Guias para ação - Princípios que visam
assegurar que as ações desencadeadas
por todos sejam coerentes com a
essência da Carta da Terra
A Carta da Terra Internacional (CTI) encoraja todas as pessoas a contribuírem para
os objetivos da Iniciativa da Carta da Terra. Sua participação ativa e seu apoio são
necessários. Neste sentido, a CTI está em processo de ampliação da Iniciativa a
nível mundial, promovendo atividades descentralizadas e o empoderamento de
indivíduos, comunidades e organizações.
A CTI continuará a promover a Carta da Terra através de vários processos
internacionais formais e um número limitado de projetos. No entanto, esta nova
estratégia é necessária porque a Secretaria da Carta da Terra Internacional só é
capaz de organizar e dirigir uma pequena parte do vasto leque de ações
necessárias para implementar a visão da Carta da Terra.
As “orientações para ação” apresentadas a seguir são um recurso projetado para
ajudar as pessoas a realizarem atividades que estejam em harmonia com os
valores e princípios da Carta da Terra.
O propósito deste “Guia para Ação” é também garantir uma coerência na forma
como ações descentralizadas, em nome da Carta da Terra, são realizadas. Pense
nas Diretrizes como uma espécie de mecanismo de coordenação virtual para a
Iniciativa Carta da Terra que se prepara para uma rápida expansão descentralizada
envolvendo ações de milhões de pessoas no mundo inteiro.
Descentralização no movimento da Carta da Terra é, portanto, algo essencial. Na
medida em que o movimento pressupõe a participação de milhões (ou bilhões) de
pessoas do mundo todo, fica evidente que é impossível “gerenciá-lo” de forma
tradicional, mecânica, hierárquica, centralizada. Daí a proposta de um processo
quase totalmente descentralizado, que contará com a iniciativa, a boa vontade, o
discernimento, o bom senso, a criatividade, a inteligência de cada indivíduo.
Pensando na importância da ação de cada uma dessas pessoas, o Conselho
Internacional da Carta da Terra definiu um conjunto de 12 “orientações para ação”.
Respeitados esses 12 princípios, cada indivíduo pode criar livremente o que quiser
no seu dia-a-dia, na direção da visão da Carta da Terra. É o espírito da Carta da
Terra, seus princípios e os “guias de ação” que darão coerência a tudo que for
descentralizado e livremente criado em todas as partes do mundo.
As diretrizes de ação são dirigidas em primeiro lugar para indivíduos. A
implementação plena dos vários princípios da Carta da Terra vai requerer ações da
parte de governos, corporações e outras organizações. Entretanto, cada um desses
coletivos depende de indivíduos – seus líderes, membros, colaboradores. A própria
evolução e transformação desses coletivos será efetivada por indivíduos.

As diretrizes de ação explicitadas não são fixas nem estão em sua forma final. O
Conselho Internacional irá revisá-las periodicamente à luz do que for emergindo e
dos desafios típicos de cada setor/região do planeta. O Conselho agradece qualquer
comentário ou sugestão que você possa fazer em relação a elas.
1. Comece com a Carta da Terra
Deixe que a Carta da Terra seja seu guia básico quando estiver planejando
e agindo para tornar realidade a visão da Carta da Terra.
2. Seja um exemplo vivo
Empenhe-se em viver plenamente – na prática – o espírito da Carta da
Terra na sua vida diária. Na sua casa, no trabalho, na sua comunidade.
3. Assuma o poder que possui
Aja com firmeza, acredite que você pode fazer diferença e que suas
atividades irão catalisar os esforços de muitos outros.
4. Coopere, coopere
Multiplique a forma de gerar mudanças construindo parcerias, colaborando
com outros e buscando soluções ganha-ganha.
5. Potencialize o poder de outros
Compartilhe poder e seja inclusivo. Ajude outros a fortalecer a capacidade
de resolver problemas, tomar decisões e liderar, liberando assim a
criatividade de todos.
6. Promova o respeito e o entendimento
Empenhe-se em construir relacionamentos de confiança e respeito mútuo
entre indivíduos e grupos de diversas culturas e comunidades, e resolva
diferenças através de diálogos de forma que produzam aprendizado e
crescimento de todos.
7. Facilite a auto-organização
Facilite a disseminação de iniciativas inspiradas pela Carta da Terra sem
tentar controlá-las, contando com a capacidade dos grupos humanos de se
auto-organizar e alcançar resultados positivos na medida em que o
propósito maior esteja claro.
8. Foque as causas de raiz
Focalize o pensamento e a ação nas causas de raiz dos principais
problemas e desafios que a humanidade enfrenta, e não permita que
pressões e práticas dos sistemas não-sustentáveis existentes o impeçam
de agir.
9. Seja comprometido e, no entanto, flexível
Seja firme no seu comprometimento com os princípios e assegure que
tudo que faz seja consistente com os valores da Carta da Terra. E seja
sempre flexível à medida que as circunstâncias mudem (sem, porém, abrir
mão do que é essencial).
10. Aja com engenhosidade
Não permita que seus pensamentos e ações sejam limitados pela
dependência do dinheiro; use sua imaginação e seja estratégico, criativo,
engenhoso para fazer as coisas acontecerem, não obstante os obstáculos
existentes.
11. Use a tecnologia com sabedoria
Lembre-se que um grande número de pessoas não tem acesso a
tecnologias avançadas. Ao usar tecnologias, assegure que elas sejam
apropriadas.
12. Proteja a integridade da Carta
Seja sempre fiel ao espírito do texto original da Carta e só a conecte a
organizações, produtos e eventos que sejam consistentes com os seus
valores e a visão que ela transmite.

