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Quinze anos depois
da Cimeira da Terra, a
comunidade internaci-
onal tem um desafio
novo: o desenvolvi-
mento integral susten-
tável. A Cimeira Rio +
15, celebrada em Ja-
karta (Indonésia),
constatou que a pre-
servação do meio am-
biente exige a transfor-
mação do modelo de
desenvolvimento atu-
al, e encerrou-se on-
tem, com o compro-
misso imperioso de al-
cançar, num prazo de
30 anos, uma reforma
global das condições
ecológicas e sociais,
econômicas e políticas
mundiais, respeitando
a diversidade cultural.

Para que exista uma
sustentação global, é

indispensável uma re-
distribuição justa da ri-
queza mundial e que,
portanto, as socieda-
des do Norte diminu-
am o crescimento (em
produção e consumo).
Nas próximas décadas,
o consumo global de
energia e de outros re-
cursos naturais deverá
reduzir-se para metade,
incluso prevendo que
sociedades do Sul de-
verão incrementar o
cesso aos bens e servi-
ços para abastecer as
necessidades básicas.
Para garantir a qualida-
de de vida para toda a
humanidade, a priori-
dade – especialmente
dos países mais ricos –
será a melhoria da efi-
ciência da tecnologia em
termos ecológicos,

para poder incrementar
ao mesmo tempo, a
oferta de serviços e
bem estar.

A Cimeira compro-
meteu-se a impulsar
uma série de medidas
como a criação de um
novo sistema de gover-
nança mundial que gira
os recursos naturais
(como a atmosfera, os
oceanos, e a biodiver-
sidade) e também os bens
públicos mundiais como
a paz e as culturas, a re-
forma das instituições
internacionais (trans-
formação da ONU
num parlamento mun-
dial); a criação de um
Tribunal Internacional
sobre a Dívida Externa e
de indicadores da dívida
social e ecológica, aca-
bar com o monopólio

das patentes; criar indi-
cadores novos que re-
flitam a conservação do
meio ambiente, a sus-
tentação social  e o efei-
to das influências exte-
riores negativas; aplicar
um imposto nas transa-
ções financeiras interna-
cionais e promover a
educação para a susten-
tação.

No final da Cimeira,
ONGs e representan-
tes da sociedade civil e
acadêmica de todo o
mundo, estiveram de
acordo em impulsar o
poder popular, dentro
dos seus países e no
âmbito internacional,
para vencer os poderes
interessados em con-
servar a dinâmica da
globalização insusten-
tável.
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