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A 21. század első felében megjelenő új típusú fenyegetések mellett olyan régi konfliktusok feléledésének lehettünk tanúi, 
amelyeket már elavultnak hittünk.

Noha az emberiség életszínvonala összességében véve magasabb mint az előző évszázadban, bolygónk olyan veszélyekkel néz 
szembe, amelyek az emberi fajt és környezetét a korábbiakhoz képest példátlan módon fenyegetik.

Mindannyiunkat megelégedéssel tölt el az a jelenség, hogy a fiatalság világszerte megmozdult a környezet védelme érdekében, 
továbbá, hogy sokuk számára ez a küzdelem mindennél fontosabb.

A háború és a béke kérdése, amely az idők hajnalától kezdve az emberiség legalapvetőbb gondja, így a háttérbe került, hiszen a 
békét magától értetődőnek tekintjük. 

Azonban semmi nem áll távolabb az igazságtól.

Figyelembe véve:

- azt a tényt, hogy minden aktuális környezetvédelmi küzdelem, legyen annak célja az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentése, a globális felmelegedés mérséklése, a veszélyeztetett fajok védelme, az erdőirtás megfékezése, a talajvíz 
megőrzése, stb.,... egy modern háború esetén pillanatok alatt megsemmisülnének;

-     hogy a közepes vagy alacsony intenzitású konfliktusok is minden nap olyan emberi tragédiákat okoznak az azokat 
elszenvedőknek, amelyek minden tekintetben összehasonlíthatók a nagy háborúk szenvedéseivel, és gyakran 
visszafordíthatatlan károkat okoznak a természeti környezetnek;

- hogy a fegyverkezési verseny, akár bármilyen konfliktuson kívül is, jelentős környezeti károkat okoz;
-     hogy a fegyveres konfliktusok által okozott környezeti károk rendkívül széles spektrumot fednek le: különös tekintettel a 

fegyverek gyártására, üzemeltetésére és megsemmisítésére, akár háború vagy egyszerű elavulása miatt; továbbá felrobbant vagy
fel nem robbant lőszer, taposóaknák amelyek ráadásul a  mezőgazdasági termelést is akadályozzák; továbbá a háború minden 
szakaszában használt nehézfémek, radioaktív anyagok és vegyszerek. Különös tekintettel az urán felhasználására olyan pajzsok és
perforált lövedékek gyártásához, amelyek aztán szegényített formában a környezetbe kerülnek, ahol évezredek alatt bomlanak 



csak le;
- hogy a békéhez, a biztonsághoz, valamint az egészséges környezetben éléshez való jog egyaránt egyetemes emberi jogok. 
- hogy a béke iránti elkötelezettség a nemzetközi jog általános alapelve;
- hogy a háború, bármilyen indíttatású is, haszontalan és kudarc nem csak az érintett országok, hanem a nemzetközi közösség 

számára is;
- hogy a béke, a környezet és a fejlődés között egyértelmű összefüggés van;

A Genfi Klub, a vészhelyzetre való tekintettel a következőket deklarálja:

A környezet és a bolygó jövőjéről való alapos gondolkodás nem képzelhető el a háború és béke kérdésének bevonása nélkül.

Olyan időkben, amikor veszélyben az ökoszisztémánk törékeny egyensúlya, amikor a természetes környezetünk puszta 
fennmaradása és ezáltal az emberiség túlélése alapjaiban kérdőjeleződik meg, nem engedhetjük meg többé magunknak, hogy 
állandó háborúskodásokat szenvedjünk.

Hogy ennek a felismerése ahhoz kell, hogy vezessen, hogy a fegyveres konfliktusok okozta környezeti  károkért felelős államokat 
arra kényszerítsék, hogy helyreállítsák a környezetet abban az állapotban amelyben  a beavatkozásuk előtt volt.

A Genfi Klub egy nonprofit társaság. Tagjai a civil társadalom prominens szereplői, akik minden kontinensen vezetői funkciókat 
láttak, illetve látnak el. 
A szervezet célja a jelen világ geopolitikai és társadalmi problémáinak pártatlan tanulmányozása. A Klub semmilyen politikai vagy 
vallási mozgalomhoz nem tartozik. A Klub törekszik az államok közötti békés kapcsolatok elősegítésére és támogatja a béke 
előmozdítását. 
A célja továbbá a polgárok és döntéshozók figyelmének felhívása az olyan közép- és hosszútávú kihívásokra, amelyek meghatározóak
az emberiség jövőjére nézve.
A társaság munkanyelvei a francia és az angol. Tagságot kooptálás útján lehet nyerni.


