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Bewustwording en het Earth Charter in Sri Lanka
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houden elkaar in een moeilijke situatie te doden. Maar doordat
dergelijke inspanningen op zichzelf staan, zullen we juist de

Als je langer dan een uur in een van de steden van ons prach-

heelheid die we kennelijk hebben verwaarloosd niet voeden. Als
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de afhankelijkheid van niet-duurzame energie maken ons zelfs
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het ademhalen moeilijk. De infrastructuur die nodig is voor het
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transport van onnodige en kunstmatig vervaardigde consump-

alle wezens gezond en gelukkig zijn, zelfs op de kortste momen-
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ten van die reis.

•

de ruimte is ons eiland, dat ooit was begroeid met regenwouden en wemelde van de wilde dieren, nu te zien als een wirwar
van wegen die verstopt zitten met het verkeer van mensen die
huis en gezin achterlaten om kleren en consumptiegoederen te
produceren die worden verkocht voor prijzen die ver liggen
boven wat deze arbeiders zelf kunnen betalen. Het label ‘Made
in Sri Lanka’ in uw kleding biedt misschien op de korte termijn
wel voordeel maar is op de lange termijn een vloek.
Men zou van dergelijke trends wanhopig kunnen worden, maar
Sarvodaya en het Earth Charter zijn geworteld in een geheel
andere manier van denken en doen. In plaats van toevlucht te
zoeken tot het intense geweld van een burgeroorlog, heeft
Sarvodaya ervaren dat massameditatie door meer dan twee
miljoen gewone mensen op kritieke momenten, een overweldigende ambiance en psychosociale ontvankelijkheid voor vrede
9. Maak een einde aan armoede. Het is een ethische, sociale en milieuverplichting.

kan oproepen. Wie nu de beruchtste gevangenis van Sri Lanka
bezoekt, zal zien dat door Sarvodaya gesponsorde meditatieprogramma’s de ketenen van de vergelding wat losser hebben
gemaakt. Zware criminelen in de gevangenis zijn opvallend
minder gewelddadig geworden. Programma’s van Sarvodaya
over gendergelijkheid en de rechten van kinderen en vrouwen
concentreren zich op ‘de geest van de wet’ evenals op de twijfelachtige werking van een rechtssysteem dat globaal gesproken
weinig steun biedt aan de armen.
Maar een bespreking van de details van projecten is geen
adequate manier om de fundamentele principes van het Earth
Charter over te brengen op de inwoners van Sri Lanka en elders
ter wereld die gebukt gaan onder onuitsprekelijk lijden. Zoals
economische armoede of isolement dorpelingen berooft van
zelfs een bescheiden mate van geluk in hun dagelijkse strijd om
te overleven, zo maken spirituele armoede en een gevoel van
vervreemding de materiële geneugten van de postindustriële
samenlevingen inhoudloos. Daarom is de bewustwording van
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