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Luonnon oikeuksien tunnustamisen lisäksi niiden 
toimeenpano ja noudattaminen on ensiarvoisen 
tärkeää.

Päämääränä Maaemon oikeuksien toteuttamisessa 
ei ole lakitekstien muotoilu, vaan yhteisen koko 
maapallon kattavan yhteisön muodostuminen.

Maan ympäristöyhteisö edellyttää todellista ja 
luontoa kuuntelevaa kansanvaltaa.

Maaemon oikeuksien tunnustaminen kasvattaa 
tarvetta hallinnoida koko maapallon asioita 

globaalisti ja demokraattisesti.

Luonnon oikeudet eivät toteudu sellaisten 
markkinamekanismien välityksellä, jotka antavat 
saastuttaville yrityksille mahdollisuuden ostaa 
“lupia” saastuttamiseen.

Voidaksemme välttää luonnon hajottamisen ja 
pilkkomisen vain asioiksi ja hyödykkeiksi, 
Maaemon oikeuksien täysimääräinen soveltaminen 
edellyttää yksityisen, valtiollisen ja julkisen 
omaisuuden uudelleenmäärittelyä.

Järjestelmän kaikki osatekijät ovat toisiinsa liittyneitä, mikään ei voi olla olemassa 
eristäytyneenä. Jokaisen oikeudet riippuvat muiden oikeuksista; tämä on muiden 

kuin ihmisten oikeuksien lähtökohta. 

Kaikki on elävää. 
Ihmiset ovat vain yksi 
osatekijä maapallon 
yhteisössä, eivät sen 

haltijoita.

On ajateltava lait ja 
sopimukset uusilla 

tavoilla, jotta voidaan 
täsmällisesti sopia 

muidenkin kuin 
inhimillisten 
osatekijöiden 

oikeudet.
Planeettamme on 

itsesäätelevä järjestelmä, 
jossa on fysikaalisia, 

kemiallisia, biologisia ja 
inhimillisiä osatekijöitä.

Ihmisten on toimittava 
vastuullisesti ja suojeltava 

Maan elinvoimaa, 
monimuotoisuutta ja 

kauneutta.

Maaemon oikeudet syntyvät 
usean virran kohdatessa ja 

liittyessä yhteen:Alkuperäiskansat
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Jurisprudence of 
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Bolivia tunnustaa 
maaemon oikeudet, 

Laki numero 71

International Tribunal for 
the Rights of Nature 

kokoontuu ensimmäisen 
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2014 

Laudato Si 
Paavi Franciscuksen 

kiertokirje Laudato si’ - 
huolenpidosta yhteistä 

kotiamme kohtaan

2015 
Boliviassa järjestetään 

World Peoples 
Conference on Climate 
Change and the Rights 

of Mother Earth, 

2010

Maaemon oikeudet kutsuvat ylittämään ihmiskeskeisen maailmankuvan 
sekä muodostamaan ihmisen ja muun luonnon välisen Maan yhteisön. 

“Luonto on toimija, ei valikoima toiminnan kohteita”

-Thomas Berry  
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