
STATEMENTS 

Paradoxen van onze tijd 
We zijn het derde miUennium binnengetreden. Zoals elke tijd en periode in de men
selijke geschiedenis zuUen ook de komende duizend jaar hoop en wanhoop kennen, 
beloftes en bedreigingen, triomfen en tragedies. Maar het derde millennium zal zich 
ook onderscheiden. Meer dan ooit tevoren zullen de grote paradoxen van de voort
schrijdende mondiale beschaving over het voetlicht gaan. De Unrepresented Nations 
and Peoples Organisation (UNPO) heeft een aantal paradoxen op een rijtje gezet. 
Erkin Alptekin over de tegenstrijdigheden die het leven gaan beproeven. 

O ngetwijfeld zullen de democrati
sche vormen en machtssymbolen 
zich verder verbreiden in de hui

dige, eerste eeuw van het nieuwe millenni
um. Democratie moet de macht aan het 
volk geven, maar de burger zal steeds 
machtelozer worden. Mondiale megamach
ten in geld, markt, machines en media zul
len het leven van miljarden gewone mensen 
in toenemende mate gaan beheersen. Zij 
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zullen de burger in een democratie zo mach
teloos maken als het voetvolk was in auto
ritaire systemen van weleer. 
Er zal enorme welvaart zijn, voortgebracht 
door wereldomspannende multinationals 
en internationale grootbanken die zich be
dienen van steeds weer nieuwere technolo
gieën. Maar er zal ook enorme armoede 
zijn, en de kloof tussen de puissant rijken 
en de straatarmen zal verder toenemen. De 
welvaart zal zich concentreren in steeds 
minder handen doordat grote spelers de 
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kleinere opslokken onder het mom van eco
nomische rationalisatie en de efficiency van 
de markt. 

Communicatie 

De wetenschap zal levens redden en het 
mensenleven verder verlengen. Toch zal die
zelfde wetenschap ook levens vernietigen, 
niet alleen door steeds geavanceerder wa
pentuig maar ook door genetische en andere 
subtiele technieken die worden ontwikkeld 
in naam van de vooruitgang. Vaak getuigen 
deze technieken niet van het minste respect 
voor de mens en andere levende wezens. 



De mensheid ontdekt steeds efficiëntere 
manieren van communicatie die, naar 
wordt aangenomen, het wederzijdse begrip 
binnen de mondiale mensengemeenschap 
zullen vergroten. De waarheid is echter dat 
op alle niveaus steeds minder interactie 
plaatsvindt tussen mensen. Zij treden el
kaar niet meer tegemoet en raken elkaar 
steeds minder in het gemoed. Individuen en 
families leven in een eigen cocon zonder 
enige gemeenschapszin en zonder die 
vriendschap die de basis legt voor solidari
teit en samenhang. 
We kennen een overdaad aan informatie 
dankzij de nieuwe communicatietechnolo
gie. Maar verdiept zich daarmee ook onze 
kennis? Is de wijsheid van de menselijke 
soort ook maar enigszins toegenomen? Of 
zal de nieuwe eeuwen het nieuwe millenni
um slechts getuige zijn van de verdere ver
vlakking van de mens, die hapsnap gege
vens verzamelt zonder ze te verwerken tot 
kennis, laat staan tot wijsheid en inzicht? 

Ongetwijfeld zullen in de komende eeuwen 
steeds meer miljoenen mensen geletterd 
zijn, in de betekenis dat ze kunnen lezen, 
schrijven en rekenen. Een deel van hen zal 
ook de vaardigheden ontwikkelen die de 
markt van hen vraagt. Maar toegenomen 
alfabetisme is niet hetzelfde als een betere 
scholing. De grote vraag is of onze scholen 
en universiteiten vrouwen en mannen zul-

len voortbrengen die 
in staat zijn om cre
atief te denken, intel
ligent te analyseren 
en opmerkzaam te 
onderzoeken. Nog be
langrijker, zal 'het 
scholingssysteem' van 
de 21ste eeuw het 
menselijke karakter 
verder ontwikkelen 
en de komende gene
raties toegedaan ma
ken aan morele waar
den en ethische nor
men? Zal het de jon
geren een liefde voor 
de deugd meegeven, 
een gevoel voor het 
heilige, diepgaand 
respect voor het le
ven? Deze vragen 
stellen we des te na
drukkelijker omdat 

het onderwijs in de laatste helft van de vori
ge eeuw zo weinig de nadruk legde op vor
ming van het karakter. 

Nog opvallender is de paradox die samen
hangt met het geloof. Op veel plaatsen in de 
wereld hernieuwen de mensen hun toewij
ding aan rites en rituelen, vormen en sym
bolen van hun geloof. De religieuze renais
sance is zo sterk geworden dat zij de alge
mene politiek in een aantal landen volledig 
opnieuw vormt. 'Ibch blijft de vraag of de 
essentie van het geloof zich temidden van 
deze heropleving versterkt, of dat die her
opleving slechts een camouflage is voor de 
erosie van waarden in het privéleven en in 
het openbaar. Voor de ondermijning van 
morele overwegingen in de economie, de 
perversie van ethische normen in de poli
tiek en de vulgarisatie van heilige normen 
in de cultuur. Elders heeft UNPO al eens 
beschreven dat de religiositeit dan wel we
lig tiert, maar dat de spiritualiteit in diepe 
sluimer verkeert. 

Global village 

Kan het zijn dat ook een andere vorm van 
verhulling zich zal doorzetten in de komen
de tijden? In naam van de mondialisering 
groeit een vals universalisme dat de hele 
mensheid omsluit. Naar verluidt zou de 
hele wereld veranderen in een global villa
ge en worden de mensen overal verenigd 
door een gemeenschappelijke band van lief-
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de en compassie. Maar niets is minder 
waar. Onder het vernis van deze mondiali
sering gaat een rauwe werkelijkheid schuil 
van overheersing en controle, de werkelijk
heid van enkelen van bepaalde etnische af
komst, die hun dictaat opleggen aan de rest 
van de mensheid, van grotendeels andere 
etnische herkomst en ras. Raciale onver
draagzaamheid, cultureel chauvinisme en 
de vooroordelen van de groep, altijd al in 
ons gezelschap, zullen de mens nog lange 
tijd vergezellen. 
Ook een andere paradox zal ons tot in de 
verre toekomst niet met rust laten. We pra
ten onophoudelijk over vrede maar momen
teel zijn 65 landen in de wereld in conflict 
met elkaar. Meest recent voorbeeld is Mace
donië. We hebben instellingen opgericht die 
gewijd zijn aan de vrede en welwillendheid 
tussen de naties. Anderzijds blijven we de 
wapens voor massadestructie perfectione
ren. De wereldwijde militaire bestedingen 
blijven ondanks het einde van de Koude 
Oorlog ongekend hoog en gaan die voor ge
zondheid en onderwijs nog altijd verre te 
boven. En aangezien de nadruk op wapens 
en het leger samenhangt met economische 
en politieke dominantie en een zekere notie 
van veiligheid, is het zeer onwaarschijnlijk 
dat daarin iets wezenlijk zal veranderen in 
de 21ste eeuw. 
Net zoals we het belang van vrede onder
kennen, zijn steeds meer mensen ervan 
overtuigd dat het milieu onze bescherming 
vereist. Bepaalde gevestigde industriële 
economieën hebben ook milieuwetgeving 
ontwikkeld. Niettemin blijft de milieuscha
de wereldwijd een van de grootste bedrei
gingen voor het voortbestaan van de mense
lijke soort. De zwakke pogingen om de 
lucht- en waterverontreiniging en de woe
kerende houtkap een halt toe te roepen be
nadrukken slechts eens temeer hoe gewel
dig de ecologische uitdaging is die we het 
hoofd moeten bieden in deze eeuw. 

Het zijn allemaal redenen voor wie verlangt 
naar een andere, rechtvaardiger en mense
lijker wereld om als allereerste, en allerbe
langrijkste taak de ontwikkeling te zien 
van een alternatief waardesysteem dat 
wortelt in het transcendente en dienstbaar 
is aan de eeuwige ideeën van gerechtigheid, 
compassie en vrijheid. Slechts daarmee 
kunnen we de fundamenten leggen van een 
politieke, sociale en economische orde die 
niet primair streeft naar maximalisering 
van de winsten, maar van de menselijke 
waardigheid .• 
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