
 

 
 
 

KODER FÖR EN SUND JORD 
Kultivera Fred med Hela Livet 

 
“I vårt alla överläggningar måste vi beakta effekterna av våra beslut på de kommande sju 

generationerna." 

—  Iroquois visdom 

 

  
INLEDNING 
  

De brådskande och komplexa globala utmaningar vi står inför kommer inte att lösas av 
samma system som skapade dem. Idag reser sig människor i alla kulturer och åldrar runtom 
i världen upp för att kräva en grundläggande transformation av hur vi som art organiserar 
oss. 

Hundratals miljoner människor och miljoner grupper arbetar med otaliga regenererande 
och medkännande lösningar. Genom denna stora och mångfaldiga globala rörelse växer 
erkännandet av den kunskap och de färdigheter, idéer, teknologier och resurser vi redan 
har, såväl som det kloka, servicebaserade ledarskapet vi har för att effektivt hantera alla 
våra eskalerande kriser. Vår primära utmaning är att anpassa och organisera effektivt för 
helande och transformation av hela systemet. 

För att säkerställa en optimal integration av vårt globala överflöd av visdom och lösningar 
är det viktigt att vi, jordens befolkning, förenas kring ett ramverk för hela systemet som 
effektiv stöder medborgarledd självorganisation på lokal och global nivå för att förverkliga 
våra gemensamma behov och strävandet efter en sund jord. 

 

 
DEKLARATION 
  

Vi, jordens medborgare, förenar oss i kärlek och omsorg för vår planet och alla dess 
invånare. Vi samlas som en mänsklighet, över nationella, kulturella och ideologiska gränser, 
för att återställa välståndet för allt liv på jorden. 

Vi inser att vår personliga, kollektiva och planetära hälsa alla är sammankopplade och 
beroende av varandra. För att mänskligheten ska frodas måste hela planetens ekosystem 
trivas.  
  

 

 



 

 

Vi försäkrar att det enda syftet med att styra är att skydda och att fokusera på planetens 
hälsa och vitalitet och alla dess invånare under kommande generationer.  

 
 DÄRFÖR lovar vi, jordens befolkning, att organisera oss själv för omedelbar och 
motståndskraftig global handling. Vi åtar oss att arbeta tillsammans med gräsrotsrörelser, 
ursprungsbefolkningar, icke-statliga organisationer, trosbaserade samhällen, lokala, 
nationella och internationella styrorgan, företag och finansiella institutioner för att: 

 

1. Förvandla våra sociala system för att effektivt tjäna helande, integritet och 
välbefinnande i hela livet. 

2. Låta naturen återvända och i högre grad få ta hand om sig själv samt återställa 
hälsan och mångfalden i biosfären. 

3. Se till att alla människor och djur kan tillgodose sina kärnbehov genom garanterad 
tillgång till: 

i. Rent vatten 
ii. Ren luft 
iii. Healthy soil 
iv. Vitalizing food 
v. Hälsosam jord 
vi. Fysisk och emotionell säkerhet 
vii. Kulturella och ekologiska förhållanden och resurser som alla behöver för 

att förverkliga sin unika potential - i ömsesidig berikning med deras 
samhällen och ekosystem. 

4.  Kultivera en gemensam förståelse av hela systemet - våra kollektiva utmaningar, 
befintliga lösningar och optimala helande vägar framåt. 

5.  Gemensamt skapa en globalt samordnad övergång till en delad kultur av fred, 
vänlighet,  harmoni i mångfald, visdom, integritet, ansvarsskyldighet, samarbete, 
förnyelse och  vördnad för allt liv. 

 
 
VÄGLEDANDE PRINCIPER 
  

Vi åtar oss följande principer som de grundläggande förutsättningarna för den här strategin 
som skall läka hela systemet och är akut nödvändig just nu: 

  

Ickevåld och förvaltarskap 

• Sträva efter att inte göra någon skada och anpassa våra tankar, ord och handlingar 
till det som är närande för allt liv på jorden. 

 

 



 

 

• Skydda, hedra och återställa livets fundament - Jorden, vatten, luft, eld, klimat, 
biologisk mångfald och livets nät. 

• Skydda och hedra ursprungsbefolkningar och deras länder och integrera deras råd, 
visdom och kunskapssystem i alla sektorer av mänskliga angelägenheter. 

• Se till att alla beslut bygger på analys av konsekvenser för hälsan för helheten för de 
kommande sju generationerna och att mänskliga och icke-mänskliga intressenter 
representeras och beaktas. 

 

Harmoni i mångfald 

• Hedra och ta hänsyn till rösterna från marginaliserade grupper och gemensamt 
skapa vägen framåt. 

• Säkerställa fullt skydd och jämlikhet för flickor och kvinnor i alla sociala sektorer. 

• Utveckla vår förståelse för den grundläggande mänskliga och ekologiska 
mångfalden. 

• Fokusera på kulturer som är öppna för alla som lovprisar våra berikande skillnader. 

• Erkänna de djupa lagren av individuella, kulturella och miljömässiga trauma som 
finns och arbeta för att implementera holistiska läknings- och 
rehabiliteringsstrategier som prioriterar de mest utsatta samhällena, arterna och 
ekosystemen. 
  

Ekonomi och lag 

• Ge legitimitet till de lagar som skyddar och förnyar jordens liv och delegitimera alla 
lagar som tillåter att skada jordens liv. 

• Investera i endast det som skyddar och regenererar jordens liv och sluta investera i 
företag som skadar eller kan skada jordens liv. 

• Se till att alla företag och företag som skadar jordens liv stöttas genom att antingen 
omvandlas eller läggas ner. 

• Skapa optimala förutsättningar för att alla människors och djurs kärnbehov ska 
tillgodoses när vi övergår till hälsosammare ekonomier och företag. 
  

Utbildning, lärande och media 

• Informera medborgare överallt om de globala och lokala utmaningar vi står inför, 
deras systematiska orsaker och mängden av befintliga lösningar, initiativ och 
nätverk från alla sektorer som är dedikerade till personlig, kollektiv och planetarisk 
läkning och transformation. 

• Identifiera, utveckla och skala holistiskt helande och regenererande 
inlärningsmöjligheter för människor i alla åldrar, inlärningsstilar, intressen och 
förmågor, för att stödja blomstrandet av individen, samhället och helheten. 

 

 

 



 

 

• Odla visdom, konst och vetenskap om systemtänkande och helhetssystemets hälsa 
och läkning. 

• Utveckla vårt språk, kommunikationsförmåga, kreativa uttryck och kulturella 
berättelser för att odla ett informerat, empatiskt, medkännande och levande 
mänskligt samhälle.  

 
  

Övergång till nya sociala system 

• Se till att människor i ledarpositioner är utbildade i att tillämpa principerna för 
helhetssystemets hälsa och helande och fullständigt förkroppsliga värderingarna 
integritet, mod, medkänsla, visdom, engagemang, service, expertis och 
engagemang för helheten. 

• Initiera en online-plattform som hela tiden utvecklas för att lära, samla, förfina och 
sprida de bästa befintliga innovativa lagar, policyer och praxis för hela systemets 
hälsa och läkning inom alla sektorer och för att utforma vägar för deras snabba 
globala antagande och implementering enligt lokala behov och villkor. 

• Sammanfoga teknik och vetenskaplig utveckling för att tjäna hela systemets hälsa 
och läkning. 

• Odla självorganiserande medborgarledda "visdoms- och expertisråd" för att ge råd 
om den klokaste politiken och de mest effektiva lösningarna, samtidigt en röst ges 
åt de behov, resurser och beroende som alla mänskliga och icke-mänskliga 
intressenter har. 

• Designa och implementera en sömlös övergång till nya former av lokal och global 
styrning som är dedikerad till att kultivera det mest effektiva och vitaliserande 
energiflödet (resurser, färdigheter, information, idéer etc.) genom hela planetens 
ekosystem. 

  

Vi, Jordens medborgare, bekräftar att ett globalt antagande av principerna som anges i 
dessa koder har kapacitet att lösa flera kriser samtidigt och skapa en fredskultur med Allt 
Liv. 

  

Vi stöder översättningen av dessa principer till en utveckling av ett antal rekommenderade 
lagar och policyer för alla nationella och lokala regeringar, företag och medborgarledda 
initiativ. Vi hedrar alla visdomstraditioner och uppmanar dem nu att ta fram deras unika 
och delade förståelse i tjänst för mänskligheten och allt liv. Vi förenas runt en omfattande 
ram för all hälsa i hela systemet och gör det möjligt för medborgare över hela världen att 
organisera sig själva effektivt för att manifestera en gemensam vision om ett blomstrande 
planetekosystem där: 

 

 

 



 

 
  

• Livets nät återställs till sin naturliga balans med ren luft, en frisk jord och lättillgängligt 
rent vatten och vitaliserande mat för alla levande varelser. 

• Alla människor och djur får exakt vad de behöver för att förverkliga sin unika 
potential i ömsesidig berikning med helheten. 

• Det globala samhället organiserar enligt nya former med distribuerad styrning som 
sätter hela systemets hälsa som dess huvudsakliga syfte och organisationsprincip. 

• Mänskligheten arbetar tillsammans som en medkännande livsberikande art, bidrar 
till en ständigt växande harmoni i mångfald och arbetar för att allt liv skall kunna 
blomstra. 

 
 

TILLSAMMANS STÅR VI UPP FÖR ALLT LIV 
 

 
ANSLUTA KODERNA 

 
Använd översättningsfunktionen i din webbläsare för att översätta 
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