
Dohoda o spravedlnosti 
 
(Klikněte sem pro otevření plného textu v angličtině; klikněte sem pro podepsání.) 
 
My, níže podepsaní, voláme po hlubokých systémových změnách, potřebných k tomu, aby 
byly zásadním způsobem ukončeny nerovnosti, vymýcena chudoba, upřednostněn blahobyt 
lidí, ochráněno právo na udržitelný rozvoj pro všechny a dosaženo ekologické spravedlnosti a 
míru mezi národy. Odsuzujeme ekonomické a politické systémy, jež reprodukují chudobu, 
nerovnost a další pohromy lidskosti a odsuzujeme mezinárodní jednání a instituce zpožďující 
pohyb směrem k nezbytným systémovým změnám. Snížení nerovnosti má rozhodující 
význam pro potřebný přechod k udržitelnosti, jelikož nerovnost narušuje vzájemnou důvěru 
a podkopává společná řešení naléhavých sociálních, ekonomických a politických problémů. 
 
Cestu vpřed nelze založit na dílčích reformách a přesunech až po vzniku problému. Je třeba 
konfrontovat fundamentální mechanismy a postupy, jež plodí, formují a chrání rostoucí 
nerovnost. Ekonomické systémy tvořící ze své podstaty stále narůstající koncentraci 
bohatství elit musí být nahrazeny institucemi a mechanismy, jež zahrnují demokratické 
rozhodování na principu komunity a podporují sdílený blahobyt. Musíme též vyvinout 
sociální programy a kampaně za účelem čelit nerovnostem ve společenském postavení 
různých skupin lidí a odstranit znelidšťující vnímání těchto skupin založené na jejich 
odlišnosti, včetně odlišnosti pohlavní, rasové, etnické, náboženské, zdravotní, odlišnosti ve 
schopnostech a dalších základních lidských charakteristických znacích. Konečně, 
organizovaná občanská společnost sama, společně se vzdělávacími, náboženskými, 
občanskými, kulturními, obchodními a výrobními institucemi, musí provést revizi svých 
vlastních vnitřních postupů a praktik, aby zjistila, jakým způsobem doléhají na ostatní a 
reprodukují nerovnosti. Též musí zavést změny ke zplnomocnění hlasů a zajištění plné účasti 
těch, již byli vyloučeni či opomíjeni. 
 
Námi vyslovované principy zahrnují jak morální, tak pragmatické hodnoty týkající se našeho 
společného lidství. Mezi ně patří spravedlnost jakožto základní lidské právo, spravedlnost 
jako nezbytný předpoklad blahobytu, spravedlnost coby báze udržitelných společností, 
spravedlivá práva na udržitelný rozvoj pro všechny a spravedlnost navozená systémovou 
změnou základních sociálních a politických struktur a mechanismů. 
 
Závazky, po nichž voláme, se zaměřují na změny potřebné k vyvinutí skutečné spravedlnosti. 
Patří k nim následující: 

• demokratizace našich hospodářství 
• zajištění všech individuí po stránce naplnění jejich základních potřeb – 

fyzických, intelektuálních a sociálních 
• apel na mezinárodní ekonomické orgány, aby podporovaly spravedlivý a 

demokratický udržitelný rozvoj 
• vývoj globálních finančních mechanismů zajišťujících spravedlivé rozložení 

zátěže přechodu k udržitelnosti 
• prosazení práv všech lidí na politické a ekonomické sebeurčení 
• eliminace státních dluhů vzniklých na podporu finančních spekulací, 

nadbytečné spotřeby a konsolidace moci elit 
• oddělení voleb a politického rozhodování od finančních toků 
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• tvorba účinných mechanismů k vyjednávání přístupu k omezeným lokálním 
zdrojům 

• spravedlnost ve vlastnictví půdy a produkce potravin umožněná 
přerozdělením půdy 

• zřízení zákonné ochrany všech skupin trpících diskriminací 
• demokratizace médií a komunikačních prostředků ku prospěchu veřejnosti 
• všeobecný přístup ke vzdělání, výzkumu a vědeckým publikacím 
• řešení sociálních nerovností pomocí sociálních programů vytvořených ke 

vzdělávání a destigmatizaci všech společenských skupin 
• zákaz chování a projevů podporujících diskriminaci a nenávist 

 
Předběžný akční plán nastíněný v Dodatku bude vyvinut v následujících měsících 
organizacemi, jež podepsaly Dohodu o spravedlnosti. Akční body zahrnují řešení interních 
nespravedlností uvnitř skupin občanské společnosti, konec podpory obchodních a kulturních 
praktik, jež reprodukují diskriminaci a nerovnost, vznik kampaní za zrušení sociálních 
nerovností a tvorbu spojenectví k prosazení jednotlivých závazků nastíněných výše. 
 

_________________________________________________________________ 
 
 


