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Hiến chương Trái đất

LỜI MỞ ĐẦU
Chúng ta đang ở trong một thời khắc quan trọng của lịch sử Trái đất, khi mà loài người phải lựa chọn tương lai
cho mình. Khi thế giới ngày càng trở nên mỏng manh và phụ thuộc lẫn nhau, tương lai cùng một lúc bao hàm
cả những triển vọng và hiểm họa to lớn. Để phát triển chúng ta phải thừa nhận rằng giữa sự đa dạng văn hoá
và lối sống, chúng ta là một gia đình chung, một cộng đồng Trái đất cùng chia sẻ một số phận. Chúng ta phải
cùng nhau tiếp tục xây dựng một xã hội toàn cầu bền vững trên nền tảng tôn trọng tự nhiên, quyền con người
cho tất cả mọi người, công bằng kinh tế, và một nền văn hóa hòa bình. Để đạt được điều này, chúng ta, những
công dân của Trái đất, phải thể hiện trách nhiệm của mình với những người khác, với cộng đồng sống rộng
lớn quanh ta và với các thế hệ tương lai.
Trái đất, Tổ ấm của chúng ta
Loài người là một phần của vũ trụ bao la đang từng ngày phát triển. Trái đất, ngôi nhà của chúng ta đang
tồn tại với một cộng đồng sống duy nhất. Sức mạnh của tự nhiên đã làm cho sự tồn tại trở thành một cuộc
phiêu lưu đầy thử thách và khôn lường, nhưng Trái đất đã cung cấp những điều kiện cơ bản cho sự tiến
hoá của sự sống. Sự kiên cường của cộng đồng sống và sự tồn tại tốt đẹp của loài người phụ thuộc vào
việc bảo vệ một hệ sinh quyển lành mạnh với tất cả các hệ sinh thái học, một quần thể đa dạng thực vật
và động vật, đất đai màu mỡ, nguồn nước trong sạch và không khí trong lành. Môi trường toàn cầu với
nguồn tài nguyên đang cạn kiệt là mối lo chung của tất cả chúng ta. Bảo tồn sự sống, tính đa dạng, và vẻ
đẹp của trái đất là sứ mệnh thiêng liêng.
Tình hình Toàn cầu
Các mô hình sản xuất và tiêu dùng chính đang phá huỷ môi trường, làm suy kiệt nguồn tài nguyên, và làm
tuyệt chủng hàng loạt loài sinh vật. Các cộng đồng đang bị suy yếu. Các lợi ích của phát triển không được
phân bổ đồng đều và khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ngày một lớn. Sự không công bằng,
đói nghèo, dốt nát, và xung đột bạo lực ngày một lan rộng và là nguyên nhân của những nỗi thống khổ.
Một sự bùng nổ dân số chưa từng có đã đè nặng lên hệ thống xã hội và sinh thái. Nền tảng an ninh toàn
cầu đang bị đe doạ. Những xu hướng này là thảm hoạ - nhưng không phải là không thể tránh khỏi.
Các thử thách trước mắt
Sự lựa chọn là của chúng ta: xây dựng một mối hợp tác toàn cầu để bảo vệ Trái đất và tất cả chúng ta hay
chấp nhận rủi ro phá huỷ cuộc sống của chúng ta và sự đa dạng của sự sống. Cần có những thay đổi cơ
bản trong hệ giá trị, thể chế và cách sống của chúng ta. Chúng ta phải nhận thấy rằng khi các nhu cầu cơ
bản đã được đáp ứng, sự phát triển của con người trước tiên phải là “trở thành nhiều hơn” chứ không
phải “có nhiều hơn”. Chúng ta có tri thức và công nghệ để cung cấp cho tất cả mọi người và để giảm các
ảnh hưởng của chúng ta đối với môi trường. Sự hình thành một xã hội dân sự toàn cầu đã tạo ra các cơ
hội mới để xây dựng một thế giới nhân văn và dân chủ. Các thách thức về tinh thần, xã hội, chính trị, kinh
tế và môi trường có liên hệ với nhau, và cùng nhau chúng ta có thể đạt được các giải pháp tổng thể.
Trách nhiệm chung
Để đạt được tất cả các tham vọng này, chúng ta phải quyết định sống với một trách nhiệm chung, nhìn
nhận chúng ta trong một cộng đồng Trái đất chung cũng như trong các cộng đồng địa phương. Cùng một
lúc chúng ta là công dân của các dân tộc khác nhau và của chung một thế giới trong đó các cộng đồng địa
phương và toàn cầu gắn kết chặt chẽ với nhau. Tất cả mọi người đều có trách nhiệm đối với sự tồn tại
vững mạnh của loài người bây giờ và trong tương lai và thế giới sự sống rộng lớn hơn. Tinh thần đoàn kết
và gắn bó của con người với tất cả sự sống được phát huy khi chúng ta sống với sự trân trọng các bí ẩn
của sự sống, biết ơn các quà tặng của cuộc sống và nhận thức được vai trò khiêm nhường của loài
người trong tự nhiên.
Chúng ta khẩn thiết cần một tầm nhìn chung về hệ giá trị cơ bản để tạo ra một nền tảng đạo đức cho cộng
đồng thế giới đang được hình thành. Do đó, cùng nhau, trong hy vọng, chúng ta khẳng định những nguyên
tắc lệ thuộc lẫn nhau dưới đây để có được sự sống một cách bền vững như một chuẩn chung theo đó đạo
đức của từng cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp, chính phủ, các tổ chức xuyên quốc gia được định hướng
và đánh giá.
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CÁC NGUYÊN TẮC
I. TÔN TRỌNG VÀ BẢO VỆ CỘNG ĐỒNG SỐNG
1. Tôn trọng Trái đất và sự sống với tất cả sự đa dạng của nó.
a. Nhận thức rằng tất cả các sinh vật đều có liên hệ lẫn nhau và các hình thái của cuộc sống đều có giá
trị riêng không kể đến giá trị của chúng đối với loài người.
b. Khẳng định niềm tin đối với chân giá trị vốn có của con người và tiềm năng tinh thần, đạo đức, nghệ
thuật và trí tuệ của nhân loại.
2. Bảo vệ cộng đồng sống với sự hiểu biết, sự thương mến và tình yêu.
a. Thừa nhận/chấp nhận rằng gắn liền với quyền sở hữu, quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên là
trách nhiệm bảo vệ các ảnh hưởng có hại /sự tàn phá môi trường và quyền con người.
b. Khẳng định rằng đi liền với sự tăng cường quyền năng, kiến thức và tự do là một trách nhiệm lớn
hơn để phát huy sự tốt đẹp chung.
3. Xây dựng các xã hội dân chủ công bằng, có sự tham gia của tất cả mọi người, bền vững và hoà
bình.
a. Đảm bảo rằng các cộng đồng ở tất cả các cấp độ đều có các quyền tự do cơ bản và được cam kết
quyền con người; và tạo ra cơ hội cho tất cả mọi người phát huy các tiềm năng của mình
b. Khuyến khích công bằng kinh tế và xã hội, tạo điều kiện cho tất cả mọi người có được cuộc sống ý
nghĩa , đảm bảo và có trách nhiệm với hệ sinh thái.
4. Đảm bảo vẻ đẹp và quà tặng của Trái đất cho thế hệ hôm nay và mai sau.
a. Nhận thức rằng sự tự do hành động của mỗi thế hệ sẽ được định tính bằng nhu cầu của các thế hệ
tương lai.
b. Truyền lại cho thế hệ sau những giá trị, truyền thống, và các thể chế đã hỗ trợ việc phát huy các
cộng đồng sinh thái và loài người của Trái đất.

Để thực hiện được bốn cam kết to lớn này, chúng ta cần phải:
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II. HỆ SINH THÁI TÒAN VẸN
5. Bảo vệ và phục hồi sự toàn vẹn của các hệ sinh thái Trái đất, với sự lưu tâm đặc biệt đến đa dạng
sinh học và các quá trình tự nhiên đảm bảo duy trì sự sống.
a. Thông qua các kế hoạch và quy định phát triển bền vững ở tất cả các cấp để việc phục hồi và bảo tồn
môi trường luôn là một phần của các sáng kiến phát triển.
b. Hình thành và bảo vệ các khu bảo tồn sinh quyển và tự nhiên bền vững, bao gồm các khu vực biển, các
vùng đất hoang, để bảo vệ các hệ thống hỗ trợ sự sống của Trái đất, duy trì đa dạng sinh học và bảo
tồn các di sản thiên nhiên.
c. Khuyến khích sự khôi phục các hệ sinh thái và loài vật bị nguy hiểm.
d. Kiểm soát và loại bỏ các sinh vật hữu cơ biến đổi gien, có hại với các sinh vật tự nhiên và môi trường và
hạn chế sự ra đời, phát triển của các sinh vật có hại như vậy.
e. Quản lý việc sử dụng các tài nguyên có thể tái tạo được như nước, đất đai, các sản phẩm của rừng và
các sinh vật biển theo cách không vượt quá tốc độ tái tạo và bảo vệ các hệ sinh thái.
f. Quản lý việc khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên không tái tạo được như than đá, chất khoáng
theo cách hạn chế sự suy kiệt và đảm bảo không gây ra các tổn hại môi trường nghiêm trọng.
6. Hạn chế các tổn hại là cách tốt nhất để bảo vệ môi trường, và khi kiến thức bị hạn chế, hãy sử dụng
phương pháp tiếp cận cảnh giác.
a. Hãy hành động để tránh tất cả các khả năng có các hoạt động tổn hại đến môi trường một cách thiếu
trách nhiệm và không thể phục hồi được khi kiến thức khoa học chưa được hoàn tất và chưa thuyết
phục.
b. Yêu cầu những người tuyên bố rằng hoạt động đề xuất sẽ không gây bất cứ tổn hại nghiêm trọng nào
đưa ra các chứng cứ xác thực, và buộc họ chịu trách nhiệm cho tất cả các tổn hại môi trường có thể
xảy ra.
c. Đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra đã xem xét các hệ qua toàn cầu, từ xa, trực tiếp, lâu dài và
tổng hợp các hoạt động của con người.
d. Hạn chế ô nhiễm của tất cả các hoạt động môi trường và không cho phép việc hình thành các chất thải
phóng xạ, chất độc và các nguyên liệu độc hại tương tự.
e. Ngăn ngừa các hoạt động quân sự gây hại cho môi trường.
7. Áp dụng các tiến trình sản xuất, tiêu dùng, và tái sản xuất để bảo vệ năng lực tái sinh của Trái đất và
sự tồn tại của cộng đồng.
a. Giảm, tái sử dụng và tái sinh các tư liệu được sử dụng trong các hệ thống tiêu dùng và sản xuất, và
đảm bảo các chất thải thừa có thể được các hệ sinh thái phân huỷ.
b. Hành động một cách thận trọng và hiệu quả khi sử dụng năng lượng, và ngày càng phụ thuộc vào các
nguồn năng lượng tái tạo được như ánh sáng mặt trời và gió.
c. Khuyến khích phát triển, thu nhận và chuyển giao hợp lý các công nghệ thân thiện với môi trường.
d. Gộp chung tất cả các chi phí xã hội và môi trường trong giá bán của hàng hoá và dịch vụ, và tạo điều
kiện để khách hàng lựa chọn các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường và xã hội cao nhất.
e. Đảm bảo tất cả mọi người đều có thể tiếp cận các dịch vụ y tế, tăng cường sức khoẻ sinh sản, và thực
hiện sinh sản một cách có trách nhiệm.
f. Có lối sống đề cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo tài chính trong một thế giới hợp nhất.
8. Tăng cường nghiên cứu sự bền vững sinh thái và khuyến khích việc trao đổi cởi mở và áp dụng
rộng rãi kiến thức đã thu nhận được.
a. Hỗ trợ các hợp tác kỹ thuật và khoa học quốc tế về sự bền vững, chú tâm đặc biệt đến nhu cầu của các
nước đang phát triển.
b. Xác định và bảo tồn các kiến thức truyền thống và trí tuệ của tất cả các nền văn hoá đã có đóng
góp cho việc bảo vệ môi trường và sự sống của nhân loại.
c. Đảm bảo rằng các thông tin quan trọng đối với việc bảo vệ môi trường, và sức khoẻ của con người, bao
gồm thông tin về gen luôn có sẵn để tham khảo rộng rãi.
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III. CÔNG BẰNG KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
9. Xoá bỏ đói nghèo là một hành động đạo đức, xã hội và mang tính môi trường cấp bách.
a. Đảm bảo quyền có nước uống, không khí trong lành, an toàn thực phẩm, nơi ở và đất đai không bị
nhiễm độc, và vệ sinh an toàn, yêu cầu phân bổ các tài nguyên quốc gia và quốc tế.
b. Truyền sức mạnh cho tất cả mọi người thông qua giáo dục và tài nguyên để đảm bảo cuộc sống bền
vững, và cung cấp an toàn xã hội cũng như bảo vệ một môi trường an toàn cho những người không
thể tự lo được cho bản thân họ.
c. Thừa nhận những người bị lãng quên, bảo vệ những kẻ yếu đuối, chăm sóc những người phải chịu
đau khổ và giúp họ phát triển năng lực của mình và theo đuổi các ước muốn của họ.
10. Đảm bảo rằng các hoạt động kinh tế và thể chế ở tất cả mọi cấp bậc khuyến khích phát triển mọi
người một cách bền vững và công bằng.
a. Khuyến khích sự phân bổ đồng đều sự giàu có trong từng quốc gia và giữa các quốc gia.
b. Tăng cường các nguồn tài nguyên xã hội, kỹ thuật, tài chính và tri thức của các nước đang phát triển và
gỡ bỏ cho các nước này khỏi gánh nặng nợ quốc tế.
c. Đảm bảo tất cả các hoạt động thương mại hỗ trợ việc sử dụng bền vững các nguồn lực, bảo vệ môi
trường và các chuẩn lao động tiến bộ.
d. Yêu cầu các tập đoàn đa quốc gia và các tổ chức tài chính quốc tế hoạt động minh bạch vì sự tốt đẹp
cho tất cả mọi người và các tổ chức này phải có trách nhiệm với hệ quả các hoạt động của mình.
11. Khẳng định bình đẳng và công bằng giới như là điều kiện tiên quyết của sự phát triển bền vững
và đảm bảo quyền được đi học, được chăm sóc sức khoẻ và cơ hội kinh tế cho tất cả mọi người.
a. Đảm bảo quyền con người của phụ nữ và các em gái và chấm dứt tất cả các hành động bạo lực chống
lại họ.
b. Khuyến khích sự tham gia tích cực của phụ nữ trong mọi khía cạnh kinh tế, chính trị, dân chủ, xã hội và
đời sống văn hoá như những đối tác bình đẳng và chính thức, các nhà hoạch định chính sách, các lãnh
đạo và người được thụ hưởng.
c. Tăng cường gia đình và đảm bảo sự chăm sóc yêu thương và an toàn cho tất cả các thành viên của gia
đình.
12. Bảo vệ quyền của tất cả mọi người, không phân biệt, đối với môi trường xã hội và tự nhiên ủng hộ
nhân phẩm, sức khoẻ thể chất, đời sống tinh thần tốt, chú ý đặc biệt đến quyền của các dân tộc
thiểu số và người bản xứ.
a. Xoá bỏ sự phân biệt dưới mọi hình thức, như phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, thiên hướng giới,
tôn giáo, ngôn ngữ, và nguồn gốc xã hội, dân tộc và quốc tịch.
b. Khẳng định quyền của người bản xứ đối với đời sống tinh thần, kiến thức, đất đai và tài nguyên của họ
và các hoạt động kiếm sống bền vững có liên quan của họ.
c. Tôn trọng và hỗ trợ thanh niên trong các cộng đồng của chúng ta, giúp họ thực hiện tốt vai trò quan
trọng của mình trong việc hình thành các xã hội bền vững.
d. Bảo vệ và bảo tồn các di sản tinh thần và văn hoá quan trọng.
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IV. DÂN CHỦ, KHÔNG BẠO LỰC VÀ HOÀ BÌNH
13. Đẩy mạnh các thể chế dân chủ ở tất cả các cấp bậc, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong
quản trị nhà nước, sự tham gia đầy đủ của mọi người trong việc đưa ra quyết định, và tiếp cận sự
công bằng.
a. Đảm bảo quyền của tất cả mọi người được cung cấp thông tin kịp thời và rõ ràng về các vấn đề môi
trường và tất cả các kế hoạch và hoạt động phát triển có nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến họ hoặc là
những việc họ quan tâm.
b. Hỗ trợ xã hội dân sự địa phương, khu vực và toàn cầu, và khuyến khích sự tham gia có ý nghĩa của tất
cả các cá nhân và tổ chức có quan tâm vào quá trình ra quyết định.
c. Đảm bảo quyền tự do ý kiến, thể hiện, tập hợp hoà bình, liên kết và sự bất đồng quan điểm.
d. Xây dựng việc tiếp cận hiệu quả và hữu hiệu tới các quy trình pháp lý và hành chính độc lập bao gồm
việc khắc phục và hồi phục các xâm hại môi trường và nguy cơ của các xâm hại đó.
e. Loại trừ tham nhũng trong tất cả các tổ chức tư nhân và nhà nước.
f. Tăng cường các cộng đồng địa phương, giúp họ bảo vệ môi trường của họ, và trao trách nhiêm bảo vệ
môi trường cho các cấp chính quyền địa phương nơi mà các hoạt động này sẽ được thực hiện hiệu
quả nhất.
14. Kết hợp kiến thức, hệ giá trị, và kỹ năng cần thiết cho một cuộc sống bền vững vào trong giáo dục
chính quy và việc học tập suốt đời.
a. Cung cấp cho tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em và thanh niên, các cơ hội học tập giúp các em đóng
góp tích cực vào phát triển bền vững.
b. Khuyến khích sự đóng góp của nghệ thuật, tính nhân văn cũng như khoa học vào giáo dục bền vững.
c. Tăng cường vai trò của truyền thông đại chúng trong việc nâng cao nhận thức về các thách thức xã hội
và sinh thái.
d. Nhận thức tầm quan trọng của giáo dục tinh thần và đạo đức cho đời sống bền vững.
15. Đối xử một cách tôn trọng và chu đáo với tất cả các sinh vật sống.
a. Phòng chống các hành vi tàn bạo đối với động vật nuôi trong xã hội loài người và bảo vệ chúng khỏi bị
hành hạ.
b. Bảo vệ động vật hoang dã khỏi bị săn bắn, đặt bẫy, và bắt giữ những hành vi sẽ gây ra đau khổ kéo dài
và cùng cực mà có thể tránh được.
c. Tránh hoặc loại bỏ hoàn toàn việc phá huỷ hoặc thu giữ các loài vật không được nhắm tới.
16. Khuyến khích văn hoá khoan dung, không bạo lực và hoà bình.
a. Khuyến khích và hỗ trợ sự thông hiểu lẫn nhau, tinh thần đoàn kết, và hợp tác giữa tất cả mọi người
trong và giữa các quốc gia.
b. Thực hiện các chiến lược tổng thể để phòng chống xung đột bạo lực và sử dụng kỹ năng giải quyết các
vấn đề một cách hợp tác để quản lý và giải quyết các xung đột môi trường và các tranh chấp khác.
c. Phi quân sự hoá các hệ thống an ninh quốc gia đến một mức độ quốc phòng không khiêu khích, và
chuyển các nguồn lực quân sự sang cho các mục đích hoà bình, bao gồm cả việc phục hồi hệ sinh thái.
d. Xoá bỏ vũ khí hạt nhân, các vũ khí độc hại và sinh học và các vũ khí hủy diệt hàng loạt khác.
e. Đảm bảo việc sử dụng tàu vũ trụ và tàu quỹ đạo hỗ trợ bảo vệ môi trường và hoà bình.
f. Nhìn nhận rằng hoà bình là một tổng thể được hình thành bởi các mối quan hệ đúng đắn với bản thân,
với những người khác, các nền văn hoá khác, sự sống khác, Trái đất, và của một thế giới lớn hơn thế
nữa mà tất cả chúng ta đều là một phần của nó.
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CON ĐƯỜNG TRƯỚC MẮT
Chưa từng xảy ra trong lịch sử, một số phận chung đã khiến tất cả chúng ta phải tìm kiếm một sự khởi đầu
mới. Các nguyên tắc của Hiến chương Trái đất hứa hẹn tạo ra thay đổi. Để thực hiện lời hứa này, chúng ta
phải cam kết sử dụng và quảng bá cho hệ giá trị và các mục tiêu của Hiến chương.
Điều này yêu cầu phải có thay đổi trong suy nghĩ và tình cảm của chúng ta. Nó cũng yêu cầu một cách hiểu
mới về trách nhiệm đối với tất cả mọi người và sự liên hệ lẫn nhau trên toàn cầu. Chúng ta phải phát triển và
áp dụng chiến lược theo cách bền vững tại địa phương, quốc gia, khu vực và toàn cầu. Sự đa dạng văn hoá
của chúng ta là một di sản vô giá và các nền văn hoá khác nhau sẽ tự tìm được cách riêng của mình để đạt
được các mong muốn chiến lược này. Chúng ta phải mở rộng và tăng cường chiều sâu đối thoại toàn cầu để
hình thành Hiến chương Trái đất, vì chúng ta sẽ còn phải học hỏi rất nhiều từ việc hợp tác thường xuyên
nhằm tìm kiếm sự thật và tri thức.
Trong cuộc sống thường nảy sinh những căng thẳng giữa các giá trị quan trọng. Đây có thể là những lựa
chọn rất khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta phải tìm cách để hoà hợp đa dạng trong thống nhất, việc thực hiện các
mục tiêu ngắn hạn, vì sự tốt đẹp chung với các mục tiêu dài hạn. Tất cả các cá nhân, gia đình, tổ chức và cộng
đồng đều đóng vai trò quan trọng. Nghệ thuật, khoa học, tôn giáo, các tổ chức giáo dục, giới truyền thông,
giới kinh doanh, các tổ chức phi chính phủ, và các chính phủ, đều được kêu gọi đóng vai trò lãnh đạo một
cách sáng tạo. Mối quan hệ đối tác giữa chính phủ, xã hội dân sự, và giới doanh nhân đều đóng vai trò quan
trọng trong việc quản trị nhà nước hiệu quả.
Để xây dựng một cộng đồng toàn cầu bền vững, các quốc gia trên thế giới phải khẳng định lại cam kết của họ
đối với Liên Hợp Quốc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo các hiệp định quốc tế hiện hành, và hỗ trợ việc thực
thi các nguyên tắc của Hiến chương Trái đất với các công cụ pháp lý quốc tế về môi trường và phát triển.
Hãy để thời đại của chúng ta được nhớ đến như một thời đại đã khơi gợi một sức sống mới, một giải pháp
đúng đắn để đạt được sự bền vững, đẩy nhanh đấu tranh cho hoà bình và bình đẳng và ngợi ca cuộc sống
tươi đẹp.
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Hiến chương Trái đất là một bản tuyên bố những nguyên tắc nền tảng để xây dựng một xã hội toàn cầu công
bằng, bền vững và hòa bình trong thế kỷ 21. Năm 1987, Ủy ban Thế giới về Môi trường và Phát triển của Liên
Hợp Quốc đã đề nghị soạn một hiến chương mới nêu bật những nguyên tắc nền tảng để phát triển bền vững.
Năm 1984, ông Maurice Strong - Tổng Thư ký của Hội nghị Thượng đỉnh về Trái đất kiêm chủ tịch của Hội
đồng Trái đất và ông Mikhail Gorbachev - chủ tịch của Tổ chức Chữ thập Xanh Quốc tế, với sự hỗ trợ từ chính
phủ Hà lan, đã khởi xướng sáng kiến mới về Hiến chương Trái đất. Hiến chương này là một sáng kiến xã hội
toàn cầu với ý kiến đóng góp từ hàng nghìn cá nhân và hàng trăm tổ chức trong quá trình soạn thảo. Năm
2003, Đại Hội đồng UNESCO đã thông qua hiến chương này và coi đây vừa là khung cơ sở quan trọng để
phát triển bền vững vừa là một tài liệu giáo dục có giá trị.
Để biết thêm thông tin và truy cập các nguồn thông tin bổ xung khác về cách sử dụng bản Hiến chương, đề
nghị xem tại trang web: www.earthcharter.org
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