
Earth Charter – Handvest van de Aarde  

Het Earth Charter is een document met zestien principes die een internationale 

beweging inspireren voor een rechtvaardige, duurzame en vreedzame 

wereld. Het resultaat van een decennium lange wereldwijde dialoog over 

gedeelde waarden. Het Earth Charter biedt een nieuw besef van 

onderlinge verbondenheid voor het welzijn van mensen, de grotere 

levensgemeenschap en toekomstige generaties.  

Het Earth Charter is een ‘soft law’ document, dat vanuit een integrale visie op de 

Aarde een ethisch raamwerk biedt met als doel mensen van een wegwijzer te voorzien. Gecreëerd door 

vooruitziende leiders, gelanceerd in het jaar 2000, nodigen we de leiders van vandaag uit om het Earth 

Charter te gebruiken als referentie voor besluitvorming en planning. Bovendien, als je het Earth Charter 

integreert in je eigen leven en het toepast in je bedrijf, school of gemeenschap, zet je bewustzijn om in 

actie voor het floreren van al het leven op Aarde. 

Het Earth Charter is een integrale visie, een moreel kompas en een mondiale 
beweging voor een duurzame, rechtvaardige en vreedzame wereld. 

Sinds de lancering van het Earth Charter op 29 juni 2000 in het Vredespaleis, is het Earth Charter ook in 

Nederland voor velen een leidraad en inspiratiebron gebleken in beleid én dagelijkse praktijk.  

Stichting SBI - Earth Charter Nederland faciliteert het netwerk van Earth Charter Vrienden. De Vrienden 

brengen het Earth Charter tot leven in de eigen sfeer van invloed, inspireren elkaar en maken gezamenlijk 

impact. Dit gebeurt met behulp van dialoog, netwerkbijeenkomsten, cursussen en 

samenwerkingsprojecten zoals het SDG Spotlight Rapport Nederland en het Lab Toekomstige Generaties. 

Belangrijke samenwerkingspartners zijn stichting SBI, Campus Landgoed Zonheuvel en Vereniging 

Worldconnectors. Earth Charter Nederland kan een verschil maken als verbindend platform en vanuit de 

holistische visie van het Earth Charter. 
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