Any internacional de l’ONU...
2010: Any internacional de
la biodiversitat biològica
Nacions Unides, Assemblea General
per conscienciar el públic amb mires a assolir els
19 de gener de 2007
objectius del Conveni i la meta relativa a la diversitat
Any Internacional de la Diversitat Biològica, 2010 biològica fixada pel 2010,
1. Declara l’any 2010 Any Internacional de la
L’Assemblea General,
Diversitat Biològica;
Recordant a més el Document Final de la Cimera
2. Convida els Estats Membres a considerar la
Mundial 2005,
possibilitat d’establir comitès nacionals de l’Any
Recordant la necessitat d’accelerar l’aplicació de
Internacional de la Diversitat Biològica;
la Iniciativa Mundial sobre comunicacions, educació
3. Anima els Estats Membres i altres interessats a
i consciència pública del Conveni sobre la Diversitat
aprofitar l’Any Internacional de la Diversitat Biològica
Biològica,
per crear més consciència sobre la importància
Preocupada per la pèrdua contínua de la diversitat de la diversitat biològica mitjançant la promoció
biològica i reconeixent que cal fer un esforç sense
d’activitats a nivell local, regional i internacional;
precedents per aconseguir l’objectiu de reduir
4. Invita els Estats Membres i les organitzacions
significativament pel 2010 el ritme de pèrdua de la
internacionals pertinents a donar suport a
diversitat biològica,
les activitats que organitzaran els països en
Profundament preocupada per les repercussions
desenvolupament, especialment els països menys
socials, econòmiques, ambientals i culturals de la
avançats, els països en desenvolupament sense litoral,
pèrdua de la diversitat biològica, i destacant la
els petits Estats insulars en desenvolupament i els
necessitat d’adoptar mesures concretes per invertir-la, països d’economia en transició.
Conscient de la necessitat d’una educació eficaç
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Manifest de l’ecologia profunda
Arne Naess (1912-2009) i George Sassions
1.- El benestar i el floriment de la vida humana i
no humana sobre la terra, són valors per ells mateixos.
Aquests valors són independents de la utilitat del món
no humà per a les finalitats de l’ésser humà.
2.- La riquesa i la diversitat de les formes de vida
contribueixen a la realització d’aquests valors i també
són, en conseqüència, valors per ells mateixos.
3.- Els humans no tenen dret a reduir aquesta riquesa i aquesta diversitat, excepte per satisfer necessitats
vitals.
4.- El floriment de la vida i de la cultura humanes
és compatible amb una reducció substancial de la població humana. Al floriment de la vida no humana li cal
aquest descens.
5.- La intervenció humana en el món no humà és
actualment excessiva. I la situació es va degradant
ràpidament.
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6.- Hem de canviar les nostres orientacions polítiques de forma dràstica en el pla de les estructures
econòmiques, tecnològiques i ideològiques. La situació
resultant serà profundament diferent de l’actual.
7.- El canvi ideològic consisteix principalment en
valorar la qualitat de la vida (de viure en situacions
de valor intrínseques), més que en tractar sense parar d’aconseguir un nivell de vida més elevat. S’haurà
de produir una presa de consciència profunda de la
diferència que hi ha entre el creixement material i el
creixement personal independent de l’acumulació de
béns tangibles.
8.- Els que subscriuen els punts que s’acaben
d’enunciar, tenen l’obligació directa o indirecta d’obrar
per tal que es produeixin aquests canvis, necessaris per
a la supervivència de totes les demés espècies del planeta, incloent-hi la de l’ésser humà.
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