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politieke gerechtigheid te vechten. In al zijn politieke handelen
introduceerde Gandhi de geest van religie. Toen men hem
vroeg of hij een heilige was of een politicus, antwoordde hij: “Ik
zou geen religieus leven kunnen leiden als ik mij niet identificeerde met de hele mensheid, en dat zou ik niet kunnen als ik
me niet met politiek inliet.”
Als de algemene principes van het Earth Charter moeten worden
verwezenlijkt en omgezet in actie, moet die actie religieus, spiritueel en politiek zijn, zoals die van Gandhi. We zullen Gandhi’s
principes van waarheid en geweldloosheid moeten toepassen
als we de mensheid willen overreden om het Earth Charter te
aanvaarden.
In het Earth Charter stellen we een nieuw ontwikkelingsmodel
voor, een door mensen geleide ontwikkeling die vóór de armen,
vóór de natuur en vóór vrouwen is. Net als Gandhi moeten we
doen wat we preken. Als Gandhi zich het lot van de allerarmsten
aantrok, ging hij net zo leven als zij. “Als ik in mijn lendendoek
verschijn,” zei hij, “is dat omdat ik de half verhongerde, halfnaakte, geen stem hebbende miljoenen van India vertegenwoordig.”
Van Gandhi weten we ook dat, wil de stem van het Earth Charter
een levende realiteit worden, het begin van verandering in onszelf moet liggen. Als we onszelf niet kunnen veranderen, kunnen we de wereld niet veranderen. We moeten de innerlijke
kracht hebben om tegen onszelf en de wereld te kunnen zeggen:
“Mijn leven is mijn boodschap.” Als we dat niet kunnen, zal het
Earth Charter mislukken.
Uiteindelijk is de duurzaamheid van de aarde gebaseerd op
diepe spirituele en religieuze ervaring. De aarde is heilig en
spiritueel en dient als zodanig behandeld te worden. In India
hebben we de vedische hymnen opgedragen aan de aarde; ze
worden al minstens drieduizend jaar opgezegd en gezongen.
Het Earth Charter moeten wij, net als de vedische hymnen, onze
toewijding en betrokkenheid schenken; ik beloof u dat het dan
de wereld zal veranderen. We moeten de aarde behandelen als
heilig, met respect en compassie, en haar alleen gebruiken als
de duurzaamheid dat toestaat.
Net als de gita, de bijbel en de koran of welk heilig boek u ook
aanhangt, vereist ook het Earth Charter serieuze overweging,
herlezing, herinterpretatie en meditatie. Het zal ons helpen om
weer contact te maken met wat onze culturen als heilig en spiritueel beschouwen. We moeten het Earth Charter weven rond
onze eigen leefregels, onze waarden en onze opvattingen van
heiligheid en spiritualiteit.
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