Rustem Khairov, Rusland. Over de aanvaarding van het Earth Charter door drie Russische
republieken met betrekking tot Principe 13
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worden, nu het onlangs door het
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is geratificeerd.
Wat is in mijn ogen de toekomst van
het Earth Charter? Wat is zijn rol en zijn
missie? Gezien de razendsnelle ontwikkelingen van objectieve realiteiten op
het gebied van mondiale klimaatveranderingen, demografische verschuivingen, nieuwe informatietechnologieën,
terrorisme, veranderingen op de politieke wereldkaart en de beperkingen van
de mondiale hulpbronnen, om er maar
een paar te noemen, is het Earth Charter
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.

aan de ene kant een universele code van
principes voor duurzame ontwikkeling in
een moderne wereld – een authentiek
‘volksdocument’ waarin honderden aanbevelingen uit veel landen zijn verwerkt.
Aan de andere kant is het een ‘levend’,
flexibel document dat nauw is verbonden met de bestaande problemen van
de moderne wereld. Het Earth Charter
biedt een noodzakelijk ethisch kader
voor de ontwikkeling van oriënteringspunten voor nieuwe waarden en nieuwe
werkelijkheden. Ik ben erg blij dat ik het
geluk heb gehad al vanaf het eerste
begin betrokken te zijn geweest bij dit
humanitaire project, samen met de
eminente mensen van onze tijd. Tatarstan, Kalmukkië, Kabardino-Balkarië en
de beweging van het Earth Charter
betreden nu een opwindend nieuw tijdperk, waarin de ethische basis die in het
Earth Charter is beschreven niet alleen
op alle niveaus van regering en samenleving wordt besproken maar ook wordt
ingevoerd.

•

Noten
1 Sinds 1997 samen met het Nationale Earth
Charter Comité in de Russische Federatie.
2 Ik wil niet te lang stilstaan bij de resultaten
van de praktische implementatie van de principes en ideeën van het Earth Charter die door
het parlement van de republiek Tatarstan zijn
overgenomen, aangezien die aan de orde
komen in een speciaal aan het Earth Charter
gewijd boek, dat naar ik hoop spoedig in het
Engels zal verschijnen. Dat vormt een goede
aanvulling op deze verzameling essays.
3 Zie de website van het Earth Charter in
Rusland: www.earthcharter.ru
4 Zie ook www.worldmadechannel.tv
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