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Wat kunnen we doen, gezien de urgentie en de ongeïntereset is alweer een generatie geleden dat de World Commis-

seerde en zelfs weigerachtige houding van de regeringen?

sion on Environment and Development het beroemde
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schoonheid en de rijkdommen van de aarde. We moeten over

gen aan te tasten van komende generaties om in hun eigen
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tonen de bruikbaarheid van het Earth Charter in diverse cultu-
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gaan naar een duurzame wereld?
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Al in 1987 zag de commissie-Brundtland met vooruitziende blik
de noodzaak voor “(...) een nieuw charter om het gedrag van

Ieder deel van het Earth Charter document is in de tekst opgeno-

staten te leiden tijdens de overgang naar duurzame ontwikke-

men en heeft een eigen kleur, inclusief de Preambule en De Weg

ling” (blz. 332). Dit werd natuurlijk het Earth Charter en het werd
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in dit boek zult zien, werd het een richtlijn voor een ethisch

de orde zijn. Vervolgens worden ieder van de zestien principes

leven. Voor anderen werd het een waardevol kader voor zaken-

besproken met thematische en projectbeschrijvende verhande-

doen of overheidsbeleid. Voor weer anderen werd het een over-

lingen. Het betreffende principe staat steeds afgedrukt aan de

eenkomst om zorg te dragen voor de aarde – en voor anderen.

zijkant van de tekst.

Dit boek laat zien hoe mensen tot overeenstemming zijn ge-

Tot de schrijvers behoren bekende personen die handelden van-

komen over gemeenschappelijke waarden voor een betere

uit hun ethische opvattingen en daarbij inspiratie putten uit hun

wereld, en hoe zij handelen vanuit deze hoopvolle visie. Want

werk aan het Earth Charter. Tot de schrijvers behoren ook buiten
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Earth Charter is een ‘ark van hoop’; het is de drager van onze

beradenheid bij het toepassen van het Earth Charter vaak zon-

hoop op een betere wereld. Het helpt ons te achterhalen hoe

der erkenning is gebleven, maar wel van groot belang is

een rechtvaardige, vredige en duurzame wereld eruit kan zien.

geweest. Verschillende van deze verhandelingen zijn afkomstig
van jonge mensen die gekozen hebben voor het grote avontuur

De principes van het Earth Charter zijn voortgekomen uit een

om hun hoop op een betere wereld te realiseren door actie,

geslaagd proces van bouwen aan consensus over waarden die

geïnspireerd door het Earth Charter. Door al deze verschillende

door velen worden gedeeld. De andere elementaire waarden,

schrijvers zien we dat dit een volksbeweging is, zoals ook het

die zo duidelijk worden verwoord in de Earth Charter-principes,

Earth Charter een volksverdrag is.

geven ons veel bruikbare aanwijzingen bij het bouwen aan een
duurzame wereld. Ze zijn direct en duidelijk. Earth Charter-prin-

Ik hoop dat dit boek een huldeblijk is aan de manieren waarop

cipes verwoorden gewone ethische waarden die in overeen-

het Earth Charter is gebruikt. Ook denk ik dat het de doeltref-

stemming zijn met veel aangeboren gevoelens, wereldbeschou-

fendheid van het Earth Charter aantoont op het gebied van
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internationaal recht, religie, diplomatie, onderwijs, zakendoen,

overtuigingen over te brengen in het licht van de gevaarlijke

overheidsbeleid en vele andere terreinen – en dat het steeds

trends van onze huidige, niet-duurzame ontwikkeling. Ze bren-

bruikbaarder zal blijken te zijn. Ten slotte hoop ik dat ook u,

gen deze waarden tot uitdrukking als een wereldomvattende

lezer, uw geestkracht en creativiteit zult inzetten voor deze

burgerethiek ten aanzien van bepaalde rechten en verantwoor-

poging om het Earth Charter in werking te zetten – dat u het

delijkheden. Naar mijn mening geeft het Earth Charter een

Earth Charter naleeft en zo een bijdrage levert aan het proces

rechtvaardige visie door gewone zorgen en gewone waarden

dat het tot een levend document zal maken.

•

onder woorden te brengen. Doordat het onderdeel is van een
voor ieder toegankelijk, inspirerend proces, geeft het ons hoop
dat deze visie levensvatbaar is. Door specifiek een visie van

Noot

duurzame ontwikkeling te verkondigen geeft het een weg aan
om die te bereiken. Het Earth Charter is een gids voor een dergelijke weg en levert inspiratie voor activiteiten die ons aanzet-

1 ‘World Commission on Environment and Development.’ (1987).
In: Our Common Future. Blz. 332, Oxford, Oxford UP. De commissie werd
voorgezeten door Gro Harlem Brundtland (Commissie-Brundtland).

ten om deze te volgen.
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