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systemen te voorkomen? Staat ons
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Als reactie nemen we een kritische en

krijgen via de massamedia en door de

procenten van het BNP van de rijke

proactieve houding van afwijzing aan.

instelling van een nationaal systeem

landen die in de komende decennia

van milieu-informatie en natuurlijke

worden afgestaan, zouden kunnen

Sinds augustus 2000 hebben we een

bronnen, zodat hij beter gefundeerde

bewerkstelligen wat daarvoor nooit

Algemene wet van milieukundige en

beslissingen kan nemen over kwesties

mogelijk was in de menselijke geschie-

natuurlijke hulpbronnen en een Staats-

omtrent milieu en natuurlijke hulp-

denis: ervoor zorgen dat wordt voorzien

secretariaat van milieukundige en

bronnen. De relatie tussen overheid en

in de basisbehoeften gezondheid en

natuurlijke hulpbronnen. Er zijn

samenleving bij het aanpakken van

onderwijs voor alle arme kinderen ter

manieren bepaald om te meten hoeveel

milieukwesties moet worden versterkt

wereld ” 1. [cursivering van de auteur]

invloed nieuwe projecten op de

door de vorming van organisaties als

omgeving hebben en in hoeverre reeds

de National Council for Council for the

De uitdaging, volgens Lester Brown,

lopende projecten zich aan de regels

Environment and Natural Resources en

oprichter van het Worldwatch Institute,

houden. Een van de belangrijkste acties

door de raadpleging van de burgers bij

is niet alleen om armoede te vermin-

was: Save the Protected Areas, die was

de invoering van megaprojecten. Ten

deren maar tegelijkertijd ook een

bedoeld om de goedkeuring tegen te

slotte, de uitdaging blijft bestaan om de

economie te creëren die aansluit op

houden van een sectorale wet voor een

participatie te bevorderen van groepen

de natuurlijke systemen van de aarde,

Systeem van Beschermde Gebieden,

als ecologische verenigingen, niet-

een economie die vooruitgang kan

die de ecosystemen en de omvang van

gouvernementele organisaties, onder-

dragen. 2 Dat impliceert een herin-

diverse nationale parken aanzienlijke

wijscentra en gemeenten in het proces

richting van de voedsel- en de energie-

schade zou toebrengen.

van uitwerking en implementatie van

economie, waarbij het gebruik van

managementbeleid, zoals medema-

fossiele brandstoffen wordt verlaten om

De principes en waarden van het Earth

nagement van beschermde gebieden,

over te gaan op duurzame energie en

Charter hebben bijgedragen aan een

de vaststelling van economische prikkels

het efficiënte en duurzame gebruik van

bespoediging van het proces van

en de economische waardering van

de beperkte waterbronnen die we nog

maatschappelijke betrokkenheid en

milieukundige diensten.

tot onze beschikking hebben.

problemen, evenals armoede en

Deze uitdagingen zullen sneller worden

Ten slotte: we geloven dat we een

kwesties van sociale uitsluiting, een

aangepakt als we ervoor zorgen dat de

economie kunnen opbouwen die “op

belangrijke plaats in de massamedia,

“economische activiteiten en instel-

rechtvaardige en duurzame wijze

die de publieke opinie mobiliseren om

lingen op ieder niveau op rechtvaardige

menselijke ontwikkeling bevordert”

deze zaken aan te pakken. In de meest

en duurzame wijze menselijke ontwik-

(Principe 10). Als het ons lukt een econo-

afgelegen gemeenschappen van het

keling bevorderen”, zoals verwoord in

mische groei te onderhouden die onze

land organiseren groepen mensen zich

Principe 10. De maatschappij als geheel

ecosystemen niet verwoest en op die

om met voorstellen voor actie te komen

zal de economie moeten hervormen met

manier zullen we één enkele levens-

die verband houden met hun hulp-

marktbeslissingen die duidelijk acties

gemeenschap kunnen realiseren waarin

bronnen en lokale problemen en ook om

noemen die verband houden met de

wordt voorzien in de basisbehoeften van

hun recht op een waardig leven weer op

duurzaamheid van het milieu en zorgen

alle mensen op aarde, en een wereld die

te eisen.

voor de invoering van mechanismen

we onszelf waardig kunnen achten.

publieke actie. Nu hebben milieu-

•

van sociale rechtvaardigheid.
De principes en waarden hebben ook
een idee gegeven van voortdurende

Om “op rechtvaardige en duurzame

geëngageerdheid en uitdagingen.

wijze menselijke ontwikkeling [te]

Bijvoorbeeld, om zaken aan te pakken

bevorderen” (Principe 10) zal de markt-

als de publieke sector, de verhouding

economie de goederen en diensten die

tussen stad en platteland, productie-

Moeder Aarde ons zo gerieflijk verschaft

modellen en mondiale onderlinge

op gepaste manier naar waarde moeten

afhankelijkheid moet milieuonderwijs

schatten en zou ze de beperkingen

een vaste plek krijgen als rode draad in

moeten respecteren die de natuur ons

het Dominicaanse onderwijssysteem.

oplegt om tot een duurzame productie te

Gezamenlijke onderzoeksactiviteiten van

komen. We zouden op z’n minst moeten

universiteiten en lokale milieugroepe-

streven naar wat de econoom Jeffrey

ringen moeten worden bevorderd om de

Sachs zo treffend zegt: “De tragische

integratie van lokale en academische

ironie van dit moment is dat de rijke

kennis te versterken. De burger moet

landen zo rijk zijn en de arme landen zo

meer passende en tijdige informatie

arm dat een paar extra tienden van
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