațională”. Există o legătură directă între reducerea sărăciei, schimbările climatice,
modul industrial poluant de organizare al societăților actuale, gradul scăzut de
responsabilitate corporativă la toate nivelurile- local, regional, național, global- în relație
cu găsirea și folosirea de moduri de lucru și tehnologii nepoluante, reponsabile față de
mediu26.
Conform documentului adoptat de AG ONU numit ”Carta Mondială a Naturii”, din
198227, Anexa, al doilea alineat, lit. a, se consacră un nou tip de relație în ordinea juridică
internațională, în locul celei patrimonialist-consumatoriste privind relația omnatură/planeta Pământ. Acest nou tip de relație, recunoscut și consacrat juridic într-un
document ONU, este bazat pe relația de interdependență între umanitate și natură. Astfel,
se recunoaște că ”umanitatea este o parte din natură și că viața pe această planetă depinde
de o funcționare continuă a sistemelor naturale care asigură furnizarea de energie și
nutrienți”; ”civilizația umană își are originea în natură, și a trăi în armonie cu natura conferă
cele mai mari oportunități pentru dezvoltarea creativității umane, pentru confortul și
recreerea omului”.

25

Statement, Secretary-General’s Message to High-Level Side Event on Climate Change and Security
(delivered by Mr. Janos Pasztor, Assistant Secretary-General on Climate Change), New York, 30
september 2015, www.un.org/sg/statements, accesat în 10.02.2015
26
Idem.
27
United Nations General Assembly, World Charter of Nature, A/RES/37/7, distrib. In 28 October
1982, www.un.org/documents/ga/res/37, accesat in 7.09.2016.
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De asemenea, se mai arată în Cartă legătura directă dintre izbucnirea conflictelor și
epuizarea sau împuținarea resurselor naturale, situație care trebuie remediată și prin
stoparea consumului irațional, excesiv, a utilizării defectuoase a resurselor naturale dar și
prin conservarea și protejarea naturii și a resurselor naturale, ca o contribuție directă a
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De asemenea, în Cartă se recunoaște ”unicitatea fiecărei forme de viață, care trebuie
să fie respectată în virtutea unui cod moral de acțiune”; omul, prin acțiunile sale sau prin
consecințele acțiunilor sale, se arată în Cartă, ”poate altera natura și epuiza resursele sale
naturale”, de unde se extrage o obligație juridică generală (privind toți actorii care
desfășoară astfel de acțiuni/activități) să ”recunoască pe deplin urgența de a menține
stabilitatea și calitatea naturii și de a conserva resursele sale naturale”.

statelor și a actorilor non-statali la crearea și la păstrarea unui mediu internațional de pace
și securitate.
Carta Mondială a Naturii introduce un set de principii speciale, ce trebuie amintite
aici ca având directă legătură cu obligația concretă a statelor (și, considerăm noi, a actorilor
non-statali) de implementare a dezvoltării durabile în politicile, deciziile, strategiile, acțiunile
lor:
-principiul respectului față de natură și față de procesele sale naturale, care nu
trebuie afectate sau împiedicate
-principiul conservării
biodiversității

biodiversității

și

al

habitatelor

necesare

păstrării

-principiul gestionării sau folosirii ecosistemelor și organismelor, a resurselor
uscatului, marine și atmosferice din perspectiva respectării sustenabilității, a
respectării integrității unor astfel de ecosisteme sau specii
-principiul protejării naturii împotriva degradărilor cauzate de războaie sau de alte
activități ostile
-principiul conservării tuturor ariilor Pământului, uscat și apă, cu o protecție
specială acordată ariilor unicat și speciilor rare sau primejduite

Documentele ONU reiau formulări din doctrină și le consacră pe planul juridic
internațional, precum cea a recunoașterii faptului că ne aflăm în așa-numita ”epocă
Antropocen”, o nouă epocă în timpul geologic, termen avansat în 2000 de Paul Crutzen și

Page

Aceste prevederi juridice obligatorii pentru actorii statali și non-statali (corporațiile,
indivizii, organizațiile internaționale fiind specificate expres) de la pct. 21 din Cartă sunt
limite la adresa suveranității statelor asupra resurselor lor naturale, care trebuie privită din
prisma dezvoltării durabile, a drepturilor naturii și a protecției planetei Pământ, ca
obligație de a asigura supraviețuirea civilizației umane pe o planetă sănătoasă, sigură,
pașnică, sustenabilă.
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În partea finală a Cartei, la pct. 20, se specifică în mod clar, ca o obligație imperativă
adresată tuturor actorilor (state și actori non-statali) că: ”activitățile militare afectând și
creând pagube naturii trebuie să fie evitate”. De asemenea, remarcăm în sarcina statelor, a
altor autorități publice, a corporațiilor, a indivizilor, a grupurilor, a organizațiilor
internaționale sarcini exprese, date prin pct. 21, de: a coopera pentru conservarea naturii,
prin activități comune, consultări, schimb de informații; de a stabili standarde pentru
produse și procese de manufactură care pot produce efecte adverse asupra naturii; de a
implementa prevederile legale internaționale privind protecția și conservarea mediului
înconjurător; de a se asigura că activitățile din jurisdicția lor sau de sub controlul lor nu vor
produce pagube sistemelor naturale localizate în alte state sau în arii de dincolo de
jurisdicția națională; de a proteja, salva și conserva natura în ariile de dincolo de jurisdicția
lor națională.

Eugene Stoermer28, ca fiind un termen desemnând ”o perioadă în care multe din procesele
cheie sunt influențate de intervenția omului” dar și un termen desemnând ”gradul de
schimbare ambientală asupra planetei Pământ, produs de oameni”29. Pentru secolul XXI
sunt recunoscute ca fiind ”efectele activității umane asupra planetei”, efecte ”neintenționale
dar distructive asupra naturii, cu un impact nu în mod necesar cunoscut, precum sectoarele
energiei, transportului, manufacturii dar și efecte intenționale, precum dezvoltarea urbană,
schimbarea peisajului, agricultura pe scară largă, defrișările și schimbările cursurilor de
apă”, după cum consideră doctrina30. Se mai arată și că ”oamenii au produs asupra naturii
și asupra planetei Terra, o suită de impacturi colective prin care au schimbat și continuă să
schimbe fața planetei și atmosfera sa la un nivel global”31, oamenii privindu-se ca fiind
stăpânii planetei dar într-un sens de utilizator și proprietar irațional, abuziv, ca ființe
separate de mediu, care nu ar depinde de natură și de calitatea planetei Pământ, ceea ce
reprezintă o mare iluzie și o lipsă de înțelegere a realității32.

Mai trebuie să amintim și cel de-al patrulea dialog interactiv, din 22 aprilie 2013, al
AG ONU privind Armonia cu Natura, pentru a comemora Ziua Internațională a Mamei
Pământ, luând în discuție posibilitățile de analizare și de consacrare la nivel internațional
28

P.J.Crutzen, E.F. Stoermer, The Anthropocene, Global Change Newsletter, vol. 41, 2000.
Harmony with Nature, Report of the Secretary General, UNGA, A/67/317, distribuită în 17 august
2012.
30
Mark Lawrence, The Antropocene- Humans in the Earth System, second interactive dialogue on
Harmony with Nature, april 2012, www.harmonywithnature.org .
31
Harmony with Nature, Report of the Secretary General, UNGA, A/67/317, distribuită în 17 august 2012.
32
R. E. Catton and W. R. Dunlap, Environmental Sociology: A New Paradigm, The American
Sociologist, vol. 13 (1978). Capital Institute, Economics, Finance, Governance and Ethics for the
Anthropocene, working paper of the Third Millennum Economy, 3ME project, June 2012.
33
Harmony with Nature, Report of the Secretary General, UNGA, A/67/317, distribuită în 17 august 2012.
29
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Relația de armonie cu natura este una la fel de importantă precum paradigma
”dezvoltării durabile”, se inter-conectează și prezintă legături juridice clare și cu categoria
drepturilor de solidaritate (dreptul la dezvoltare, dreptul la un mediu înconjurător sănătos
și curat, dreptul la prosperitate, dreptul la un climat internațional de pace și siguranță, de
încredere). În acest sens, prin rezoluțiile sale 65/164, 66/204, 66/288, Adunarea Generală a
ONU s-a axat pe o promovare progresivă, de tip holistic, privind dezvoltarea durabilă și
relația de armonie cu natura, ca un imperativ pentru societățile umane din sec. XXI și
pentru acceptarea responsabilității directe a omenirii în a restaura, a proteja și a conserva
resursele naturale ale planetei, ecosistemele terestre naturale și planeta ca atare.
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În acest sens, se impune o schimbare fundamentală și la toate nivelele (local, național,
regional, global) de percepție, a actorilor statali și non-statali (corporații, indivizi, grupuri,
organizații internaționale) asupra relației lor cu natura33. În esență, această nouă percepție
vizează conștientizarea faptului că ființele umane ar trebui să își asume un rol responsabil,
echilibrat, matur, de ”gardieni ai planetei”, ai calității vieții pe această planetă, și de
transmitere către generațiile viitoare a unei planete sigure, sustenabile, pașnice și bogate
în resurse naturale regenerate.

ale unei paradigme non-antropocenice, care se adaugă la adoptarea, în 4 decembrie 2013, la
cea de-a 68-a sesiune a AG ONU, a rezoluției Adunării Generale privind Armonia cu Natura
(A/RES/68/216)34.
În 19 decembrie 2014, s-a adoptat, la cea de-a 69-a sesiune, de către AG ONU, o altă
rezoluție privind Armonia cu Natura (A/RES/69/224) unde se sprijină eforturile constante
de dezvoltare a unei baze etice privind relația între umanitate și planeta Pământ35. De
asemenea, mai trebuie amintită adoptarea de către AG ONU, la cea de-a 70-a sesiune, a
rezoluției privind Armonia cu Natura, din 22 dec. 2015, unde, pentru prima dată, adunânduse experți din întreaga lume, pe tematica jurisprudenței planetei Pământ, se hotărăște
inițierea unui dialog virtual pe subiectul Armonia cu Natura, pentru a se explora cele mai
potrivite modalități de interacțiune a societăților umane cu natura și cele mai potrivite
moduri de implementare ale SDG-urilor (Sustainable Development Goals)36. Se remarcă,
totodată, faptul că unele țări recunosc așa-numitele drepturi ale naturii, din perspectiva
paradigmei ”dezvoltării durabile”37, ceea ce este un pas înainte în acest domeniu
(recunoașterea și consacrarea la nivel global, a unui set bine definit de drepturi ale naturii,
de care atât actorii statali cât și cei non-statali să țină seama, în societatea globală a sec.
XXI).

Cu alte cuvinte, încă de la început, Agenda 2030 se concentrează pe ideea că dreptul
la dezvoltare al popoarelor și al indivizilor (idee reflectată în recunoașterea dimensiunii
34

Chronology of Harmony with Nature, www.harmonywithnatureun.org/chronology.html , accesat
in 7 sept. 2016.
35
Idem.
36
Ibidem.
37
Ibidem.
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Documentul ”Agenda 2030” a fost adoptat de Adunarea Generală a ONU prin
rezoluția din 25 septembrie 2015, nr. 70/1 intitulată «Transforming our world: the 2030
Agenda for Sustainable Development» (A/RES/70/1), distribuită în 21 octombrie 2015.
Încă din Preambul, prima frază afirmă scopul acestui document, ordonat pe trei piloni
fundamentali: oameni, planetă și prosperitate. La acești trei piloni se adaugă și:
obiectivul întăririi păcii universale într-o libertate extinsă, eradicarea sărăciei în toate
formele și dimensiunile sale, inclusiv sărăcia extremă recunoscută ca fiind o provocare
globală. Între combaterea sărăciei globale și obiectivul de a asigura sănătatea,
reînvigorarea și protecția planetei se stabilește (tot prin Preambul) o directă conexiune,
care derivă din însușirea, de către ONU, în toate documentele sale, începând cu
Declarația de la Rio, a dimensiunii ”dezvoltării durabile”.
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3. Inovațiile introduse de Agenda 2030 privind protecția planetei și
dezvoltarea durabilă (schimbarea modelului global de societate). Postconsumismul.

globale și prioritare a obiectivului de combatere a sărăciei) trebuie să se conecteze la
dreptul la un mediu înconjurător sănătos și curat (tradus, în terminologia Agendei 2030,
într-un drept evoluat, anume dreptul omului și al națiunilor dar și dreptul întregii
societăți umane în ansamblul său, la o planetă sănătoasă, curată, nepoluată, sustenabilă,
capabilă să asigure prosperitate și un climat internațional de pace, eliberare de teamă,
de mizerie și sărăcie și pentru generațiile viitoare). Altfel spus, se acentuează pe
dimensiunea cronologică, de transmitere către generațiile viitoare, a unor
bunuri și drepturi care capătă, la începutul sec. XXI, un caracter global:
-dreptul omului, al popoarelor, al societății umane în ansamblul său, la un mediu
înconjurător global curat și sănătos
- dreptul omului, al popoarelor, al societății umane în ansamblul său, la un climat
internațional de pace și securitate
- dreptul omului, al popoarelor, al societății umane în ansamblul său, la dezvoltare
- dreptul omului, al popoarelor, al societății umane în ansamblul său, la a se bucura de
avantajele și progresele științei și tehnicii
- dreptul omului, al popoarelor, al societății umane în ansamblul său, de a trăi pe o planetă
curată, sigură, bogată în resurse
- dreptul omului, al popoarelor, al societăți umane în ansamblul său, de a trăi o viață
eliberată de teamă, teroare, mizerie și indecență ocazionată de sărăcie și de încălcarea
drepturilor omului
- dreptul omului, al popoarelor, al societății umane în ansamblul său, de a realiza o
societate globală caracterizată prin nediscriminare în funcție de gen, prin acordarea de
puteri, competențe și implicarea femeilor și fetelor în viața socială, politică, culturală,
economică a societății și a comunităților de la toate nivelurile (« empowerment of all
women and girls »)
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Un principiu fundamental care leagă cei doi piloni juridici temporali ai Agendei 2030
(pilonul de drepturi referitor la generațiile prezente și pilonul de drepturi referitor la
generațiile viitoare) este enunțată în Preambul: « nimeni nu va fi lăsat în urmă», ceea ce
exprimă cu claritate un tip de abordare colectivă în afirmarea și respectarea drepturilor
sus-menționate și a obiectivelor propuse în acest document.
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Din aceste drepturi, Agenda 2030 proiectează o dimensiune juridică spre generațiile
viitoare, cărora le recunoaște un set de drepturi globale: dreptul la dezvoltare, dreptul la
un mediu viitor global caracterizat prin pace și siguranță, dreptul la a trăi într-o lume
viitoare eliberată de grijă, frică, mizerie și nevoi, dreptul la a trăi într-o lume viitoare
fără sărăcie, dreptul de a se bucura de un mediu înconjurător curat, nepoluat și bogat
în resurse, dreptul de a trăi pe o planetă sigură și curată, însănătoșită după civilizația de
tip industrială, comercialo-consumistă.

Dimensiunea oameni (unde sunt enunțate dreptul oamenilor de a își atinge
deplinul lor potențial în societatea globală a sec. XXI, demnitatea și egalitatea între
oameni, un mediu înconjurător sănătos, eliberarea ființei umane de spectrul
foametei și al sărăciei sub toate aspectele sale)

-

Dimensiunea planetă (ca o inovație în viziunea juridică dezvoltată de Agenda
2030, introducându-se drepturi speciale, recunoscute pentru planeta Pământ):
dreptul planetei de a fi protejată de degradare (inclusiv prin adoptarea unui consum
și a unei producții de tip sustenabil, printr-o gestionare sustenabilă a resurselor sale
naturale, prin măsuri urgente privind schimbările climatice), care trebuie să fie o
planetă capabilă să susțină nevoile generațiilor prezente dar și a celor viitoare.
Această dimensiune vine ca o completare și consolidare a relației dintre paradigma
”dezvoltării durabile” și planeta Pământ, a necesității de a dezvolta conștiința
publică privind protecția planetei și a proceselor sale naturale, inclusiv prin
dezvoltarea unei capacități de management sustenabil al resurselor, realizată prin
rezoluția AG ONU A/RES/ 60/192, privind stabilirea Anului Internațional al Planetei
Pământ, ca fiind anul 200838.

-

Dimensiunea prosperitate (dreptul tuturor ființelor umane de a se bucura de vieți
prospere și împlinite; conexiunea între dreptul la dezvoltare și la progres științific,
tehnic, economic și social în armonie cu natura)

-

Dimensiunea pace (crearea unor societăți tolerante, inclusive, pașnice și juste,
eliberate de violență și teamă; conexiunea dintre dezvoltarea durabilă și pace)

-

Dimensiunea parteneriat (revitalizarea unui Parteneriat Global pentru
Dezvoltare Durabilă, întărirea spiritului solidarității globale, focalizarea pe nevoile
grupurilor și categoriilor vulnerabile și sărace și pe participarea tuturor țărilor,
oamenilor și companiilor în implementarea acestui obiectiv).

În ceea ce privește obiectivul asumat prin Agenda 2030 și pe care îl analizăm aici, cel
de a proteja Planeta, observăm că el mai este menționat în Declarația de la începutul
Agendei 2030, în Introducere, pct. 3, ca un scop distinct (a asigura protecția pe termen
lung a planetei și a resurselor sale naturale), aspect în care este necesar să se schimbe
fundamental viziunea civilizației umane despre cum pot fi atinse prosperitatea,
dezvoltarea, progresul social și tehnologic, modul de viață, tiparele de producție și
consum, raportarea omului la natură, raportarea societăților comerciale, a marilor

38

A se vedea Resolution adopted by the General Assembly, 60/192, International Year of Planet Earth,
2008, A/RES/60/192, distrib. la 20 Febr. 2006.
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Tot în Preambul, observăm enunțarea mai multor dimensiuni pe care Agenda 2030,
implicit statele semnatare, își propun să le respecte și să le urmărească în politicile lor
naționale concrete precum și la nivelurile infra-național, regional și internațional (în
cooperarea multilaterală sau bilaterală dintre ele):

corporații la natură și la planetă, raportarea statelor și a comunității internaționale la
planetă.
Nu este suficientă o teoretizare asupra modelului viitor de societate a sec. XXI prin
care să se propună scopul ”protecției planetei” ci acesta trebuie realizat direct: de state,
de oameni, de corporații, fiecare în mediul și la nivelul său, dar și indirect (prin
adăugarea dimensiunii de sustenabilitate tuturor activităților, măsurilor, deciziilor,
strategiilor de dezvoltare, de asigurare a păcii, de funcționare a societății umane globale
a sec. XXI la toate nivelurile sale și implicând toți actorii săi).
Un astfel de obiectiv (printre altele înscrise în Agenda 2030) este privit, conform pct.
4 și 5 din Declarația de la începutul documentului ca fiind aplicabil universal (pentru
toate popoarele și oamenii și pentru toate segmentele societății) și global (implicând
întreaga planetă, țările dezvoltate și în curs de dezvoltare), deoarece acest obiectiv nu
poate fi atins decât prin implementarea tuturor dimensiunilor paradigmei ”dezvoltării
durabile” (latura economică, socială și de mediu).
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”Protecția planetei” apare din nou, ca obiectiv distinct, în cuprinsul pct. 9, între alte
obiective formulate din prisma dezvoltării durabile: este creat prototipul unei lumi
post-consumiste sau, în termenii Agendei 2030, « o lume în care tiparele de producție
și consum și utilizarea tuturor resurselor naturale- de la aer, pământ, la cursuri de apă,
lacuri, oceane și mări- să fie sustenabile«. Protecția mediului înconjurător este un alt
obiectiv, conex celui major, de protecție a planetei, care se adaugă la alte obiective
amintite în pct. 9 (o creștere economică inclusivă și sustenabilă, o lume bazată pe
dezvoltarea socială, pe eradicarea sărăciei și a foametei, o lume în care dezvoltarea și
aplicațiile tehnologice să fie compatibile cu schimbările climatice, cu biodiversitatea, să
fie durabile, să aibă în vedere o relație de armonie om-natură, precum și protecția
speciilor și a vieții sălbatice).
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În viziunea expusă la pct. 7, observăm împletirea dintre dreptul la dezvoltare,
demnitatea umană, dreptul fiecărei ființe umane de a își dezvolta pe această planetă
întregul său potențial și de a beneficia de progresele științifice, tehnice și culturale,
economice și sociale dar și dreptul oamenilor de a trăi într-o societate globală eliberată
de violență și de teamă, de spectrul sărăciei și al foametei, al analfabetismului și al
excluderii din viața socială, a dreptului de a trăi într-o lume nediscriminării, dar și a
implicării și acordării de puteri și competențe în toate domeniile, femeilor și fetelor
(oprirea excluderii populației feminine a planetei de la a hotărî și a se implica în
destinele planetei, la toate segmentele societăților și comunităților, până la nivel
global). Obiectivul protecției planetei se împletește cu dreptul omului de a beneficia de
servicii sanitare și de igienă, de apă potabilă și de o alimentație suficientă, nutritivă,
sănătoasă, sigură și accesibilă, cu dreptul omului de a trăi în habitaturi umane sigure,
sănătoase, sustenabile și durabile, unde să fie asigurat un acces universal la surse de
energie accesibile, regenerabile, de bază.

Pct. 13 din Declarație enunță expres caracterul inter-dependent al provocărilor deci,
și al angajamentelor luate de state, necesitatea unor soluții integrate (care să țină seama
de obiectivele: eradicării sărăciei sub toate formele și dimensiunile; dev combaterea
inegalităților în interiorul și între țări; de prezervarea planetei; de crearea unei creșteri
economice inclusive, susținute și durabile; de întărirea incluziunii sociale).
Starea planetei în prezent este descrisă în pct. 14 din Agendă, ca fiind legată și de
sub-dezvoltare, de dezastre naturale, de amenințările la adresa sănătății globale, de
conflicte, de extremisme violente, de terorism și crize umanitare ori de deplasări forțate
de persoane, de epuizarea resurselor naturale, de procesele de deșertificare, de un
impact negativ asupra biodiversității, de degradarea mediului, de împuținarea
resurselor de apă potabilă sau curată, de schimbările climatice, de creșterea
temperaturilor, de creșterea nivelului mării, de defrișările masive ori de acidificarea
oceanelor, care afectează ecosistemele și orașele de coastă, inclusiv insule mici, țări în
curs de dezvoltare, punând în discuție supraviețuirea multor societăți și a sistemelor de
susținere biologică a planetei (ca risc specific).
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La pct. 33 din Declarație se recunoaște conexiunea dintre dezvoltarea socială și
economică a societății umane și un management sustenabil al resurselor naturale ale
planetei. Statele sunt hotărâte, în acest sens, să colaboreze și să acționeze pentru
prezervarea și utilizarea durabilă a oceanelor și mărilor, a resurselor de apă potabilă și
curată dar și a pădurilor, munților, pământurilor, pentru a proteja biodiversitatea,
ecosistemele și viața sălbatică. De asemenea, la pct. 33 , statele își iau angajamentul
promovării unui turism sustenabil, de a combate penuria de apă potabilă și poluarea
apei, de a întări cooperarea în combaterea deșertificării, a furtunilor de nisip, a
degradării pământului și a secetei, de a promova reducerea riscurilor de dezastru dar și
de a minimiza impactul orașelor globale (în ceea ce privește managementul sustenabil
al habitatelor urbane din societatea sec. XXI) asupra sistemului climatic global (pct. 34).
Reducerea impactului negativ al activităților urbane, al chimicalelor, care prezintă
riscuri pentru sănătatea umană și pentru mediul înconjurător, reducerea și reciclarea
deșeurilor, o utilizare mai eficientă a resurselor de apă și de energie sunt alte obiective
ce relaționează cu dimensiunea de protecție a planetei, enunțate la pct. 34 din Declarație.
Tot astfel, trebuie privite și angajamentele luate de state la pct. 35, privind realizarea
dezvoltării durabile prin păstrarea securității și a păcii internaționale, prin construcția
de societăți pașnice, juste și inclusive (pct. 35 din Declarație). Conexiunea dintre
dezvoltarea durabilă, pe de o parte, pacea și securitatea internațională, pe de altă parte,
este evidențiată în acest art. 35 din Declarația de la începutul Agendei 2030. O asemenea
conexiune (nu doar juridică ci și politică, socială) este proiectată prin soluția creării unor
societăți inclusive, pașnice, juste, care să furnizeze liber acces la justiție, bazate pe
respectarea drepturilor omului, pe buna guvernare la toate nivelele, pe instituții
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Este interesant de remarcat conexiunea dintre cooperarea win-win, urmărirea
scopului de dezvoltare sustenabilă, globală dar și menținerea recunoașterii dreptului
statelor și a exercițiului liber a deplinei și permanentei suveranități asupra activității lor
economice, asupra bogățiilor lor și asupra resurselor lor naturale.

transparente, responsabile și efective. Agenda 2030 ia în considerare, în seturile de
angajamente juridice impuse statelor semnatare, o atenție sporită ce trebuie acordată
soluționării și prevenirii conflictelor, susținerii refacerii post-conflict a țărilor, precum
și asigurării că femeile sunt implicate în mod real, efectiv, în procesele de construcție a
păcii și de creare a statului; o atenție întărită este acordată conformării acțiunii statelor
cu dreptul internațional, în sensul respectării dreptului la dezvoltare al popoarelor,
conectat cu respectarea dreptului la autodeterminare al popoarelor.
Modalitatea principală prin care Agenda 2030 își propune să își realizeze concret
obiectivele este prin re-vitalizarea unui Parteneriat Global, bazat pe principiul
solidarității globale, în particular, solidaritatea cu segmentele cele mai sărace și
defavorizate ale societății și cu oamenii aflați în situații vulnerabile.
Agenda 2030 se distinge de alte documente adoptate sub egida ONU prin
arhitectura conceptuală, prin principiile sale ambițioase, proiectate pentru o societate
globală a sec. XXI: dimensiunea simbolică, istorică a Agendei 2030 este evidențiată prin
celebrarea a 70 de ani de la crearea ONU, prin angajamentul statelor semnatare ale
Agendei 2030 de a pune în aplicare această « Cartă pentru oameni și planetă în secolul
XXI » (pct. 51), statele semnatare angajând pe acest document, popoarele lor, cu
conștientizarea importanței faptului că «pot fi prima generație care a reușit să stopeze
sărăcia dar pot fi și ultima generație care ar avea șansa de a salva planeta» (pct. 50).
Agenda 2030 stabilește, începând de la pct. 55, natura SDG-urilor (Obiectivelor de
Dezvoltare Durabilă) ca fiind una inter-conectată, indivizibilă, integrată, globală în
natură și universal aplicabilă, fiecare guvern trebuind să aplice aceste ținte globale și
aspiraționale în funcție de provocările specifice cu care se confruntă pe plan național și
local, în atingerea dezvoltării durabile.

-Scopul 6 (asigurarea unei accesibilități și a unui management sustenabil al apei și pentru
uz casnic, pentru toți) care se conectează cu problema păstrării calității apei potabile,
cu refacerea sau reciclarea apelor uzate, menajere sau industriale, cu găsirea unor soluții
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Printre SDG-urile (Scopurile/Obiectivele de Dezvoltare Durabilă) enunțate în
Agenda 2030, care au incidență directă, în opinia noastră, asupra creșterii calității
mediului înconjurător, în asigurarea unei planete sigure, curate, bogate în resurse
naturale, a unor ecosisteme naturale refăcute, transmisibile în bună stare generațiilor
viitoare, se numără, în principal:
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Este important de remarcat că, la pct. 59, se recunoaște, de către statele semnatare,
faptul că există abordări diferite, viziuni, modele și instrumente disponibile în fiecare
țară pentru atingerea dezvoltării durabile și se reafirmă calitatea planetei Pământ și a
ecosistemelor sale de a fi «casa noastră comună», în virtutea recunoașterii (la nivel
juridic, inclusiv) a unei relații de dependență organică, vitală, între om și planeta sa, deci
și a unei responsabilități corelative a omului față de calitatea vieții, a mediului
înconjurător, față de prezervarea, pentru generațiile viitoare, a unei planete sigure,
prospere, curate, bogate în resurse naturale.

tehnologice avansate și aplicabile pe scară largă, la nivel de state și comunități mari
poluatoare, de diversificare a surselor de apă potabilă (naturală și folosită prin
desalinizarea apei marine)
- Scopul 7 (energie accesibilă, durabilă și modernă pentru toți), care se conectează cu
angajamentul statelor semnatare de a găsi soluții și de a introduce surse de energie
verde, nepoluantă și de a asigura un acces liber la aceste surse pentru toți oamenii aflați
sub jurisdicțiile lor
-Scopul 11 (a construi pe baza unui concept de orașe și așezări umane inclusive, sigure,
durabile și sustenabile), care se conectează cu un alt concept, de ”oraș verde”, de habitat
uman al sec. XXI post-consumist și nepoluator, oraș care își diminuează singur
consecințele activității sale sistematic poluatoare și iraționale la adresa mediului, printro centură de uzine și servicii publice de reciclare a deșeurilor urbane și de
recondiționare, de întreținere și amenajare a spațiilor naturale limitrofe sau din
interiorul orașelor, afectate direct sau indirect de abuzul de consum, de deșeuri și de
modul de funcționare generală a unui oraș.
- Scopul 12 (asigurarea unor tipare de producție și de consum sustenabile), care reprezintă
unul din scopurile-cheie pentru întreaga Agendă 2030, trecerea la tiparele postconsumiste, post-industrial-poluatoare spre tipare de societăți, de producție și de
consum bazate pe energiile verzi, pe reciclare, refolosire și protecție a mediului
înconjurător, fiind conștientizate ca unul dintre imperativele societății globale a sec.
XXI)

Scopul 13 (angajamentul de a lua măsuri urgente de combatere a schimbărilor
climatice și a impactului lor)

-

Scopul 14 (conservarea și utilizarea sustenabilă a oceanelor, a mărilor și a
resurselor marine pentru dezvoltarea durabilă)

-

Scopul 15 (protejarea, restaurarea și promovarea utilizării sustenabile a
ecosistemelor terestre, a managementului sustenabil al pădurilor, a combaterii
deșertificării, a opririi și procesului de re-inversare a degradării pământului, a opririi
pierderii de biodiversitate)

Trebuie reiterat faptul că toate scopurile enunțate în Agenda 2030 (toate SDG-urile)
sunt interdependente, globale, alcătuind un tot unitar, neputând să se introducă distincții,
ierarhizări între ele. În angajamentele pe care și le-au luat, ca state semnatare, acestea din
urmă trebuie să le implementeze prin politici naționale și strategii specifice, având în
considerare specificul național și realitățile locului, precum și prioritățile statului însă
implementarea acestor SDG-uri nu trebuie să fie realizată în mod diferențiat (de pildă,
implementarea selectivă a unor SDG-uri care țin mai mult de dreptul la dezvoltare, în
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La aceste SDG-uri se adaugă și obiective legate direct de pilonul protejării planetei Pământ:

detrimentul laturii sustenabilității și a SDG-urilor precum Obiectivele 13, 14, 15, care țin
direct de dimensiunea protecției planetei Pământ).
În cadrul Scopului 14, statele semnatare își asumă orizontul de timp 2025, pentru
prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate felurile, în mod special a
celei provenind de la activitățile de pe uscat; un management sustenabil și o protejare a
ecosistemelor de coastă și maritime, obligația de a acționa pentru restaurarea acestora
pentru a avea «oceane sănătoase și productive »; angajamentul de minimizare a impactului
negativ al acidificării oceanice, eliminarea pescuitului în exces, a braconajului, a practicilor
distructive de pescuit, restaurarea rezervelor de pești în cel mai scurt timp cu putință;
conservarea cu cel puțin 10% a ariilor de coastă și maritime; interzicerea anumitor forme
de subsidii la pescuit care contribuie la pescuitul abuziv, întărirea conservării și a utilizării
sustenabile a oceanelor și a resurselor lor, conform cu dreptul internațional al mării;
îmbunătățirea sănătății oceanului și întărirea contribuției la biodiversitatea marină etc.
În cadrul Scopului 15, statele semnatare își asumă angajamente concrete, tot cu un
orizont de timp 2020 (asigurarea conservării, restaurării și utilizării sustenabile a
ecosistemelor de apă curată terestre și a serviciilor oferite de ele, în special păduri,
pământuri umede, munți, pământuri uscate; implementarea unui management sustenabil
pentru toate tipurile de păduri, întreruperea deforestărilor, restaurarea pădurilor
degradate, creșterea reîmpăduririlor la nivel global; reducerea degradării habitatelor
naturale, protejarea și prevenirea speciilor amenințate; stoparea traficului ilegal de specii
protejate de floră și faună) și angajamente cu un orizont de timp 2030 (combaterea
deșertificării, restaurarea solului și a pământurilor degradate, asigurarea conservării
ecosistemelor montane și a biodiversității lor etc.).

Concluzii

- creșterea responsabilității corporative de mediu (consacrarea expresă a unei
responsabilități directe a corporațiilor, de a proteja planeta, ecosistemele sale, resursele sale
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-identificarea de măsuri, strategii pentru implicarea companiilor transnaționale (în
special) dar și a companiilor private și de stat, mici, medii și mari, în implementarea
concretă, la nivel național local și regional, a SDG-urilor asumate de statele pe teritoriul
cărora își exercită activitatea sau a căror naționalitate o au.
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În opinia noastră, în afară de meritele sale, Agenda 2030 acordă o prea mică
importanță sau ignoră aspecte esențiale pentru obiectivul unei “planete sigure și
sustenabile”, precum:

naturale, în găsirea de tehnologii verzi, nepoluante, în schimbarea concretă a tiparelor de
producție și consum astfel încât ecosistemele terestre și planeta să fie protejate și transmise
în bună stare, bogate în resurse, cu resurse naturale regenerate, către generațiile viitoare)
- consacrarea unei responsabilități globale de a proteja planeta, care să nu incumbe
doar statelor (ca semantari ai Agendei 2030) ci în mod expres, și actorilor non-statali,
privați (mai ales, companiile transnaționale, ale căror decizii, strategii ce depășesc
granițele țărilor produc un impact puternic, de multe ori cu consecințe distructive pe
termen lung sau iremediabile, ecosistemelor naturale, inclusiv prin tehnicile folosite pentru
activitățile lor de profil)
- anunțarea unor piloni (juridici, conceptuali, strategici) privind o viziune unitară, la nivel
global, asupra dezvoltării dreptului global al mediului (de la dreptul internațional al
mediului, care este limitat la actorii statali, în principal, la dreptul global al mediului, axat
pe o răspundere reală, juridică, a actorilor non-statali a căror decizii, acțiuni, strategii
produc impact negativ asupra calității și siguranței mediului înconjurător, asupra
ecosistemelor terestre specifice), privind conturarea unui regim normativ global
dedicat protecției drepturilor naturii (prin depășirea concepției patrimonialistocomerciale, a naturii compuse din obiecte cu preț fix, inventariabile și comerciale) și a
drepturilor planetei Pământ în raport cu actorii statali, cu actorii non-statali (companii
transnaționale, până la indivizi)
- prevederi și angajamente concret formulate privind relația dintre dreptul la dezvoltare (și
limitele sale) și dreptul la un mediu sănătos (din perspectiva paradigmei dezvoltării
durabile)
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- Agenda 2030 trebuia să impună expres răspunderea întregii comunități internaționale, a
statelor, a companiilor transnaționale (inclusiv a celor cu activitate în domeniul militar) în
a combate terorismul (și consecințele distructive asupra mediului înconjurător- în sens larg,
unde se includ nu doar ecosistemele unice ci și habitaturi umane istorice cu valoare de
patrimoniu cultural al umanității-), de a păstra pacea și securitatea internațională, de a
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-recunoașterea juridică la nivel global a unui statut juridic special, distinct, al planetei
Pământ (ca subiect de drept global al mediului) în raport cu actorii statali și non-statali (de
la companii transnaționale, organizații internaționale sau suprastatale până la invidizi), în
raport cu acțiunile concrete ale acestora ce au impact negativ asupra mediului înconjurător
dar și asupra calității vieții pe această planetă, asupra echilibrului fragil dintre ecosistemele
terestre și (prin tehnologiile folosite, prin impactul asupra planetei ca atare, inclusiv prin
tehnologiile militare avansate) care au impact negativ asupra planetei Pământ ca atare, dar
și în raport cu progresul tehnic și științific al societății, în raport cu tiparele consumiste și
distructive (nu doar de consum și producție ci și tiparele dezvoltării aplicațiilor militare,
tipare de raportare a societății umane, de-a lungul istoriei și dezvoltării sale, la planetă, la
mediu, prin prisma conceptelor de pace/război, unde consecințele războaielor asupra
planetei și asupra mediului sunt devastatoare, uneori iremediabile- poluarea nucleară,
întinsă pe mii de ani, de exemplu sau prin folosirea armelor de distrugere în masă)

proteja bunurile culturale de valoare istorică, de a proteja ecosistemele terestre din zonele
căzute sub conflicte, de a gestiona –nu doar uman și politic ci și din punct de vedere al
protecției mediului- marile deplasări de populații, marile valuri migratoare, astfel încât
calitatea mediului înconjurător să nu fie afectată în locurile de tranziție sau de popas ori de
stabilire a acestor populații sau oameni în deplasare forțată masivă39. Și aceste fenomene și
activități se resfrâng negativ asupra calității vieții, asupra relației om-planeta Pământ
- Introducerea de angajamente mult mai ferme (în comparație cu nivelul declarativ destul
de timid, consacrat în Agenda 2030), de către state, privind păstrarea păcii și securității
internaționale, obligație însoțită de răspunderi clare (inclusiv financiare, de dezdăunare și
acțiuni concrete de restabilire a ecosistemelor afectate prin aplicațiile militare, prin
agresiunile armate, prin impactul general negativ al războiului asupra planetei și asupra
mediului înconjurător)
- Răspunderea clară a companiilor transnaționale și a actorilor non-statali implicați în
traficul de arme internațional, în producția de arme internațională, în privința păstrării păcii
internaționale și a calității vieții, a obligației de transmitere către generațiile viitoare a unei
planete sigure, prospere și nepoluate

39

Trebuind a fi propuse în cadrul ONU, spre exemplu, convenții multi-dimensionale de responsabilitate juridică
pentru state și actorii non-statali, elaborate în spiritul holistic al sec. XXI: de ex., o Convenție
internațională privind angajamentele partenerilor publici/privați referitoare la consecințele marilor
deplasări transfrontaliere masive de populații asupra ariilor culturale, asupra mediului înconjurător,
asupra calității vieții din zonele traversate, din zonele de popas sau de ședere temporară a acestor
populații/mase de oameni în deplasare forțată.
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- Introducerea unor instituții speciale, concepute special pentru sec. XXI ca un secol postconsumist, post-industrial, un secol al tehnologiilor verzi și al habitatelor umane și naturale
axate pe o calitate a vieții mereu îmbunătățită, un secol al păcii și toleranței, care consideră
războiul o formă involuată, interzisă și inacceptabilă în relațiile dintre state de a își
reglementa diferendele. Asemenea instituții, cu statut special, global, croite pentru a
corespunde nivelului de evoluție superior al actualului drept internațional (dreptul global,
unde însăși planeta Pământ primește calitatea juridică de subiect de drept global, având
reprezentanți speciali la toate nivelele, spre a îi ocroti drepturile pe care statele societății
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- Introducerea unei clare răspunderi juridice de mediu și din prisma încălcării obiectivului
dezvoltării durabile, privind statele care pornesc acțiuni armate de distrugere și atacare a
națiunilor pașnice, a statelor agresoare (introducerea unui nivel de răspundere juridică mult
mai dur și evoluat în raport cu nivelul actual oferit de dreptul internațional), inclusiv prin
formarea, la nivel internațional, a unui Consiliu Global al Păcii, care să aibă competențe
de monitorizare, judecare și sancționare a comportamentelor statelor din prisma
conceptelor de război/pace, a respectării de către acestea a dreptului oamenilor și
națiunilor de a beneficia de un climat internațional de pace și de securitate internațională
și de a transmite generațiilor viitoare o planetă eliberată de teroare, frică, mizerie,
provocată nu doar de sub-dezvoltare ci și de războaie și destabilizări interne sau regionale
ori de izbucnirea de războaie mondiale

sec. XXI – văzute de Agenda 2030 ca o societate la răscruce- se vor angaja să le respecte
foarte clar-) sunt superioare instituțiilor de cooperare multilaterale sau unor instituții ale
marilor puteri care hotărăsc în formate exclusiviste asupra marilor probleme globale.
Asemenea instituții sunt globale prin natura lor, deci nu se confundă cu marile puteri ci
sunt concepute ca superioare acestora, globale în veritabilul sens al cuvântului și
independente de orice mare putere (spre a beneficia de credibilitatea globală necesară
soluționării imparțiale a unor probleme globale, în modalități acceptate de comunitatea
statală a sec. XXI).
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