Razeena Waiget, Zuid-Afrika. Over het gebruik van het Earth Charter in het nationaal
curriculum en de nationale training van de staf van de parken, gebaseerd op Principe 14
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onze jeugd, in al haar diversiteit, doen
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-programma’s, streeft de leiding ernaar
een conserverende ethiek te creëren
door op milieuzaken in te spelen, zodat
mensen en parken daar beide voordeel
van hebben. Voorts trachten die programma’s de toegang tot de Nationale
Parken te vergemakkelijken voor leerlingen en docenten uit kansarme lagen van
de bevolking. Tegelijkertijd verschaft het
milieueducatieprogramma leerlingen en
docenten een breder leergebied in een
van de parken; voor kansarmen is dit
vaak een eerste kennismaking met ons
prachtige, nationaal bezit.
Het Earth Charter is het overkoepelende
geraamte voor leraren en de staf van de
nationale parken om een kader van leer-
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