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de menselijk soort. Generaties lang vormden vrouwen de voorhoede bij campagnes ter bescherming van de hulpbronnen van
de wereld. Een voordeel van de technologische revolutie is dat
de inzet van die vrouwen nu wereldwijd op televisie wordt
getoond.Tot slot is hun bijzondere rol erkend: mondiale prijzen,
zoals de Nobelprijs voor de Vrede, zijn hun toegekend.
Het Charter biedt jongeren een verbindende, gemeenschappelijke plek om hun toewijding aan het project Aarde kenbaar te
maken. Dit was nog nooit zó essentieel: meer dan 50 procent
van de wereldbevolking is jonger dan 25 jaar. Het netwerk van
het Earth Charter Youth Initiative is bedoeld als platform waar
jongeren hun grote verscheidenheid aan religie, klasse, en etniciteit als positieve waarde, en dus niet als mogelijke breuklijn,
mogen genieten. Hoe meer jongeren samenwerken, des te wijder worden de kringen van verandering die zij in de mondiale
samenleving creëren. Onze drie miljard jongeren moeten niet
behandeld worden als potentiële consumenten van mondiale
producten, maar als de verschaffers van mondiale oplossingen.
Zij lopen voorop bij het opnieuw stellen van prioriteiten, zodat
persoonlijk welzijn en rechtvaardigheid verre uitstijgen boven
materiële rijkdom.
Dit boek illustreert de manieren waarop die jeugdige creativiteit
kan worden aangewend. De ‘Ark of Hope’, bijvoorbeeld, waar
jonge mensen worden uitgenodigd hun boodschappen en symbolen van wat hun voor ogen staat voor de toekomst te uiten, is
een concept dat heel eenvoudig aangepast kan worden aan
andere culturele en religieuze contexten. Het Brink Expedition
Team maakt mensen bewust van de dreiging die uitgaat van klimaatverandering, maar doet dat overeenkomstig de overtuiging van de teamleden: ze reizen zonder fossiele brandstof. Hun
actie vormt een avontuur dat jonge mensen inspireert om in
positieve, aan dit leven toegewijde termen, hun alternatieve
denkbeelden voor het beter organiseren van deze wereld onder
woorden te brengen.
Bij al deze inspanningen speelt educatie een centrale rol. Overal
ter wereld begint de gedachte aan een meer holistische wijze
van leren door te dringen. De formele onderwijsstijl schiet
tekort als het gaat om de nieuwe kennis, vaardigheden en het
gedrag. Die nieuwe elementen worden verinnerlijkt door
levenslange overdenking en leren. Dit vereist een open geest
voor nieuwe ideeën, het kritisch beschouwen van bestaande
paradigma’s, en een waarachtige dialoog die alle verschillende
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