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• Tukholman julistuksen 1 periaate
“Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate
conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of
dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to
protect and improve the environment for present and future
generations.”
• määritteli ympäristöllisiä ihmisoikeuksia koskevan keskustelun

lähtökohdat:
• vapaus ja tasa-arvo ovat erottamaton osa ympäristön laadun

suojelua ja ympäristö mahdollistaa ihmisten arvokkuuden
toteutumisen

• kaikille kuuluva vastuu  ympäristön suojelemisesta
• aikaulottuvuus: tulevien sukupolvien tarpeiden huomioon

ottaminen

Keskustelun lähtölaukaus 1972



• oikeudesta terveelliseen ympäristöön on muotoutunut kansainvälisen
tapaoikeuden periaate

• oikeus  ei sisälly olemassa oleviin kansainvälisiin
ihmisoikeussopimuksiin

• johdettavissa sopimusten ympäristöllisesti merkityksellisistä
sopimusmääräyksistä

• tunnustettu alueellisissa ihmisoikeussopimuksissa ja kansallisissa
perustuslaeissa

• ei kuitenkaan Euroopan ihmisoikeussopimuksessa

• tunnustettu lukuisissa  soft law -asiakirjoissa, kuten useissa YK:n
päätöslauselmissa ja julistuksissa

Ympäristö ihmisoikeussopimuksissa



• The Environmental Rights Revolution (Boyd 2012)
• 147 valtion perustuslakiin sisältyy ympäristöperusoikeus

Økansalliset ympäristölliset perusoikeussäännökset yhdistettynä olemassa
oleviin ihmisoikeuksiin ja menettelyllisiin oikeuksiin luovat riittävän
ympäristöllisen turvaverkon?

• menettelyllisten oikeuksien suhde aineellisiin oikeuksiin
• kansallisten perusoikeusjärjestelmien viimekätinen turvaverkko
• ”globaali  oppimisalusta”; tarjoaa mahdollisuuden parhaiden käytäntöjen

arvioimiseen ja levittämiseen
• tuki globaalien ongelmien ratkaisuun; ilmastonmuutos

Tarvitaanko itsenäinen ympäristöoikeus?



• Pariisin ilmastosopimus: “climate change is a common concern of
humankind, Parties should when taking action to address climate change,
respect, promote and consider their respective on human rights.”

• ilmastonmuutos uhkaa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa
tunnustettujen ihmisoikeuksien, kuten oikeus elämään, ruokaan, veteen ja
itsemääräämiseen, toteutumiseen (Knox,  Independent Expert  Report,
2012, kohta 20)

• ovatko ilmastonmuutoksen ja ihmisoikeuksien keskinäisyhteydet
rakennettavissa vanhoin käsittein?

Keskustelun uusi konteksti



• Global Network for the Study of Human Rights and the Environment
(GNHRE, http://gnhre.org/)

• Declaration on Human Rights and Climate Change (2015)
• YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Knox

• Framework Principles on Human Rights and the Environment (2018)

• Group of Experts for the Pact (GEP, https://globalpactenvironment.org/)
• Global Pact for the Environment (2017)

Uusia avauksia



• Knox: oikeus terveelliseen ympäristöön
• lähtökohtana Tukholman julistuksessa määritellyt tavoitteet

• GNHRE: ”All human beings, animals and living systems have
the right to a secure, healthy and ecologically sound Earth system”

• ehdotusten yhtäläisyyksiä
• yhteinen ymmärrys ihmisoikeuksien keskeisyydestä ja

välttämättömyydestä tunnustaa ympäristö osaksi ihmisoikeuskäsitteistöä
• ympäristöoikeudet voidaan ymmärtää keinoksi puuttua

ilmastonmuutoksen seurauksiin
• ja eroavuuksia

• GNHRE:  lähtökohtana ihmisoikeusajattelun ihmiskeskeisyyden sekä
luontosuhteemme instrumentaalisuden kritiikki

• ihmisoikeuksien toteuttamisen ekologiset rajoitukset: ympäristö
itsenäiseksi suojelun kohteeksi

Keskustelu jatkuu
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