Oscar Motomura, Brazilië. Over duurzaam zakendoen met het oog op Principe 10
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Zal het gemakkelijk zijn om mensen wakker te maken uit hun

De Amana-Key Group heeft het Earth Charter aanvaard als mondiale

illusies en verwrongen mentale structuur? Natuurlijk niet. Het is

referentie voor educatieprogramma’s en opleidingscentra. Duizenden

absoluut geen probleem om grote aantallen mensen via een

leiders van ondernemingen en regeringen volgen jaarlijks cursussen,

met zorg opgesteld educatief programma tot nieuw begrip te

waar hun kennis van mondiale kwesties die de mensheid aangaan

brengen vanuit een logisch gezichtspunt, maar hun wezenlijke

toeneemt, terwijl ook hun inzicht groeit dat wij allen moeten bijdragen

overtuigingen over het leven veranderen niet zo simpel. De ver-

aan onze collectieve evolutie, met behulp van ethisch en doordacht,

andering die nodig is, eist een fundamentele bewustzijnsveran-

zakelijk handelen.

dering. De principes van het Earth Charter werkelijk omhelzen
en toepassen, is geen verstandelijke aanpassing. Er wordt een
mate van betrokkenheid verlangd die alleen vanuit het ware
wezen tot stand kan komen.

erwijl we bezig zijn met veranderingen die de kern zullen

Sommigen, die succesvol zijn in het bestaande systeem, maar

vormen van het volgende deel van het Earth Charter-

die bereid zijn hun rol te spelen in het nieuwe spel, met nieuwe

proces, moeten we oppassen de kracht van een cultuur die

regels, ervaren toch een enorme weerstand tegen het ‘loslaten’

voortdurend streeft naar toenemende economische resultaten,

van wat ze tot dan toe hebben bereikt. Om zich de principes van

zoals we die over de hele wereld zien, niet te onderschatten. De

het Earth Charter werkelijk eigen te maken, is een ingrijpend

wedijver in het streven naar economische groei en winst is een

proces van volkomen afstand nemen, onontbeerlijk.

T

wereldwijde obsessie geworden.
Een nieuw politiek, economisch en commercieel systeem om
Het rigoureus toepassen van de principes van het Earth Charter

wereldwijd de balans te herstellen, is mogelijk als elk mens

vooronderstelt een volkomen vernieuwde wijze om economi-

zowel voor zijn of haar persoonlijk gewin werkt, maar ook voor

sche groei te bevorderen. Inherent aan de visie die uit het Earth

het algemeen nut. Het oude systeem wordt nog altijd aange-

Charter spreekt, is een opnieuw uitvinden van het hele systeem,

stuurd door verouderde theorieën en aannamen, zoals het idee

inclusief ingebouwde veiligheidsmechanismen. Dan wordt het

dat hebzucht positief is. Het zijn, paradoxaal genoeg, deze theo-

onmogelijk het nieuwe systeem via manipulatie, corruptie en

rieën die nog steeds op onze scholen worden onderwezen en in

andere onethische praktijken te ondergraven.

de media worden bekrachtigd.

Een geheel vernieuwd systeem kan niet zonder radicale veran-

Het Earth Charter kwam tot stand via een schitterend proces

dering van de cultuur die het oude systeem in stand hield. Lei-

waar duizenden mensen van alle naties op deze planeet bij

dinggevenden, die vaak getraind zijn in het uitschakelen van

betrokken waren. Als de volgende fase van het Earth Charter-

concurrenten, het creëren van strategieën om te groeien en

proces draait om het opnieuw vormen van een breder systeem,

winst te maken en te lobbyen voor wetten die voor hun bedrijf

zal het proces ook intensiever moeten zijn en moeten miljárden
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management dat in staat is wezenlijke ontwikkelingen van mensen,

mensen er deel aan hebben. Wáár moeten die miljarden deel

Deze vergelijkingen zijn speciaal geformuleerd voor het tot

aan hebben? Welke ‘wiskundige vergelijking’ zullen ze moeten

stand brengen van een nieuwe orde. We hebben meer nodig

oplossen om te zorgen dat de nieuwe orde een feit wordt? Het

dan gewoon verandering. We hebben een volledige ommekeer

woord ‘vergelijking’ wordt hier gebruikt in de betekenis van

nodig. Een radicale transformatie. We moeten toegeven dat we

‘lastig probleem’, dat pas begrepen kan worden als alle delen

mondiaal werken met verouderde structuren, systemen en insti-

ervan in ogenschouw worden genomen. Het formuleren van de

tuties, en dat we ermee hebben leren leven, ondanks de nade-

‘juiste’ vergelijking vormt de kern van het proces. Als dat niet

len. Via die weg zijn we steeds verder afgedwaald van het ide-

gebeurt, zullen de energie en creativiteit van al die miljarden

aal, van perfectie. Dat is stap voor stap gegaan. Met onze

mensen verloren gaan in het oplossen van marginale kwesties,

instemming. Een concessie hier. Een andere daar.

of zich richten op symptomen en niet op de essentiële wortel
van het probleem. Hier wordt een aantal voorbeelden van der-

Op zeker moment werd een document als het Earth Charter

gelijke problemen genoemd, die inherent strategisch zijn en

opgesteld. Niet door ondernemingen. Niet door regeringen.

consistent met het idee van totale ommekeer in plaats van mar-

Niet door politieke organisaties, of economische, of financiële,

ginale veranderingen.

of commerciële. Geen abstractie die tot leven is gewekt, maar
een Charter, gemaakt door volkeren van deze wereld.

Vergelijking 1: hoe kunnen de volkeren op aarde hun krachten
bundelen om de totale ommekeer te bewerkstelligen van het

Het Earth Charter toont ons allen een visie. Een visie van een

politieke, economische en commerciële systeem, zowel lokaal

ideaal, van perfectie. Sommige mensen realiseren zich hoe ver

als mondiaal, zodat alles gericht is op het algemeen belang, op

we zijn afgedwaald van dat ideaal. Voor de weinigen die werke-

mondiaal welzijn?

lijk kunnen zien, is de verantwoordelijkheid immens. Het is tijd

10. Zorg ervoor dat economische activiteiten en instellingen op ieder niveau op rechtvaardige en duurzame wijze menselijke ontwikkeling bevorderen.

voor actie. Het is tijd om te doen wat we moeten doen, ook als
Vergelijking 2: hoe kunnen de diverse media helpen bij het aan het

de dingen die we moeten doen, onmogelijke opgaven lijken,

licht brengen van zwakke plekken in het traditionele systeem en

zoals het volledig opnieuw ontwerpen van de systemen waar-

steun bieden bij het creëren van een geheel nieuw systeem, van-

mee we leven. En dan hebben we nog haast ook. Tempo is een

uit het niets, met gebruikmaking van de visie in het Earth Charter?

vereiste. En we moeten ons wereldwijd inspannen.

Vergelijking 3: hoe kunnen de toonaangevende opleidingsinstitu-

Daarom hebben we hulp nodig. Bij de nieuwe fase van het Earth

ten betrokken worden bij de principes van het Earth Charter en

Charter zijn miljarden mensen nodig. Mensen overal ter wereld.

worden aangemoedigd om nieuwe programma’s te ontwerpen,

Vanuit verschillende disciplines. Niet gestuurd door een mecha-

die leiden tot ware veranderingen van de gevestigde leiders, en

nisch, hiërarchisch proces van regels en controle, maar binnen

dat niet alleen verstandelijk, maar ook door innerlijk, intens besef

een op natuurlijke wijze tot stand gekomen kader, gebaseerd op

van het verschil tussen de realiteit zoals ze is, en de beschreven

een paar universele principes.

realiteit in onze wereld, en tot waarachtig besef gebracht?
Het Earth Charter erkent de complexiteit van de situatie op
Vergelijking 4: hoe kunnen de volkeren op aarde hun krachten

aarde. Er zijn vele zaken die onze aandacht verdienen, als we die

bundelen om de oude gedachte dat ‘hebzucht goed is’ te ver-

‘megavergelijking’ systematisch willen oplossen. Maar in de

vangen door de nieuwe premisse dat iedereen werkt voor zijn of

volgende fase van het Earth Charter moeten we een aantal ‘acu-

haar eigen welzijn, maar tegelijkertijd voor het algemeen wel-

punctuurpunten’ selecteren om het proces te versnellen. Het

zijn? Hoe kunnen wereldbewoners hun krachten bundelen om

gaat dan in de eerste plaats om politieke, economische en com-

te zorgen dat de armen voor de volle honderd procent meetel-

merciële systemen.

len, zodat het concept van het ‘algemeen belang’ tastbaar
wordt, en wel in het tempo dat nodig is?

Zolang als individuele ambitie zich overal ter wereld richt op per-

Vergelijking 5: hoe kan de intelligentsia van alle landen gemobi-

stuurt, degenereert onze zieke planeet. Als we ons nu eens reali-

liseerd worden om de gevestigde leiders in alle sectoren te

seren dat ons doel het welzijn van het geheel moet zijn, het

tonen dat zo’n ‘Utopia’ ondernemingen zal doen gedijen als

streven naar welzijn zonder uitzondering, zullen wij, de mens-

nooit tevoren, terwijl de markt tientallen malen groter zal wor-

heid, de weg terug vinden naar het pad van wijsheid waarvan we

den en duurzaam gezonder?

natuurlijk nooit hadden mogen afwijken. Zo beschouwd lijkt het

soonlijk gewin, zolang een ‘kleine god’ het proces van leven aan-

Earth Charter een gereedschap dat ons door de Schepper ter
Vergelijking 6: hoe kunnen de media, in samenwerking met weten-

hand gesteld. Nog een. Weer. Om ons allen bij te staan. Zullen we

schappers en intelligentsia overal ter wereld, het belang van die

deze buitengewone mogelijkheid ditmaal effectief benutten?

•

overstap naar een gezonder systeem, dat mondiaal welzijn verzekert, beamen – ook als dat op de korte termijn tot verliezen leidt?
Hoe zorgen we dat dat offer op de korte termijn algemeen gewaardeerd wordt, en de instemming van alle sectoren geniet?
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