
ETIČNI KODEKS GIBANJA ZDRAVA DRUŽBA

IZHODIŠČE

Gibanje  Zdrava  družba je  temeljno  povezovalno  jedro  vseh  tistih  državljank  in
državljanov  Republike  Slovenije,  ki  zavestno,  odgovorno  in  po  svojih  najboljših
močeh delujemo v smeri izgrajevanja zdrave družbe tako v Republiki Sloveniji kot
širše na planetu Zemlja. Etični kodeks gibanja Zdrava družba opredeljuje etično
držo  posameznice/posameznika  v  odnosu  do  soljudi,  družbe,  narave/okolja  in
samega sebe ter predstavlja osnovo za naše ravnanje. 

KODEKS

PREAMBULA

Zavedajoč se,  da smo ljudje  moralna  bitja,  ki  s  svojim ravnanjem  vplivamo na
kvaliteto odnosov – bodisi osebnih, družbenih ali okoljskih - zavestno sprejemam
načela, vrednote in določila etičnega kodeksa kot smernice za svoje odgovorno
ravnanje.  Zavezujem  se  spoštovanju  in  skrbi  do  soljudi  in  narave/okolja  ter
osebnemu prizadevanju, da postajam vedno boljši človek. Zavedam se, da pomeni
zdrava  družba integrirano  in  kreativno  sobivanje  različnosti  in  unikatnosti
posameznikov  v  celostnem  kontekstu  družbe  in  širše  ekologije,  zato  si  bom
prizadeval-a za tista dejanja, ki prispevajo k dobrobiti celote. Končni cilj mojega
ravnanja je vedno naravnan na blaginjo vseh oblik življenja. 

NAČELA

ODNOS DO SOČLOVEKA IN DRUŽBE 

1. Delujem za dobrobit vsega in vsakogar.
2. Spoštujem  resnico  oz.  prepričanja  drugega  in  svoje  izrekam  z

odgovornostjo tako do drugih kot do sebe.
3. Zavezujem se načelu sodelovanja in solidarnosti.
4. Prizadevam si za skladne medsebojne odnose. Moje vodilo pri odnosih

so:  spoštovanje,  razumevanje,  nenasilna  komunikacija,  iskrenost  in
sočutje.

5. Vsako  obliko  dela  dojemam  kot  potrebno  in  enakovredno,  zato
zahtevam, da se vsako delo vrednoti pravično in pošteno.

6. Ne bom živel-a ali se okoriščal-a na račun tujega dela.
7. Spoštujem in zavzemam se za pravice, svobodo, dostojanstvo in varnost 

vseh soljudi.
8. Podpiram in izvajam tiste osebne in družbene smernice, ki ne škodujejo

kvaliteti življenja sedanjih in prihodnjih generacij.
9. Odgovornosti ne prelagam na druge – vedno delujem za skupno dobro.
10. Prizadevam si ohranjati suverenost in vrednote Republike Slovenije ter

spoštujem svojo kulturno dediščino.
11. Spoštujem suverenost, vrednote in kulturno identiteto vsakega drugega

naroda. 



ODNOS DO NARAVE IN OKOLJA

1. Zavedam se, da je naš planet le en, omejen, so-odvisno prepleten v mrežo
odnosov in nikogaršnja lastnina. 

2. Zavedam  se,  da  sem  na  planetu  Zemlja  le  obiskovalka/obiskovalec.  V
svojem bivanju na Zemlji se trudim ohranjati harmonijo narave, ki nam je
bila dana, da lahko na njej živimo.

3. Od narave bom jemal-a toliko, kot potrebujem in s hvaležnostjo, da lahko
živim od njenega obilja. Zavedam se omejenosti danih dobrin za življenje na
našem planetu.

4. Zavedam se,  da je vsako bitje edinstveno in prispeva k harmoniji  celote,
zato  spoštujem  vsako  bitje.  Vsem  oblikam  življenja  priznavam  lastno
vrednost, ki ni odvisna od njihove koristi za človeka. 

5. Odločam se za tisti  nujni  poseg v  naravo,  ki  ji  povzroča  najmanj  škode.
Spoštujem  ter  opozarjam  na  načelo  previdnosti,  ki  zahteva,  da  se
določenemu posegu v primeru, ko ni na razpolago zadostnih spoznanj o
možnih škodljivih posledicah, tudi odpovemo. 

6. Zavedam  se,  da  vsak  lokalni  poseg  vpliva  tudi  na  globalno  raven  –
kratkoročne  posledice  se  seštevajo  v  dolgoročne,  lokalne  posledice  pa
vplivajo na celotno ekologijo planeta.

7. Zavzemam  se  za  interdisciplinarni  pristop  k  varstvu  narave  in  okolja,  ki
vključuje  razumevanje  in  znanja  različnih  strokovnih  disciplin  –  od
naravoslovnih do humanističnih ter upravljavskih. 

8. Zavedam  se  raznolikega  pomena  narave  za  človeka  -  ekonomskega,
ekološkega,  eksistenčnega,  emocionalnega,  intelektualnega,  estetsko-
umetniškega,  etičnega  in  duhovnega  -  zato  pri  vsakem  ravnanju
upoštevam njen celotni potencial in ne le izseka.

9. Po  svojih  zmožnostih  vključujem  v  svoje  vsakodnevno  delo  tudi
naravovarstvene elemente in hkrati spodbujam k temu tudi druge. 

ODNOS DO SAMEGA SEBE

1. Prizadevam si  za svoje celovito zdravje –  na telesnem, čustvenem,
mentalnem in duhovnem nivoju.

2. Prizadevam si za razvoj svojih raznolikih potencialov, da bom lahko
živel-a polno in kreativno življenje ter s tem bogatil-a tudi družbo.

3. Prizadevam si za lastno srečo, saj lahko največ dajem prav iz svojega
notranjega obilja.

4. Prizadevam si za razumevanje tako v globino kot širino – globina mi
bo  omogočila,  da  pridobim  čim  več  razumevanja  in  znanja  o
določeni  stvari,  širina pa mi  bo dala  vpogled v  njeno  umeščenost
znotraj širše celote.

5. Samega sebe spoštujem, saj  je  to pogoj,  da lahko spoštujem tudi
druge.

6. Samega sebe raziskujem, saj je razumevanje sebe pogoj,  da lahko
razumem tudi druge.

7. Razglašam, da sem svobodno, suvereno bitje, z neodtujljivo pravico
odločati  o svojem telesu in o svojih svetovno nazorskih,  verskih in
drugih usmeritvah.

8. Zavedam se, da sem enkratno bitje, ki s svojo enkratnostjo bogatim
celoto.


