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Väitöksessä tarkastellaan ihmisoikeuksien mahdollisesti implikoimia ihmisvelvolliuuksia. Taustana on elinympiristömme eli koko maapallon
elonkehän nykyinen-tila sekä ihmisoikeuksien globaalin jakautumisen räikeä epätasa-arvo. Perimmlinen kysymys tematiikan suhteen on:
voidaanko oikeuksia ja vapauksia enää lisätä, kun jo ns. hyvinvointiyhteiskunnissakin polarisaatio hyvin- ja pahoinvoiviin kärjistyy?
Empiirisenä aineistona ovat olleet etupäässä kansainvälisten ihmisoikeussopimusten sisällöt ja tulkinnat (erityisesti The Law of the European
Convention on Human Rights), ympäristön tilasta esitetyt raportit seka "vox populi" eli suuren yleisön kannanotot em. problematiikkaan. Kaikki
muu väitöksessä esitetty perustuu väittelljän oman omantunnon ja järkeilyn perusteella strukturoituneeseen johtopäätösten formulointiin. - On
myös hyödynnetty filosofian klassikoiden eettisiä ja moraalisia koodistoja.
Läpikäyvänä teemana ovat olleet myös eräitten visionäärien (Orwell, Huxley, Bradbury, Lorenz, Postman sekd meillä Suomessa Seiskari,
Linkola ja von Wright) esittämä kritiikki ihmisen sekä fyysisestä että henkisestä rappeutumisesta liiallisen mukavuuden turruttamina.
Keskimmäinen kysymys tässä kontekstissa kuuluu: kumpi on tärkeämää - sekö, että minulla menee hyvin, vaiko se, että meillä (so. koko
ibmiskunnalla) menee hyvin? - Tätä kysymystä lähestytään siitä aspektista käsin, että väestönkasvun hillitön lisääntyminen pakottaa ottamaan
asiaan kantaa.
Tuloksena todetaan, ettd em. problematiikkaan ei tänä päivänä ole olemassa muuta ratkaisua kun kasvatus, opetus ja koulutus: ihmset pitäisi
saada yrnmärtämään, ettei nykyinen jatkuvan kasvun ideologia voi enää osoittautua kestäväksi. Jos sitä edelleenkin pyritään pitämään yllä, on
pakko tinkiä useasta ihmisoikeudesta.
Tärkeimpinä lähteinä ovat olleet Euroopan ihmisoikeussopimus tulkintoineen Basic Rights (Henry Shue), The Ethics of Human Rights (Carlos
Santiago Nino) sekä Property Rights (Lawrence Becker).
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