Paus Franciscus over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis 7

Creatieve dialoog in dienst van het leven
-

De noodzaak van een oprecht en eerlijk debat.

Niemand heeft een duidelijk omschreven antwoord op de vele openstaande vragen met betrekking tot het
onder controle brengen van de klimaatverandering of het vormgeven aan een echt duurzame ontwikkeling
voor iedereen.
Paus Franciscus biedt in zijn Encycliek ‘Laudato Si’ geen definitieve antwoorden op deze enorme
problemen. Hij nodigt alle betrokken partijen uit tot een transparante, interdisciplinaire dialoog om te
zoeken naar wegen die uit de crisis leiden, ieder groepsbelang overstijgend en de blik gericht op het
globale gemeenschappelijke goed.

Ik roep dringend op tot een nieuwe dialoog over de wijze waarop wij de toekomst van onze
planeet gestalte geven. Wij hebben behoefte aan een gesprek waaraan wij allen zonder
uitzondering deelnemen, omdat de uitdaging waarvoor het milieu ons stelt en de menselijke
oorzaken ervan ons allen aangaan en raken. (LS 14)
Er zijn bepaalde milieukwesties die het moeilijk maken om tot een brede consensus te komen. Ik
zou nogmaals willen beklemtonen dat de Kerk niet pretendeert wetenschappelijke vragen te
beslechten, noch de plaats van de politiek wil innemen. Het gaat mij erom tot een eerlijk en
open debat aan te zetten, opdat afzonderlijke belangen of ideologieën het gemeenschappelijke
goed niet schaden. (LS 188)
Vandaag de dag is er met het oog op het gemeenschappelijke goed dringend behoefte aan dat de
politiek en de economie een oprechte dialoog aangaan ten dienste van het leven, in het
bijzonder dat van ons mensen. (LS 189)
Er is een breed, verantwoordelijk, wetenschappelijk en maatschappelijk debat nodig, dat
alle beschikbare informatie in beschouwing zal nemen en de dingen bij hun naam zal noemen.
Soms brengt men niet de volledige informatie waarover men beschikt ter tafel, maar maakt men
een selectie op grond van de eigen belangen, of die nu politiek, economisch of ideologisch van
aard zijn. (LS 135)
Voor het ontstaan van nieuwe modellen van vooruitgang is het noodzakelijk de “bestaande
modellen van globale ontwikkeling” te veranderen; dit zal ertoe leiden dat op verantwoordelijke
wijze nagedacht wordt over “de betekenis van de economie en de doeleinden ervan…”. Het
komt erop neer dat wij ons begrip van vooruitgang moeten herdefiniëren. (LS 194)
Er is behoefte aan een politiek met een lange termijn visie die een
nieuwe, integrale en interdisciplinaire benadering ontwikkelt om de
verschillende aspecten van de crisis aan te pakken…..Een strategie van
werkelijke verandering vereist dat we opnieuw nadenken over het
geheel van de processen, omdat het niet genoeg is een paar
oppervlakkige ecologische overwegingen in ons betoog mee te nemen,
terwijl we de onderliggende logica van de huidige cultuur niet ter
discussie stellen. (LS 197)
Het merendeel van de bewoners van onze planeet ziet zichzelf als
gelovigen. Dit zou de godsdiensten ertoe moeten aanzetten met
elkaar in dialoog te treden ter wille van de bescherming van de
natuur, het opkomen voor de armen en het bouwen aan netwerken van
respect en broederschap. (LS 201)

De ernst van de ecologische crisis eist van ons allen dat wij zorgen voor het gemeenschappelijke
goed en ons begeven op het pad van de dialoog, die om geduld, zelfdiscipline en
edelmoedigheid vraagt, waarbij wij ons altijd moeten realiseren dat “de werkelijkheid onze
ideeën overstijgt”. (LS 201)

In de nieuwe visie moeten de oudsten en jongeren zich aaneen scharen om met elkaar in dialoog te
gaan. Een dialoog waarbij de ontwikkelde mensen niet de rol van verwoesters moeten spelen.
Westers onderwijs is een dwaasheid geworden. Het brengt de lesstof niet tot leven.
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