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Niko Roorda

Nil<o Roorda werk voor de St cht ng Duuzaam Hoger Onderuils (DHO). H j adviseert en bege e dt hogescholen en un versite tef b j de ntegrat e van duuzame

ontwr <ke lng n hun ondem js ondezoek en bedrilfsvoer ng. Voor de studenten van het hbo schreef h.1 twee boeken over duuzame ontwik<ei ng+.

Leren voor duu rzarne ontwikkeling

De essentie van de term'duurzame ontwil<l<eling' l<omt treffend tot uitdruli<ing in de beschrijving die de Commis-
sie Brundtland in opdracht van deVerenigde Naties opstelde:"Duurzame ontwik<eling leidt ertoe dat alle (hui-
dige) mensen in hun behoeften l<unnen voozien, zonder het vermogen van toel<omstige generaties aan te tasten
om datzelfde te doen." Ontwtkkeling gaat vooral over mensen en duuzoom over de toel<omst van hun leefwereld
binnen een econornische context die om l<euzes vraagt.,.

People
Ontvlk.keltng focust o,a, op het verminderen van de achterstands-
postie van mensen in de derde wereld en dus op bestnjding van

armoede en ana íabetisme, het versterken van gezondheid, on

denwils en de economische structuur: Het gaat om de herwaan
dering van cu turen, talen en tradities, lYaar ook de armen en

socraal zwal<keren in eigen land verdienen aandacht.Al ochtone
en autochtone l<ansarmen worstelen met problemen rond ar
moede, dentite t, discriminatie en socia e uitslu ting, Ontw kke ing

houdt z ch bezig met de situatie op dit moment, in eigen

and en daarburten, lYen spreekt wel van hter en door.Bil
ontwi<l<eling staan mensen centraal: het gaat over pe

ople.

Planet
Het woord duurzaam heeft vooral betrel<king

op de toekomst, waarbrj de termen nu en

later van toepassing ziln, De menshe d pleegt
systematisch rooÍbouw op de natuur en

het mil eu. Het l< imaat wordt verstoord,
grondstoÍfen worden opgemaal<t.Tege ij <

groeit de wereldbevoll<ing en stijgt de

welvaart en daarmee het'milieugebrulk'
n de rijke landen. Dat alles is ntet duur-

zaam, Dat w I zeggen: onze hu dige

eelsli.L, rvaarb we op een Le g'ote
'ecolog sche voetaÍdru<' staan, <an

onmogelill< voor een lange duur
worden volgehouden.
Bij duuzaam hebben we
onze leef,r,zereld, de p/onet,

voor ogen.

ProÍit
Peop/e en p/dnet vormen samen met de

aanduiding proflt een driehoe< dre kan won
den gebru i<t om het begrip duurzame ontwrkkeling
transparant te maken, Profitlaal de economische
kant van duuzame ontw kkeling zien. Bil veel besluit-
vorrn ngsprocessen tellen de economische argumenten
vaai< zwaarder mee dan de ecologische oí de socr-

ale: de driehoek s dan niet in balans, Daar
staat tegenover dat een sterke economie
een voorwaarde is om tot op ossingen

te komen van de eco ogische en soc -

ale problemen,

J

Kansen voor duurzame ont-
wikkeling
Het werken aan bewustwording en

verbeteringen op al de bovenge-

noemde terrernen rs een belangrill<

facet van duurzame ontwikkeling, De
diverse aspecten van duuaame ont-
w i .eiing l'anger daa'bi, op een u -

terst complexe wijze met elkaar

samen. Dat maact /eren voor duurzome

ontwikkelrng behoorlllk moe l1k. lYaar te
gelilk ook heel spannend en fascinerend,

Kennls van zaken, speciÍiel<e voordtgheden

en een luiste ottttude z jn proÍès-
sione e vereisten en hrer llgt

een beiangrijl<e taa< voor
onder w js en met name

le rarenop leid ingen.

Yaar a s velen er de

schouders onder zetten,

worden de inspanningen

1<ansrijl< en kunnen we
succesvol wer<en aan

een vee duuzamer
wereld,

* zie de rubrrek Site Seeing
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