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12. Houd het recht hoog van allen, zonder discriminatie, op een normale en sociale omgeving die steun geeft aan menselijke waardigheid, lichamelijke gezondheid en geestelijk welzijn, met speciale aandacht voor de rechten van inheemse volkeren en minderheden.
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1 Het project ‘Shaping Our Common Future’
had de goedkeuring van het Kenya NGO Earth
Summit 2002 Forum en werd gesteund door
het United Nations Environment Program
(UNEP). De auteur spreekt zijn waardering uit
voor de bijdragen van Robert Ouma, Faith
Mullumba en Muta Maathai (Kenia), Humphrey
Polepole (Tanzania) en Joseph Mulindwa
(Uganda).
2 Agenda 21 (http://www.un.org/esa/sust
dev/documents/agenda21/index.htm)[0]
3 Het UNEP Global Youth Forum stelde:
“Gebruik het Earth Charter als een educatief
instrument en dring bij onze regeringen aan op
aanvaarding en ratificatie van het document als
een raamwerk voor duurzame ontwikkeling”
(UNEP Global Youth Forum 2002, Youth Action
Plans: Small Steps in A Long Journey).
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