Sylvannus Murray, Sierra Leone. Over Principe 16 met betrekking tot het aanmoedigen
van wederzijds begrip, solidariteit en samenwerking

Gebruik van het Earth Charter bij oud-strijders
in Sierra Leone
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blemen en andere vraagstukken op te
lossen. Een van zulke algemene strategieën, die betrekking heeft op het onderlinge verband tussen ecologische, economische en veiligheidsproblemen, is
het opzetten van een vuilnisophaaldienst
voor leden van de Firestone Community.
Aanvankelijk lieten leden van deze
gemeenschap hun kinderen het afval in
een nabijgelegen rivier gooien, waarvan
het water door velen benut wordt als
drinkwater en voor huishoudelijk
gebruik. Dit veroorzaakte regelmatig
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