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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 plattform. The Earth Charter ble utviklet i en omfattende prosess, i en ”bottom –
up” prosess. Utspringet kom fra Brundtlandkommisjonens rapport ”Our Common Future”, 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 inntatt bakerst som vedlegg.
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.
The Earth Charter er godt forankret som basis sammen med bruk av GRI – Global Reporting Initiativ
og UNs Global Compact.

2 eksempler på bruk, ett fra offentlig sektor, og ett fra næringslivet:
1. Fra offentlig sektor
Byen Montpelier i Vermont, USA, har fullført en prosess for å vedta en byplan
for bærekraft som følger prinsippene formulert i The Earth Charter. Planen er
kalt enVision Montpelier.
Av Arne | Publisert: oktober 29, 2010
Å ta en beslutning om å endre hvordan den lovpålagte byplanleggingen skal styres og gjennomføres
er ikke noe som skjer raskt eller uten å bli overveid grundig. Kom ikke på tanken om at alle politiske
og økonomiske prosesser i byrådet vil endres automatisk bare på grunn av en god idé. Byer er som
store skip, å vende dem bare noen få grader må nøye overveies og planlegges. Dette tar også tid og
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å endre en tradisjonell byplan til en bærekraftig byplan som følger prinsippene og etikken utarbeidet
i The Earth Charter vil vanligvis ta mellom 18 mnd og tre år, avhengig av byen, administrasjonen og
hvor mange aspekter av byens policy som må endres.
Vesentlige handlinger:
Montpelier har den 8. September 2010 fullført den lange prosessen å få bystyret til å innføre en ny
bærekraftig byplan. Det har vært flerfoldige aktiviteter som bidro til gjennombruddet og blant dem
er:
Et bredt formidlingsarbeid og en deltakelseskampanje som var designet for å involvere alle
parter i prosessen.
Et stipendprogram som gjorde det mulig for prosjekter som passet inn i planleggingsprosessen å
gå i gang før planleggingsprosessen var ferdig.
Innlemmingen av visjonene og målene av planen utarbeidet av bystyret som et mellomtrinn før
prosjektet var avsluttet.
Og et tiltak som tillot innbyggerne i hele Montpelier å ta del i utvelgelsesprosessen av hva
topprioriteringene i prosjektet burde være.
Noen av fasettene i prosjektet som var spesielt nyttige for å bringe paradigmeskiftet framover
inkluderte: 1) at prosjektet ble formet som læring eller utdanning for de involverte, i stedet for å
være avhengige av eksperter; 2) at det ble fokusert på eiendeler av fellesskapet i stedet for
problemene; og 3) at en langsiktig plan ble produsert. Samfunnet ble bedt om å se for seg byen 100
år frem i tid.

2. Fra Næringslivet:
Philips Brasil bruker prinsippene i The Earth Charter i sin rapport om
bærekraftig utvikling:
For første gang har Philips Brasil brukt prinsippene formulert 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.
Philips Brasil ble etablert i 1924 med formålet å sørge for import fra Philips’ europeiske partnere.
Selskapet opererer i dag på tre felt: Utstyr til helsesektoren, husholdnings- elektronikk og belysning.
De har 4.137 ansatte i fire forskjellige fabrikker og seks forskningssentre, og firmaet er det største
privateide firmaet i Brasil. Hovedkvarteret ligger i Barueri, São Paolo og Mr. Marcos Bicado er
nåværende konsernsjef.
Rapporten for bærekraftig utvikling for 2010 legger fram informasjon om Philips Brasils tiltak i alle tre
grener av bærekraftig utvikling, og omhandler temaer som helsegevinsten av rensing av vann,
klimaforandring og hvordan bruke energi mer effektivt, og også temaer som ansettelsespraksis og
styrkingen av lokale samfunn gjennom business. Firmaet presenterer sine prosjekter i rapporten i
tillegg til betydningen av prosjektene for de ulike områdene av bærekraftig utvikling.
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Koblingene mellom hvert tema og rettledningene er diskutert. I tillegg er hvordan dette er speilet i
The Earth Charter markert tydelig, noe som gjør det mulig for selskapet å analysere sin egen innsats
fra flere perspektiver. Rapporten bruker også GRI-baserte indikatorer og det faktum at flere metoder
er brukt kan resultere i bedre klarhet og mer forpliktelse fra interessentenes side. Dette er første
gang at The Earth Charter har blitt brukt i praksis på denne måten som en del av en slik rapport og
kan bli sett på som en god demonstrasjon av hvordan en kan bruke charteret. Samtidig er det fortsatt
mye rom for forbedringer.
===

For videre informasjon og dokumentasjon, se

www.earthcharter.org
www.earthcharter.no
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