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Economische veranderingen zijn onontbeerlijk, absoluut
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rechten omgezet in bindende overeenkomsten.
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Overheden moeten ernstig overwegen een proces aan te
sturen dat uitmondt in een internationaal verdrag over
duurzame ontwikkeling, dat kan fungeren als een ‘paraplu’ voor meer gespecialiseerde verdragen en instrumenten die zich in het bijzonder bezig houden met zaken die
het milieu, en sociale en economische kwesties aangaan.
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Dit werk kan zich baseren op het Internationale convenant
over milieu en ontwikkeling, en op het Earth Charter voor
de aarde. 9
Net zo is het Asia Pacific Forum for Environment and Development (APFED) doorgegaan met het benadrukken van het belang
van een ethische benadering voor duurzame ontwikkeling voor
de eigen regio, met het Earth Charter als uitgangspunt:
Om de mentaliteitsverandering richting een duurzame
ontwikkeling op lange termijn te bewerkstelligen, moeten
nieuwe beleidslijnen voor de regio worden geformuleerd.
Hoewel het bereiken van duurzaamheid niet alleen een
technische zaak is, maar ook afhangt van de mentaliteit
van de mensen, moeten die beleidslijnen zo effectief
mogelijk worden ontworpen op basis van de provocatieve
ethische principes die het Earth Charter uitdraagt.10
Ik maakte deel uit van zowel de pogingen in Kirgizië als bij de
APFED en bevorderde de erkenning van het Earth Charter in
Centraal-Azië, Zuid-Azië en het gebied aan de Stille Oceaan.
Gezien de huidige snelle economische veranderingen in Azië en
de verwachtingen van de nieuwe eeuw, is de ontvangst van het
Earth Charter in deze regio een verheugende graadmeter van
groeiend besef van de milieuproblematiek en de bereidheid om
met oplossingen te komen.

•
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