Chamniern Paul Vorratnchaiphan, Thailand. Over Principe 13 betreffende het gebruik van
het Earth Charter om lokale gemeenschappen in ontwikkelingslanden sterker te maken
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13. Versterk de democratische instellingen op alle niveaus, en zorg voor transparant en verantwoordelijk bestuur, en volledige deelname aan besluitvorming, en toegang tot het recht.
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13. Versterk de democratische instellingen op alle niveaus, en zorg voor transparant en verantwoordelijk bestuur, en volledige deelname aan besluitvorming, en toegang tot het recht.
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lijks aan het Sustainable Development Committee verslag uit-
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•

hen te steunen bij het komen tot een meer holistische en geïntegreerde aanpak van hun ontwikkelingsplanning en -management. Ondersteunende kaders en netwerken6 worden versterkt

Noten

en geactiveerd voor lokale overheden in Thailand en de subregio.
Er wordt belangrijk werk verricht om de Millenniumdoelen te
decentraliseren naar provinciaal niveau.7 Sommige van deze
initiatieven worden aangestuurd door de donor, maar overal
tonen lokale overheden zich bereid om dergelijke ingrepen te
omarmen en een begin te maken met het internaliseren van de
principes van duurzame ontwikkeling.
In veel opzichten kunnen de plaatselijke initiatieven en eisen die
in de ontwikkelingslanden opkomen worden gezien als een ‘uitdaging’ voor het Earth Charter om manieren en middelen te
zoeken die het Earth Charter relevant en werkbaar maken voor
de lokale overheden zonder de mondiale doelen uit het oog te
verliezen. Of het nu gebeurt door aan te sluiten op de plaatselijke Duurzame Stadsindicatoren of door manieren aan te reiken
om de principes van het Earth Charter op een realistische wijze
om te zetten van plaatselijke visies in betekenisvolle daden, we
zullen inspanningen moeten leveren waarvan anderen mogelijk
belangrijke lessen kunnen leren, zodat er hopelijk een begin
kan worden gemaakt met de omkering van niet-duurzame ontwikkelingsactiviteiten die gewesten in de ontwikkelingslanden
plagen.
De uiteenlopende middelen en manieren die het Earth Charter
heeft om verbanden te leggen tussen het mondiale en het lokale
niveau zouden niet alleen de lokale overheden moeten inspireren maar ook moeten leiden tot de omzetting van ideeën in zin-

1 Aanvullende wetten die de politieke basisprincipes van de regering
bepalen.
2 Met name de secties 56, 78, 79, 282-284 en 290 van de grondwet van
1997.
3 Waar de afhankelijkheidsrelatie wordt beheerst door personen en niet
door gevestigde instellingen. De macht wordt dan sterk persoonlijk en
institutioneel zwak, terwijl het institutionele besluitvormingsproces wordt
bepaald door willekeurige transacties achter de schermen. In zo’n omgeving betekent het uitoefenen van de macht voor de behoeften van de
cliënten het ombuigen van regels, afhankelijkheid van corrupte ambtenaren, het verduisteren van overheidsgeld en aantasting van het bestuur.
4 Aangezien het Thailand Environment Institute (TEI) het secretariaat
voerde en adviseur was van zowel het lokale (SCI) als het nationale (SDI)
proces, konden er tussen de beide processen betekenisvolle verbanden
en synergie worden gehandhaafd.
5 Dit door TEI aangestuurde initiatief werd geïntroduceerd om gemeenten aan te moedigen en op te leiden tot een meer strategische benadering
van plaatselijke ontwikkelingsplanning, waarbij de nadruk werd verlegd
van een steeds bredere aanpak van het plannings- en budgetteringsproces naar een aanpak waarbij een doel wordt vastgesteld en actieplannen worden opgesteld om dat te halen.
6 TEI werkt samen met SCP/UN-Habitat aan de oprichting van een
‘Sustainable Cities Resource Centre’ voor ondersteuning bij opleiding en
andere vormen van capaciteitsbevordering in Thailand en de grotere
subregio van de Mekong, evenals aan de formalisering van een Regional
Learning Network (RLN) dat uiteenlopende lokale en nationale hulpmiddelen bij elkaar brengt die technische en andere vormen van steun
bieden aan lokale overheden bij hun poging om steeds complexer
kwesties te regelen.
7 Met donorsteun van UNDP en NESDB (2004-2005) voert TEI pilotactiviteiten uit om de Provincial Millennium Goal Reports uit te werken en
de resultaten te integreren in de provinciale ontwikkelingsplannen voor
implementatie.

volle daden. Bij het streven naar die omzetting rijst de vraag of
de instrumenten waartoe dit leidt, op welk niveau dan ook, sterk
genoeg zullen zijn om de natuur te beschermen en rechten, cultuur en welzijn van de mensen die er wonen te behoeden voor
door mensen veroorzaakt verval en verwoesting. Bij het zoeken
naar een antwoord op deze vraag is er een belangrijke discussie
gevoerd die uitstijgt boven de wetenschappelijke, technologische, financiële en milieukundige kaders in een poging een
ethische basis te leggen als kernprincipe voor het verkrijgen van
een grotere duurzaamheid. Bijgevolg spreekt het Earth Charter
van ecologisch bestuur en andere ethische eisen om ons gedrag
op alle niveaus te sturen. Maar concepten als bestuur en ethiek
blijven voor veel traditionele samenlevingen vaak aan de oppervlakte liggen en kunnen op zichzelf geen identiteit herstellen die
verloren is gegaan – zoals het geval is in veel streken van de
ontwikkelingslanden. De vraag die nader moet worden besproken, is of het leggen van een ethische basis in de samenleving
voldoende is om een duurzame levenswijze op te bouwen. En,
als dat niet het geval is, hoe we verder gaan dan het versterken
van de ethiek en hoe we de spiritualiteit die eigen is aan een
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