Alexander Likhotal, Rusland. Over Principe 13 met betrekking tot het creëren van een
mondiale dialoog over duurzame ontwikkeling
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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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Earth Dialogues benadrukte ook dat de escalatie van de mon-
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diale problemen in vele opzichten toegeschreven kan worden

zodanig ontworpen. Het is wel een doortastende en creatieve

aan een wereldpolitiek die achterblijft bij de processen waar het

poging om de verandering van onze wereld naar een veilige,
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•

staat te zijn te reageren op de uitdagingen van mondialisering.
Het is teleurstellend dat, meer dan tien jaar na de nieuwe kans
op leven met het einde van de Koude Oorlog, het grote geheel
ineenstort.
De wereld heeft leiders nodig die begrijpen dat, zoals het Earth
Charter het formuleert: “(…) na voorziening in de eerste levensbehoeften het bij de ontwikkeling van de mens in de eerste
plaats gaat om meer te zíjn, niet om meer te hébben” (Preambule, vierde alinea). In een wereld die in toenemende mate
wordt belaagd door corruptie, hebzucht en eigenbelang, hebben we leiders nodig die de morele moed hebben hun besluit13. Versterk de democratische instellingen op alle niveaus, en zorg voor transparant en verantwoordelijk bestuur, en volledige deelname aan besluitvorming, en toegang tot het recht.

vorming op deze nieuwe mondiale ethiek te baseren.
De moderne wereldpolitiek moet niet gebaseerd zijn op het conventionele principe van machtsevenwicht, maar meer op een
evenwicht in belangen, en de dialoog tussen culturen en
gemeenschappen moet het belangrijkste gereedschap worden.
De politiek moet zich bezighouden met mogelijkheden tot
samenwerken en manieren om door impasses heen te breken
door het presenteren van rechtvaardige oplossingen voor een
echte wereld, op lange termijn, geen lapmiddelen of oneerlijke
compromissen.
We denken dat dit mondiale samenwerking zal behoeven vanuit
de bevolking, inclusief het streven om tot een evenwichtige
bevolking te komen, met een krachtig vermogen om menselijke
en sociale gezamenlijkheid na te streven; een consumptiepatroon dat het produceren van goederen en diensten bevordert op basis van minder materiaalintensieve, herwinbare of
recyclebare bronnen; herwinbare en schone energiebronnen;
goederen en diensten die weinig ruimte en land innemen; producten en diensten gebaseerd op sociale en milieuvriendelijke
technologieën; het rechtvaardig nastreven van de Millennium
Developmental Goals; beleidsmaatregelen om mondiale markten beleidsfouten te corrigeren; het consolideren van multilaterale instituten, zoals de Verenigde Naties, en de drie partners:
regeringen, ondernemingen en de samenleving.
De uitdaging is ons duidelijk. Nu moeten we haar vertalen in
daden. Om dat te realiseren hebben we een wereldwijde Glasnost nodig: openheid, transparantie en publieke dialoog – van
de kant van landen, regeringen, en burgers om consensus over
deze uitdagingen te bereiken. En we hebben een beleid nodig
van preventieve betrokkenheid: internationale en individuele
verantwoordelijkheid en activiteit om het hoofd te bieden aan
armoede, ziekten, milieubederf en conflicten, in een vroeg stadium en zonder gewelddadig optreden, zodat militair ingrijpen
niet de enige optie is.
Het Earth Charter, een blauwdruk voor relevante, ethische principes, is misschien geen wondermiddel. Het is ook nooit als
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