
Et felles verdigrunnlag for samhandling – etisk plattform i endring 

 

The Earth Charter som etisk plattform for videreutvikling av samfunnsansvar 

Erklæringen The Earth Charter er nå 10 år. Basis er verdier og prinsipper for en varig fremtid. Med 

andre ord en etisk erklæring. The Earth Charter ble utviklet i en omfattende prosess. Utspringet kom 

fra Brundtlandkommisjonens rapport ”Our Common Future” i 1987, hvor det ble fastslått at verden 

trenger et nytt charter, som går lenger enn Menneskerettighetserklæringen, og også tar for seg de 

øvrige parametrene som må oppfylles for et omforent globalt fremskritt.  

The Earth Charter tar for seg dette i 16 hovedprinsipper, fordelt på fire kapitler, som omhandler: 

• Respekt og omsorg for menneskeheten 

• Økologisk Integritet 

• Sosial og økonomisk rettferdighet 

• Demokrati, ikkevold og fred.  

Disse 16 prinsippene er supplert med vel 60 støttepunkter, utviklet i en prosess over mange år, med 

flere tusen personer involvert, over hele verden. The Earth Charter Initiativ er godt internasjonalt 

etablert, oversatt til de fleste språk, og vinner stadig innpass i både næringsliv, undervisning og 

offentlig sektor.  I Norge inngår Charteret blant annet som etisk fundament for globalt ansvar i Oslos 

kommuneplan.  

Kan man legge til grunn at også vårt etiske fundament har en drivkraft i seg til å ”gjøre det litt 

bedre neste gang?”  Mennesket liker målbarhet, og indikatorer. Det er for eksempel drivkraften 

bak idretten: Stadig å hoppe litt høyere, løpe litt fortere osv. Det vil si at den etiske plattformen i 

seg selv er i endring, målt mot ”beste praksis”. 

 

I arbeidet for bærekraftig utvikling ser vi stadig en kamp om den endelige, optimale løsning. Effekten 

blir en verbal ordkrig om løsninger, mens lite skjer i praksis, og man taper helheten av syne. Bør man 

heller lete etter de små skritt som må tas på veien, hver dag, for å nå de langsiktige mål som er satt, i 

stedet for å søke etter nye, kanskje perfekte løsninger, som er nærmest umulige å implementere, 

fordi holdninger og erkjennelse av behovet ikke har blitt viet tilstrekkelig oppmerksomhet?  

 

GRI – Global Reporting Initiative – har utviklet metoder for valg og måling av indikatorer, som de 

enkelte virksomheter så kan rapportere på, for å vise fremgang. ”Litt bedre neste gang” blir en 

drivkraft, som bevisstgjør holdninger og handlinger. GRI, The Earth Charter Initiative og UNs Global 

Compact har gjort en omforent gjennomgang av sine prinsipper og grunnlag for måling og 

indikatorer. Konklusjonen her, er at ved å bruke The Earth Charter som plattform, så har man den 

mest komplette bredden for å bli målt på en komplett helhetlig etisk plattform, ut fra et globalt 

samfunnsansvar. 

 

Nå begynner de første rapportene om bruk av denne metodikken å komme. Nylig har Byen 

Montpelier i Vermont, USA, fullført en prosess for å vedta en byplan for bærekraft som følger 

prinsippene formulert i The Earth Charter. Planen er kalt enVision Montpelier.  
Tilsvarende har Philips Brasil med over 4000 ansatte tatt i bruk prinsippene i The Earth Charter i sin 

rapport om bærekraftig utvikling i forbindelse med GRI (Global Reporting Initiative)-rettledningene, 

The Global Impact, FNs tusenårsmål og Ethos CSR-indikatorene. 
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