Paus Franciscus over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis 2

De kreet die uit de aarde opstijgt en de kreet die de armen slaken
- De nauwe relatie tussen de armen en de broosheid van de planeet
De belangrijkste focus van de Encycliek “Laudato Si” is niet het klimaat of het milieu,
maar de gerechtigheid in deze wereld. Paus Franciscus ziet een nauw verband tussen de
grofheid waarmee het mensdom de natuur vernietigt en de toename van het geweld tussen
individuen en naties.
Het menselijk en natuurlijk milieu gaan samen achteruit; wij
kunnen niet op een adequate wijze het hoofd bieden aan de
vernietiging van het milieu, als wij geen aandacht besteden aan de
oorzaken die verband houden met het verval van mens en
maatschappij. De achteruitgang van het milieu en de samenleving
treft namelijk in het bijzonder de zwaksten op deze planeet (LS 48).
Wij moeten erkennen dat een ware ecologische benadering altijd een
maatschappelijke benadering inhoudt, waardoor de vragen over
gerechtigheid hun plaats krijgen in de discussies over het milieu,
zodat we zowel de kreet van de aarde als de kreet van de armen
horen (LS 49)
Door deze situaties kunnen wij zuster Aarde tezamen met allen die
in deze wereld aan hun lot zijn overgelaten horen weeklagen en
ons smeken om een andere koers te varen. Nooit hebben wij ons
gemeenschappelijk huis zo slecht behandeld als in de afgelopen 200
jaar. Toch zijn wij geroepen om werktuigen van God onze Vader te
worden, opdat onze planeet wordt tot datgene wat Hij verlangde toen
Hij haar schiep en beantwoordt aan Zijn plan van vrede, schoonheid
en volheid.
Het probleem is dat wij nog niet beschikken over de noodzakelijke
beschaving om deze crisis het hoofd te bieden (LS 53).
Wij worden niet geconfronteerd met twee crises afzonderlijk, een
milieucrisis en een maatschappelijke crisis, maar met een complexe
sociale en ecologische crisis. Strategieën voor een oplossing vragen om een integrale benadering om de
armoede te bestrijden, uitgesloten mensen hun waardigheid terug te geven en tegelijkertijd de natuur te
beschermen (LS 139).
Het geweld dat in ons door de zonde gewonde hart aanwezig is, wordt ook zichtbaar in de ziekteverschijnselen die duidelijk tot uiting komen in de bodem, het water, de lucht en alle vormen van leven.
Daarom behoort onze belaste en verwoeste aarde, “die barensweeën leidt”(Rom. 8,22), zelf tot de
meest in de steek gelaten en mishandelde armen (LS 2).
Onze onverschilligheid of wreedheid tegenover medeschepselen in deze wereld heeft uiteindelijk altijd
invloed op de wijze waarop wij andere mensen behandelen. Wij hebben maar een hart en het zal niet lang
duren, voordat de verachtelijkheid die iemand ertoe brengt een dier te mishandelen zichtbaar wordt in de
relatie met andere mensen. Iedere wreedheid tegenover welk schepsel dan ook, is “in strijd met de
menselijke waardigheid” (Catechismus van de R.K.Kerk, 2418) (LS 92)
Onze voorouders wisten dat je alleen je gevoel voor eigenwaarde kan behouden als je genoeg hebt
om van te leven; dit bracht mensen dichter bij elkaar in zorg en medeleven met elkaars voor- en
tegenspoed. In het dorp kon je niet in je eentje een volle maag hebben.
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