Hans van Ginkel, Japan. Over de Ubuntu Declaration en de samenhang met Principe 8
over voortgaande duurzame educatie en kennis
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8. Bevorder de studie van duurzame ontwikkeling en bevorder de vrije uitwisseling en brede toepassing van de verworven kennis.
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8. Bevorder de studie van duurzame ontwikkeling en bevorder de vrije uitwisseling en brede toepassing van de verworven kennis.

vatieve, gezamenlijke projecten van
twee of meer instellingen uit verschil-

ESD stelt landen in staat om duurzaam-

Dit dienstencentrum zal onder andere

lende sectoren. De RCE’s zouden op een

heidplannen te ontwerpen, uit te werken

plaats bieden aan het Global Higher

soortgelijke manier in kaart kunnen

en toe te passen. ESD bevordert duur-

Education for Sustainability Partnership

worden gebracht als de monumenten op

zame economische ontwikkeling door

Resource Project.

de mondiale lijst van cultureel erfgoed.

de kwaliteit en vaardigheden van de

Dat zou het voordeel hebben dat met

productieve krachten te verbeteren en

Op 28 en 29 juni 2005 werd het

lokale en regionale omstandigheden

daarbij te appelleren aan de algemene

programma tot bevordering van de

volledig rekening kan worden gehouden.

behoefte aan echte democratie, milieu-

ontwikkeling van RCE’s en GLSSD,

Het DESD zou op die manier een zicht-

behoud en sociale rechtvaardigheid.

gepresenteerd op de conferentie over

bare output hebben in een mondiaal

ESD creëert ook een goed geïnformeerd

globalisering en duurzame ontwikkeling

netwerk van zulke regionale kennis-

publiek dat steun kan leveren aan een

van de United Nations University en

centra. Daarbij zou het mogelijk zijn om

verstandige politiek en wetgeving op het

UNESCO te Nagoya. Er werden vijf

veel mensen te mobiliseren, te leren van

gebied van milieu, maatschappelijke

initiatieven gepresenteerd, uit Toronto in

hun creatieve ideeën, te werken aan

verhoudingen en economie, en verbetert

Canada, Heerlen in Nederland, Sendai in

veelzijdigheid, en internationale samen-

de levenskwaliteit van alle leden van de

Japan, Suva in Fiji en Kumasi in Ghana.

werking bij educatie betreffende duur-

samenleving. ESD heeft vier hoofd-

In 2014, het eind van de United Nations

zame ontwikkeling te bevorderen. De

doelen: de toegankelijkheid tot goede

Decade of Education for Sustainable

regionale kenniscentra zouden samen

basiseducatie te verbeteren; bestaande

Development, zal samenwerking voor

en met hun wederzijdse relaties de

educatie om te buigen in de richting van

ESD als gevolg van de RCE-inspan-

Global Learning Space for Sustainable

duurzame ontwikkeling; het publieke

ningen wereldwijd van de grond zijn

Development vormen.

begrip en bewustzijn te ontwikkelen en

gekomen. De Regional Centres of

educatieve programma’s te verschaffen

Expertise en Global Learning Space

Educatie is een belangrijk instrument om

aan alle sectoren van de private en

for Sustainable Development zullen

naties, gemeenten en gezinnen naar een

burgerlijke maatschappij.

waarschijnlijk zelfs het tastbaarste en
stimulerendste resultaat van de Decade

duurzamer toekomst te leiden. Al meer
dan vijftien jaar zijn onder andere instel-

De RCE’s, voorgesteld door de United

zijn, en een uitstekende basis vormen

lingen van hoger onderwijs bezig zich te

Nations University en gesteund door de

voor verwezenlijking van Principe 8 van

herbezinnen op hun taak, om nieuwe

Ubuntu Alliance, zullen helpen bij de

het Earth Charter.

manieren van aanpak te vinden voor

verticale normalisering van leerstof op

duurzaamheidkwesties, en om toekom-

basisscholen tot en met universiteiten,

stige generaties voor te bereiden om in

en bij het leggen van contacten tussen

hun leven en werken rekening te houden

officiële en onofficiële instanties binnen

met duurzaamheidaspecten. Instellingen

de educatieve sector. Deze normalisatie

voor hoger onderwijs spelen een vitale

en die contacten zijn essentieel voor

rol, niet alleen doordat ze de toekomst

het succes van een holistisch ESD-

vorm geven middels het opleiden van de

programma voor alle inwoners van de

professionals van morgen, maar ook

regio. Instellingen van hoger onderwijs

doordat ze een onderzoeksbasis creëren

staan centraal bij de ontwikkeling van

voor duurzaamheidinspanningen, en

zo’n geïntegreerde regionale aanpak,

doordat ze hulp en diensten bewijzen

doordat ze de beste kennis van natuur-

aan gemeenten en naties. Ze zijn in een

wetenschappen en sociale en humani-

bijzonder goede positie om Principe 8

taire wetenschappen samenbrengen,

van het Earth Charter te helpen ver-

en die kennis integreren met de beste

wezenlijken. Tegelijkertijd is het Earth

educatieve praktijken van hun gemeen-

Charter bij uitstek geschikt om mensen

schap en regionale partners, en zo de

die werken en studeren aan instellingen

principes van het Earth Charter uit-

van hoger onderwijs te inspireren om bij

dragen. De RCE’s zullen van groot

84

II. Ecologische integriteit

•

Noot
1 Zie voor de complete Ubuntu Declaration
en lijst van handtekeningen
www.unesco.org/iau/tfsd_ubuntu.html
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