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Preambule
Overwegende dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle
leden van de menselijke familie de basis vormt voor vrijheid, rechtvaardigheid en vrede in de wereld, en verplichtingen of verantwoordelijkheden meebrengt,
overwegende dat het uitsluitend aandringen op rechten kan resulteren in conflict, verdeeldheid en eindeloos geschil,
en de verwaarlozing van de menselijke verantwoordelijkheid kan leiden tot wetteloosheid en chaos,
overwegende dat de rechtsstaat en de bevordering van de mensenrechten afhangen van de bereidheid van mannen
en vrouwen om rechtvaardig op te treden,
overwegende dat globale problemen globale oplossingen vereisen die alleen bereikt kunnen worden door middel
van ideeën, waarden en normen die gerespecteerd worden door alle culturen en samenlevingen,
overwegende dat alle mensen, naar beste kennis en bekwaamheid, verantwoordelijkheid hebben bij te dragen aan
een betere sociale orde, zowel thuis als in de globale wereld, doelstelling die niet kan worden bereikt door wetten,
voorschriften en verdragen alleen,
overwegende dat het menselijk streven naar vooruitgang en verbetering alleen kan worden gerealiseerd door overeengekomen normen en standaarden die toepasselijk zijn op alle mensen en instellingen ten allen tijde,
Daarom nu kondigt de
Algemene Vergadering
deze Universele Verklaring van de Verantwoordelijkheden van de Mens af, als een gemeenschappelijke standaard
voor alle volkeren en alle naties, ten einde dat ieder individu en elke instelling van de gemeenschap, met permanente inachtneming van deze Verklaring, zal bijdragen aan de vooruitgang van de gemeenschappen en de verlichting
van al hun leden.
Wij, de volkeren van de wereld, vernieuwen en versterken hiermee de verbintenissen die reeds vastgelegd zijn in de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, namelijk: de volledige aanvaarding van de waardigheid van alle
mensen; hun onvervreemdbare vrijheid en gelijkheid, en hun solidariteit met elkaar. Bewustwording en aanvaarding
van deze verantwoordelijkheden moet onderwezen en bevorderd worden in de gehele wereld.
Grondbeginselen voor de mensheid
Artikel 1
Iedere persoon, ongeacht geslacht, etnische afkomst, sociale status, politieke overtuiging, taal, leeftijd, nationaliteit
of godsdienst, heeft een verantwoordelijkheid om alle mensen op een humane manier te behandelen.
Artikel 2
Geen enkele persoon mag gelijk welke vorm van onmenselijk gedrag steunen; alle mensen hebben echter een verantwoordelijkheid om de waardigheid en het zelfrespect van alle anderen na te streven.
Artikel 3
Geen enkele persoon, geen enkele groep of organisatie, geen enkele staat, geen enkel leger of politie staat boven het
goede en het kwade; allen zijn onderworpen aan ethische normen. Iedereen is verantwoordelijk voor het bevorderen
van het goede, en voor het voorkomen van het kwade in alle dingen.
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Artikel 4
Alle mensen, begiftigd met verstand en geweten, moeten verantwoordelijkheid aanvaarden voor iedereen en voor
allen, voor gezinnen en gemeenschappen, rassen, naties en religies in een geest van solidariteit: Wat u niet wilt dat
uzelf aangedaan wordt, doe dat anderen niet aan.
Geweldloosheid en Eerbied voor het Leven
Artikel 5
Iedere persoon is verantwoordelijk om het leven te eerbiedigen. Niemand heeft het recht om een ander mens te
verwonden, te martelen of te doden. Dit sluit het recht van individuen of gemeenschappen van gerechtvaardigde
zelfverdediging niet uit.
Artikel 6
Geschillen tussen staten, groepen of individuen dienen geweldloos opgelost te worden. Geen regering mag daden van
genocide of terrorisme tolereren of daaraan deelnemen, noch vrouwen, kinderen, of ieder andere burger misbruiken als instrumenten van oorlog. Iedere burger en ambtenaar is verantwoordelijk om te handelen op een vreedzame, geweldloze wijze.
Artikel 7
Iedere persoon is oneindig kostbaar en moet onvoorwaardelijk worden beschermd. De dieren en de natuurlijke omgeving dienen eveneens beschermd te worden. Alle mensen hebben verantwoordelijkheid de lucht, het
water en de grond van de aarde te beschermen ten bate van de huidige bewoners en de toekomstige generaties.
Rechtvaardigheid en Solidariteit
Artikel 8
Iedere persoon heeft verantwoordelijkheid zich integer, eerlijk en rechtvaardig te gedragen. Geen enkele persoon of
groep zal stelen van een andere persoon of groep, of hen willekeurig beroven van hun eigendom.
Artikel 9
Alle mensen, met de nodige hulpmiddelen voorhanden hebben verantwoordelijkheid zich diepgaand in te spannen
om armoede, ondervoeding, onwetendheid en ongelijkheid te overwinnen. Zij moeten duurzame ontwikkeling bevorderen over de hele wereld om waardigheid, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid te verzekeren voor alle mensen.
Artikel 10
Alle mensen hebben verantwoordelijkheid hun talenten te ontwikkelen door zorgvuldige inspanningen; zij moeten
gelijke toegang hebben tot onderwijs en zinvol werk. Iedereen moet steun geven aan de armen, benadeelden, gehandicapten en aan de slachtoffers van discriminatie.
Artikel 11
Alle eigendom en rijkdom moet op verantwoordelijke wijze gebruikt worden, in overeenstemming met rechtvaardigheid
en ten bate van de vooruitgang van de mensheid. Economische en politieke macht moet niet worden gebruikt als een
instrument van overheersing, maar in dienst worden gesteld van economische rechtvaardigheid en maatschappelijke orde.
Waarachtigheid en Tolerantie
Artikel 12
Iedere persoon heeft verantwoordelijkheid naar waarheid te spreken en te handelen. Niemand, hoe hoog of hoe machtig ook, mag leugens uitspreken. Het recht op privacy en persoonlijke en professionele vertrouwelijkheid dient te
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worden gerespecteerd. Niemand is verplicht aan iedereen en altijd alle waarheid te zeggen.
Artikel 13
Politici, ambtenaren, ondernemers, wetenschappers, schrijvers of kunstenaars zijn niet vrijgesteld van algemene
ethische normen, evenmin als artsen, advocaten en andere professionelen die speciale verplichtingen hebben tegenover hun cliënten. Professionele en andere ethische regels moeten de prioriteit van algemene normen zoals die van
eerlijkheid en billijkheid weergeven.
Artikel 14
De vrijheid van de media de mensen te informeren, en instellingen van de samenleving en gouvernementele acties
te bekritiseren, wat van essentieel belang is voor een rechtvaardige samenleving, moet gebruikt worden met verantwoordelijkheid en discretie. Vrijheid van de media draagt een bijzondere verantwoordelijkheid voor juiste en
waarheidsgetrouwe berichtgeving met zich mee. Sensationele verslaggeving die de menselijke persoon of waardigheid degradeert moet ten allen tijde vermeden worden.
Artikel 15
Terwijl de vrijheid van godsdienst moet worden gegarandeerd, hebben de vertegenwoordigers van godsdiensten
een bijzondere verantwoordelijkheid uitingen van vooroordelen en daden van discriminatie ten opzichte van andere
geloofsovertuigingen te vermijden. Ze moeten niet ophitsen tot haat, fanatisme of religieuze oorlogen, noch deze
rechtvaardigen, maar moeten tolerantie en wederzijds respect bevorderen tussen alle mensen.
Wederzijds respect en partnerschap
Artikel 16
Alle mannen en alle vrouwen hebben verantwoordelijkheid respect te tonen voor elkaar en begrip in hun partnerschap. Niemand mag een andere persoon onderwerpen aan seksuele uitbuiting of afhankelijkheid. Integendeel,
seksuele partners moeten de verantwoordelijkheid aanvaarden te zorgen voor elkaars welzijn.
Artikel 17
In al haar culturele en religieuze verscheidenheid, vereist het huwelijk liefde, loyaliteit en vergeving en moet het
gericht zijn op het garanderen van veiligheid en wederzijdse ondersteuning.
Artikel 18
Verantwoorde familieplanning is de verantwoordelijkheid van ieder paar. De relatie tussen ouders en kinderen moet
een uiting zijn van wederzijdse liefde, respect, waardering en bezorgdheid. Geen enkele ouder of volwassene mag
kinderen uitbuiten, misbruiken of mishandelen.
Conclusie
Artikel 19
Niets in deze Verklaring mag zodanig worden uitgelegd alsof een staat, groep of persoon enig recht zou hebben tot
het uitoefenen van een activiteit of een handeling die gericht is op de vernietiging van een van de verantwoordelijkheden, rechten en vrijheden die in deze Verklaring en in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
van 1948 besloten zijn.
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