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Verdenserklæringen om menneskeplikter
foreslått av InterAction Council i 1997

Innledning

Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten 
er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden og fører med seg plikter eller ansvar,

da en ensidig vekt på rettigheter kan føre til konflikt, splittelse og endeløs uenighet, og forsømmelsen av 
menneskets plikter kan føre til lovløshet og kaos, 

da rettsstaten og fremmingen av menneskeretter er avhengig av at menn og kvinner er villige til å handle 
rettferdig,

da globale problemer krever globale løsninger som bare kan oppnås gjennom ideer, verdier og normer som 
respekteres av alle kulturer og samfunn,

da alle folk, så langt de forstår og evner, har plikt til å støtte en bedre samfunnsorden, både hjemme og globalt, 
et mål som ikke kan nås av lover, forordninger og konvensjoner alene,

da menneskenes ønske om framgang og bedre liv bare kan virkeliggjøres gjennom avtalte verdier og standarder 
som gjelder for alle folk og institusjoner til alle tider,

kunngjør
Generalforsamlingen

nå denne Verdenserklæringen om menneskeplikter som en felles standard for alle folk og alle nasjoner, for 
at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæringen i tankene, skal bidra til å bygge opp 
samfunn og opplyse alle deres medlemmer. Vi, verdens folk, fornyer og forsterker dermed forpliktelsene 
som allerede er kunngjort i Verdenserklæringen om menneskerettigheter: nemlig full anerkjennelse av alle 
menneskers menneskeverd; deres umistelige frihet og likhet, og deres solidaritet med hverandre. Kunnskap 
om og anerkjennelse av disse pliktene skal læres og fremmes i hele verden.

Grunnleggende prinsipper for menneskeheten

Artikkel 1

Enhver, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, sosial status, politiske meninger, språk, alder, nasjonalitet eller 
religion, har plikt til å behandle alle mennesker på en menneskelig måte.

Artikkel 2

Ingen må gi støtte til noen form for umenneskelig atferd, men alle mennesker har plikt til å framelske alle 
andre menneskers menneskeverd og selvrespekt.

Artikkel 3

Ingen person, gruppe eller organisasjon, ingen stat, hær eller politimakt står over godt og vondt; alle er underlagt 
etiske standarder. Enhver har plikt til å fremme det gode og unngå det vonde i alle ting.

Artikkel 4

Alle mennesker, utstyrt med fornuft og bevissthet, må akseptere at de har ansvar for alle og enhver, for familier 
og samfunn, for raser, nasjoner og religioner i en solidarisk ånd: Ikke gjør mot andre det du ikke vil at andre 
skal gjøre mot deg.
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Ikke-vold og respekt for livet

Artikkel 5

Enhver har plikt til å respektere liv. Ingen har rett til å skade, torturere eller drepe et annet menneske. Dette 
utelukker ikke individers og samfunns berettigede selvforsvar.

Artikkel 6

Tvister mellom stater, grupper eller individer må løses uten vold. Ingen regjering må tolerere eller delta i 
folkemord eller terrorisme, og må ikke misbruke kvinner, barn eller andre sivile som et våpen i krigføring. 
Enhver borger og offentlig tjenestemann har plikt til å handle på en fredelig, ikke-voldelig måte.

Artikkel 7

Ethvert menneske er uvurderlig og må beskyttes uten betingelser. Dyr og miljø krever også beskyttelse. Alle 
mennesker har plikt til å beskytte jordens luft, vann og jord for dagens innbyggere og framtidige generasjoner.

Rettferdighet og solidaritet

Artikkel 8

Enhver har plikt til å oppføre seg med integritet, ærlighet og rettferdighet. Ingen person eller gruppe må rane 
eller vilkårlig frarøve andre personer eller grupper deres eiendom.

Artikkel 9

Alle mennesker, gitt de nødvendige verktøy, har plikt til å arbeide oppriktig imot fattigdom, underernæring, 
uvitenhet og ulikhet. De må fremme bærekraftig utvikling over hele verden for å sikre verdighet, frihet, 
sikkerhet og rettferdighet for alle mennesker.

Artikkel 10

Alle mennesker har plikt til å utvikle sine evner gjennom iherdig innsats; de må ha lik tilgang til utdanning 
og meningsfylt arbeid. Enhver må gi støtte til trengende, svake grupper, funksjonshemmede og ofre for 
diskriminering.

Artikkel 11

All eiendom og rikdom må brukes ansvarlig i samsvar med loven og for å føre menneskeheten framover. 
Økonomisk og politisk makt må ikke brukes som en herskeredskap, men for å tjene økonomisk rettferdighet 
og samfunnet.

Sannferdighet og toleranse

Artikkel 12

Enhver har plikt til å tale og handle sannferdig. Ingen, samme hvor høytstående eller mektig vedkommende 
er, må fare med løgn. Retten til personvern og personlig og yrkesmessig fortrolighet må respekteres. Ingen er 
forpliktet til å fortelle hele sannheten til alle til enhver tid.
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Artikkel 13

Ingen politikere, offentlige tjenestemenn, virksomhetsledere, vitenskapsfolk, forfattere eller kunstnere er 
unntatt fra allmenne etiske standarder, det samme gjelder leger, advokater og andre yrkesgrupper som har 
særlige plikter overfor sine kunder. Etiske retningslinjer i virksomheter og annetsteds må speile forrangen til 
allmenne standarder som sannferdighet og rettferdighet.

Artikkel 14

Medias frihet til å informere allmennheten og kritisere samfunnsinstitusjoner og myndigheters handlinger, som 
er avgjørende for et rettferdig samfunn, må brukes med ansvarlighet og diskresjon. Medias frihet medfører 
et særlig ansvar for nøyaktig og sannferdig rapportering. Sensasjonell rapportering som fornedrer mennesket 
eller menneskeverdet må unngås til enhver tid.

Artikkel 15

Selv om religionsfrihet må garanteres, har representantene for religioner et særlig ansvar for å unngå å ytre 
fordommer og handle diskriminerende overfor annerledes troende. De må ikke oppildne til eller legitimere 
hat, fanatisme og religiøs krig, men fremme toleranse og gjensidig respekt mellom alle mennesker.

Gjensidig respekt og partnerskap

Artikkel 16

Alle menn og alle kvinner har plikt til å vise hverandre respekt og forståelse i sitt partnerskap. Ingen må utsette 
en annen person for seksuell utnyttelse eller avhengighet. Seksualpartnere må derimot godta et ansvar for å 
sørge for hverandres trivsel.

Artikkel 17

I alle sine kulturelle og religiøse varianter krever ekteskap kjærlighet, lojalitet og tilgivelse og må ha som mål 
å garantere sikkerhet og gjensidig støtte.

Artikkel 18

Fornuftig familieplanlegging er en plikt for ethvert par. Forholdet mellom foreldre og barn må speile gjensidig 
kjærlighet, respekt, verdsettelse og omtanke. Ingen foreldre eller andre voksne må utnytte, misbruke eller 
mishandle barn.

Avslutning

Artikkel 19

Intet i denne erklæringen må tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å utføre aktiviteter eller 
utføre handlinger som tar sikte på å ødelegge noen av pliktene, rettighetene og frihetene som er nevnt i denne 
erklæringen eller i Verdenserklæringen for menneskerettigheter av 1948.


