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Earth Charter tot een toegankelijk en

gebaren, symbolen en gevoelens die de
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spanning en solidariteit met iedereen
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middel van een patroon van talloze

op een onbegrensd respect voor alle
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nuances die milieu-educatie kleuren,

verhaal te trekken en door er anderen bij

onderworpen aan evenwicht en pauzes.

het van ons vraagt om alle onnodige en

Omdat we in deze wereld leven, zijn we

Het ritme is de geconstrueerde tijd, die

langdurige wreedheid en lijden uit te

onvermijdelijk getuigen van zijn bar-

vaak door onze handen glipt, maar

bannen, door een esthetisch gevoel te

baarse daden, volgend op de tirannie

gegrondvest is op de voortdurende

ontwikkelen dat positief en dynamisch is.

van een gesprek dat geen tegenspraak

moed om risico’s te lopen, om een

duldt maar slechts één manier voor-

charter te schrijven over ecologische en

Toen het Earth Charter vroeg om gevoe-

schrijft. Door op deze manier naar de

culturele Utopia’s: een Earth Charter.

lens van compassie met en begrip voor

wereld te kijken, begrijpen wij niet alleen

de levensgemeenschap en zich inzette

zijn uiterlijkheden, maar verzorgen en

voor tolerantie, rechten en vrijheid, pro-

beschermen wij ook zijn essentie. Dit is

beerde het onder de medeverantwoor-

de visie die naar voren komt uit het

delijke mensen een cultuur van vrede te

Earth Charter. Deze stimuleert ons ver-

creëren. Bij deze poging gaat het uit van

mogen om het leven te verdedigen en

een voortdurende, dagelijkse strijd tegen

ons te verzetten tegen een groei-econo-

voortijdige, zinloze en onnodige dood en

mie die ons politiek monddood wil

de vernietiging van totalitaire en laat-

maken. We hebben misschien geen

dunkende modellen. Het dient iedere

explosieve revolutie op touw gezet,

pretentie van perfectie te vernietigen en

maar de invloed van onze acties werkt

zich open te stellen voor alle typen van

nog steeds door in de maatschappelijke

verschil, door kennis te zoeken in wijs-

betrokkenheid van de mensen die de

heid en moed om zich te verdiepen in de

zaken niet op hun beloop laten, maar

gebeurtenissen van het leven (Passos en

zich inzetten voor verandering.

Sato, 2002). Het Earth Charter dient een
‘levenslustige’ (Morin, 2000) nieuwe

Tot besluit nog dit: we pretenderen niet

esthetiek te scheppen, die uitgaat van

het laatste woord gezegd te hebben over

het standpunt dat ‘gevoelens’ en vor-

het Earth Charter. We vertegenwoordi-

men van vreugde en plezier, zowel per-

gen ook geen overal toepasbaar model
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levensvormen, dan is het duidelijk dat

