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PROHLÁŠENÍ

„Panelu světových myslitelů za udržitelnou budoucnost lidstva“

Lidé na celém světě jsou proti civilizaci, kde vládne násilí a válka. Jsou pro civilizaci 
přátelství, solidarity, tolerance a míru. (Rozhodnutím č. 52/13 prohlásila Valná hromada OSN 
desetiletí 2001—2010 jednohlasně „mezinárodní dekádou civilizace míru a nenásilí pro 
všechny děti světa“.) 

Autor: Prof. Dr. Timi Ecimovic

Fórum světových myslitelů z univerzity Ansted, Sir Prof. Dr. Major Roger Haw Boon Hong, 
Penang, Malajsie, SEM - Ústav pro změnu klimatu, Prof. Dr. Timi Ecimovic, Zg. Medosi, 
Korte, Slovinsko, Prof. Dr. Dana Marie Barry (USA) a Organizace na ochranu dětských práv, 
Hon. Ricaardoe Di Done, Montreal, Kanada, velvyslanec Dato’ Dr. Ang Ban Siong 
(Malajsie), Dr. Nixon Yap (Malajsie), profesor Tang Shui Yuan, předseda „1. mezinárodní 
konference na ochranu země a oceánů“ v Xiamen, Čína, a Dr. Garfield Brown, Jižní Afrika, 
navrhlo dne 15. srpna 2011 založení panelu tímto způsobem:

V rámci Fóra světových myslitelů vznikl otevřený a nově fungující panel s názvem: „Panel 
světových myslitelů za udržitelnou budoucnost lidstva.“ K zestručnění se používá tato 
zkratka: “WTP-SFM”, která má níže uvedené označení.

Adresa pro tento panel je Korte 124, SI 6310 Izola – Isola, Slovinsko.

Seznam lidí podporujících toto prohlášení je dlouhý: lidé dobré vůle, akademičtí a vědečtí 
pracovníci,  politici,  pracující,  úřední a vládní činitelé  a řada dalších.  Jsou mezi  nimi také 
členové SEM - Ústavu pro změnu klimatu, pracovníci z Univerzity Ansted a čestní i další 
členové Fóra světových myslitelů atd.

Teoretické i praktické podklady, z nichž vychází toto prohlášení, lze najít v řadě děl týkajících 
se  „udržitelného  rozvoje"  a  „udržitelné  budoucnosti  lidstva“.  Jako  zdroj  teoretických 
informací bylo možno využít Ecimovicovu trilogii „Udržitelná budoucnost lidstva“ a mnoho 
dalších vědeckých děl,  která vznikla v prvním desetiletí  21. století.  Lze je najít pod tímto 
odkazem: www.institut-climatechange.si    
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Členové a stoupenci tohoto prohlášení nehradí za toto členství žádné poplatky. Ke spolupráci 
na  udržitelném  rozvoji  lidstva  je  vyzvána  OSN,  vlády  jednotlivých  států,  mezinárodní 
korporace, mezinárodní i vnitrostátní instituce, vzdělávací instituce a další subjekty.

Prohlášení uděluje pravomoci a požaduje od příslušníků celé lidské společnosti, aby projevili 
osobní  sociální  odpovědnost:  (přes  7  000  000  000  osob).  Cílem  je  dosáhnout  globální 
udržitelnost celé lidské společnosti. Globální udržitelnost je přechod od sociálního způsobu 
udržitelného rozvoje k sociálnímu způsobu udržitelné  budoucnosti.  OSN a její  organizace, 
zvláště UNEP a UNESCO, vyzýváme ke spolupráci na společném cíli zachovat budoucnost 
lidstva.

Naše osobní životy jsou velmi krátké a jejich hodnotu a smysl vidíme převážně v tom, že jsme 
nedílnými  součástmi  „lidského  projektu“.  Musíme  podporovat  pokračování  lidské  rasy, 
protože jsme ve své podstatě lidské bytosti, které nelze oddělit od kontinuity, která se týká 
našich potomků a budoucích generací. Jakožto lidské bytosti  neseme odpovědnost sami za 
sebe, jeden za druhého a za budoucí generace.

„Panel světových myslitelů za udržitelnou budoucnost lidstva “ nabízí lidem (kteří se zajímají 
o umění,  vědecké a kulturní  aktivity  a projekty mírových misí)  platformu,  kde se mohou 
setkat  a  společně  pracovat.  Hlavním  cílem  uvedené  platformy  je  vytvořit  základ  pro 
pochopení  a  toleranci  mezi  různými  lidmi  světa  a  přispět  k podporování  a  zajišťování 
světového míru. Vyzýváme všechny jednotlivce i skupiny z celého světa, bez ohledu na rasu, 
pohlaví, jazyk a náboženství. Práce „Panelu světových myslitelů za udržitelnou budoucnost 
lidstva“  je  založena  na  respektování  lidských  práv  a  základních  svobod všech  lidí  světa. 
Přímo navazuje na aktivní účast v projektu UNESCO s názvem "Kultura míru". 

Úkolem „Panelu světových myslitelů za udržitelnou budoucnost lidstva“ je umožnit fórum 
pro veškeré nevládní instituce, ministerstva, úřady, vědecké i kulturní organizace a ústavy, 
různé další  organizace,  muzea,  univerzity,  nadace,  svazy,  asociace,  obchodní organizace a 
další subjekty. Je určen také pro jednotlivce, kteří jsou po praktické, organizační a odborné 
stránce  zapojeni  do  propagování  kulturních  aktivit,  lidového  umění,  kulturního dědictví  a 
vědecké činnosti.   

Kromě pracovního řádu a aktivit naší celosvětové organizace pro praktickou, organizační a 
především  vědeckou  práci  v kultuře  musíme  rovněž  dodržovat  velice  důležitý  sociální, 
humanistický a kulturně-politický řád. Mnozí z nás se učí a rozvíjejí od chvíle, kdy se stali 
novými členy „Panelu světových myslitelů za udržitelnou budoucnost lidstva. 

Prohlášení uděluje pravomoci a požaduje od příslušníků celé lidské společnosti, aby projevili 
osobní sociální odpovědnost: přes 7  miliard osob. Cílem je dosáhnout globální udržitelnosti 
celé lidské společnosti. Globální udržitelnost je přechod od sociálního způsobu udržitelného 
rozvoje k sociálnímu způsobu udržitelné budoucnosti. 
OSN a její organizace, zvláště UNEP a UNESCO, vyzýváme ke spolupráci na společném cíli 
zachovat budoucnost lidstva. Toto prohlášení bude předáno do dalších částí světa.

Domníváme se, že všichni příslušníci globální lidské společnosti jsou povinni pomoci, když je 
to  zapotřebí.  Řada nadací  pro udělování  grantů provozovaných kulturními,  uměleckými  a 
vědeckými  institucemi  (místních  i  mezinárodních  úrovní)  podpoří  práce  na  společných 
zájmech. 
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Jsme přesvědčeni, že „Panel světových myslitelů za udržitelnou budoucnost lidstva“ přispěje 
nejen k dosažení a prosazení těchto práv, ale že tato multikulturalita je důležitým faktorem při 
řešení některých problémů dnešní společnosti. 

Zakládající skupina „Panelu světových myslitelů za udržitelnou budoucnost lidstva“ stanovila 
pro tento panel následující kategorie. Tyto kategorie (uvedené níže podrobněji) jsou důležité, 
aby panel dosáhl uznání na mezinárodní úrovni. 

Kategorie

1.  Charakteristické rysy tradiční kultury

2.  Hodnoty tradiční kultury v moderní společnosti

3.  Tradiční kultura a kulturní diverzita

4.  Tradiční kultura a práva na kulturu

5.  Tradiční kultura a multikulturalita

6. Plány podpory tradiční kultury soustavným trvalým studiem tradiční kultury, systematickou 
organizací  výměny  tradiční  kultury  a  regionální  spolupráce,  pravidelným pořádáním fóra 
zaměřeného na kulturu a rozvojem kulturního průmyslu na základě tradiční kultury. 

1. Charakteristické rysy tradiční kultury

Tradiční kultura je způsob a systém života, který lidé vedou po celé generace, a představuje 
ekologickou kulturu,  kdy lidé žijí  v souladu s přírodou, kde si  lidé nejsou vzájemně tolik 
odcizeni a kde duchovní kultura převládá nad materiálním způsobem života. 

2. Hodnoty tradiční kultury v moderní společnosti

Po nástupu modernizace a industrializace se současná společnost potýká s řadou překážek a 
problémů,  kvůli  nimž  je  obtížné  žít  skutečný  lidský  život.  Jedná  se  např.  o  zhroucení 
ekosystémů  nevybíravými  zásahy  a  plenění  přírody,  závažné  přírodní  katastrofy,  dravá 
hospodářská soutěž na světových trzích, nerovnoměrné rozdělení bohatství, obecně rozšířené 
vzájemné odcizení  lidí,  připoutanost  k materiálním hodnotám na úkor duchovních hodnot. 
V této  souvislosti  lze  tradiční  kulturu  skvěle  využít  pro  řešení  těchto  problémů  moderní 
společnosti. Zvláště konfuciánské kultury ve východní Asii si velmi považují „poslušnost dětí 
k rodičům“ a „úctu“, což jsou základní hodnoty, které mají svou cenu a zásluhy na odstranění 
nedůvěry  a  nepřátelství  mezi  generacemi  a  které  pomáhají  navrátit  lidským  bytostem 
ztracenou důstojnost.
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3. Tradiční kultura a kulturní diverzita

Tradiční  kultura  je  výsledkem  komunikace  a  chování  mezi  lidmi,  kteří  se  samostatně 
přizpůsobili  zeměpisnému  a  ekologickému  prostředí,  a  nejlépe  vystihuje  individuální 
charakter  a  jedinečnost  národů  a  regionů.  Lze  tudíž  konstatovat,  že  tradiční  kultura  je 
základem diverzity neboli rozmanitosti světa regionálních kultur.

4. Tradiční kultura a práva na kulturu

Příslušníci národa mají právo vést politický a společenský život, a také kulturní život. Měli by 
mít  právo  na  prosazení  svobody  k přijetí  minulé  a  také  současné  kultury.  V současnosti 
nenáleží tradiční kultura, která je spojována s minulostí, k hlavnímu proudu životního stylu, 
tudíž je těžké,  aby ji lidé ocenili.  Aby bylo možno vyhovět jejich kulturním potřebám, je 
nutno vytvořit kulturní strategie a zavést je do praxe, aby umožnily přístup k tradiční kultuře 
kdekoli a kdykoli bude třeba.

5. Tradiční kultura a multikulturalita

Naše kontakty a interakce s kulturami nám pomohou lépe pochopit jiné kultury. Dosáhneme 
tak lepšího pochopení různých regionů a jejich obyvatel a budeme jim moci dále pomáhat 
v dosažení úrovně založené především na tradiční kultuře. Větší důraz na tradiční kulturu a 
umění je zvláště nutný proto, aby se uchovala původní osobitost regionu. 
 

6. Plány podpory tradiční kultury 

Pro zachování a podporu tradiční kultury, která je nezbytně důležitá pro výše zmíněné cíle, 
jsou  navrženy  níže  uvedené  plány.  Doporučuje  se,  aby  vlády,  soukromé  skupiny  a 
společenství vyvinuly společné angažované úsilí při jejich realizaci. 

(I) Systematická organizace výměny tradiční kultury a regionální spolupráce 

Výměna  tradiční  kultury  má  svou  hodnotu  při  rozvíjení  multikulturality.  Dosud  se 
výměny  prováděly  nesystematicky  a  náhodně,  což  pravděpodobně  lidem  příliš 
neusnadnilo přístup k jiným tradičním kulturám. Aby mohla společnost prosadit svá rovná 
práva  na  kulturu  a  těšit  se  z  jakékoli  další  tradiční  kultury,  je  nutno,  aby  instituce 
zajišťovaly více  výměn  a  rozvíjely  regionální  spolupráci.  Na tuto  činnost  by se měly 
zaměřit vlády, soukromé skupiny a společenství. 
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(II) Pravidelná organizace tradičního fóra zaměřeného na kulturu 

Toto fórum by se mělo konat pravidelně za účelem zvýšení pochopení tradičních kultur v 
oblastech, pro přispění k míru mezi lidmi a na celé planetě a k zachování různorodosti 
kultur  všude ve světě,  což znamená přijmout  multikulturalitu  a umožnit,  aby národy i 
společnosti věnovaly tradiční kultuře patřičnou pozornost. 

(III) Rozvoj kulturního průmyslu na základě tradiční kultury 

Aby byla tradiční kultura udržitelná a životaschopná v moderním životě, je nutno zajistit 
její výhodnou konkurenceschopnost a těsněji ji zařadit do života společnosti. Rovněž je 
nezbytné,  aby  se  rozvíjel  kulturní  průmysl,  tj.  lidové  umění  a  řemeslo,  s tradičním 
kulturním  bohatstvím.  Kulturní  průmysl  ovlivňuje  moderní  způsob  života  a  proto  by 
tradiční  kultura,  jedinečně  oddělená  od  jiných  moderních  kulturních  hodnot,  měla 
přispívat k uspokojení kulturních potřeb společnosti.  

Toto  prohlášení  je  spíše základní  než  pouze  odborné  pojednání.  Vyjadřuje  současný stav 
ohrožení  naší  globální  lidské  společnosti  a  absolutní  potřebu  lepšího  zítřku,  zajištěného 
globální udržitelností životního prostředí a znalostmi. Prohlášení by mělo být počátkem cesty 
ke skutečně udržitelné budoucnosti lidského druhu a k harmonii mezi lidmi žijícími v realitě 
biosféry  planety  Země.  Tím  bychom  měli  přispět  k životům  našich  potomků.  OSN  a 
vnitrostátní vlády se musí odpoutat od současnosti a spolupracovat na zajištění nutných změn 
k zachování  budoucnosti  lidstva.  Potřebujeme  planetární  perspektivy,  planetární  vedení  a 
planetární hodnoty.

Naše současné období by mělo být obohaceno aktivní prací k zajištění udržitelné budoucnosti. 
Potřebujeme také schopné, globální vedení lidského společenství, za předpokladu individuální 
i kolektivní sociální odpovědnosti. Musíme podporovat exaktní vědecké znalosti přírodních a 
humanitních věd a rovněž prosazovat úctu, mír, mravnost a moudrost.

Přeji  si,  abych  byl  svědkem  globální  podpory  myšlenek  tohoto  prohlášení  a  udržitelné 
budoucnosti lidstva.

Prof. Dr. Timi Ecimovic 
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„Panel světových myslitelů za udržitelnou budoucnost lidstva“
(zestručněno)

P R O H L Á Š E N Í

Zg. Medosi, Korte, Slovinsko, 15. září 2011 
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PROHLÁŠENÍ (zestručněno)

        

„Panelu světových myslitelů za udržitelnou budoucnost lidstva“

Lidé na celém světě jsou proti civilizaci, kde vládne násilí a válka. Jsou pro civilizaci 
přátelství, solidarity, tolerance a míru. (Rozhodnutím č. 52/13 prohlásila Valná hromada OSN 
desetiletí 2001—2010 jednohlasně „Mezinárodní dekádou civilizace míru a nenásilí pro 
všechny děti světa“.) 

Autor: Prof. Dr. Timi Ecimovic

Fórum světových myslitelů z univerzity Ansted, Sir Prof. Dr. Major Roger Haw Boon Hong, 
Penang, Malajsie, SEM - Ústav pro změnu klimatu, Prof. Dr. Timi Ecimovic, Zg. Medosi, 
Korte, Slovinsko, Prof. Dr. Dana Marie Barry (USA) a Organizace na ochranu dětských práv, 
Hon. Ricaardoe Di Done, Montreal, Kanada, velvyslanec Dato’ Dr. Ang Ban Siong (Čína), 
Dr. Nixon Yap (Malajsie), profesor Tang Shui Yuan, předseda “1. mezinárodní konference na 
ochranu země a oceánů” v Xiamen, Čína, a Dr. Garfield Brown, Jižní Afrika, navrhlo dne 15. 
srpna 2011 založení panelu tímto způsobem:

V rámci Fóra světových myslitelů vznikl otevřený a nově fungující panel s názvem: „Panel 
světových myslitelů za udržitelnou budoucnost lidstva.“ Ke zestručnění se používá tato 
zkratka: “WTP-SFM”, která má níže uvedené označení.

(z důvodu velikosti bylo z tohoto souboru odstraněno)

Adresa pro tento panel je Korte 124, SI 6310 Izola – Isola, Slovinsko.

Seznam lidí podporujících toto prohlášení je dlouhý: lidé dobré vůle, akademičtí a věděčtí 
pracovníci, politici,  pracující,  úřední a vládní činitelé a řada dalších.  Jsou mezi nimi také 
členové  SEM -  Ústavu  pro  změnu  klimatu,  skupina  z Univerzity  Ansted  a  čestní  i  další 
členové Fóra světových myslitelů atd.

Teoretické i praktické podklady, z nichž vychází toto prohlášení, lze najít v řadě děl týkajících 
se  „udržitelného  rozvoje"  a  „udržitelné  budoucnosti  lidstva“.  Jako  zdroj  teoretických 
informací bylo možno využít Ecimovicovu trilogii „Udržitelná budoucnost lidstva“ a mnoha 
dalších vědeckých děl,  která vznikla v prvním desetiletí  21. století.  Lze je najít pod tímto 
odkazem: www.institut-climatechange.si    

Členové a stoupenci tohoto prohlášení nehradí za toto členství žádné poplatky. Ke spolupráci 
na  udržitelném  rozvoji  lidstva  je  vyzvána  OSN,  vlády  jednotlivých  států,  mezinárodní 
korporace, mezinárodní i vnitrostátní instituce, vzdělávací instituce a další subjekty.

Naše osobní životy jsou velmi krátké a jejich hodnota a smysl jsou spatřovány převážně v 
tom,  že  jsme  nedílnými  součástmi  „lidského  projektu“.  Musíme  podporovat  pokračování 
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lidské rasy,  protože jsme ve své podstatě lidské bytosti,  které nelze oddělit  od kontinuity, 
která  se  týká  našich  potomků  a  budoucích  generací.  Jakožto  lidské  bytosti  neseme 
odpovědnost sami za sebe, jeden za druhého a za budoucí generace.

Úkolem „Panelu světových myslitelů za udržitelnou budoucnost lidstva“ je umožnit fórum 
pro místní komunity celého světa, vládní i všechny nevládní instituce,  ministerstva, úřady, 
vědecké i kulturní organizace a ústavy,  různé další organizace,  muzea,  univerzity,  nadace, 
svazy, asociace, obchodní organizace a další subjekty. Je určen také pro jednotlivce, kteří jsou 
po praktické, organizační a odborné stránce zapojeni do podpory kulturních aktivit, lidového 
umění, kulturního dědictví, vědecké činnosti a filosofie míru, mravnosti a moudrosti.   

Prohlášení  uděluje  pravomoci  a  požaduje  od  členů  celé  lidské  společnosti,  aby  projevili 
kolektivní/osobní  sociální  odpovědnost:  přes  7 miliard  osob.  Cílem je  dosáhnout  globální 
udržitelnosti celé lidské společnosti. Globální udržitelnost je přechod od sociálního způsobu 
udržitelného rozvoje k sociálnímu způsobu udržitelné  budoucnosti.  OSN a její  organizace, 
zvláště UNEP a UNESCO, jsou vítány ke spolupráci na společném cíli zachovat budoucnost 
lidstva.

Toto  prohlášení  je  spíše základní  než  pouze  odborné  pojednání.  Vyjadřuje  současný stav 
ohrožení  naší  globální  lidské  společnosti  a  absolutní  potřebu  lepšího  zítřku,  zajištěného 
globální udržitelností životního prostředí a znalostmi. Prohlášení by mělo být počátkem cesty 
ke skutečně udržitelné budoucnosti lidského druhu a k harmonii mezi lidmi žijícími v realitě 
biosféry  planety  Země.  Tím  bychom  měli  přispět  k životům  našich  potomků.  OSN  a 
vnitrostátní vlády se musí odpoutat od současnosti a spolupracovat na zajištění nutných změn 
k zachování  budoucnosti  lidstva.  Potřebujeme  planetární  perspektivy,  planetární  vedení  a 
planetární hodnoty.

Naše současné období by mělo být obohaceno aktivní prací k zajištění udržitelné budoucnosti. 
Potřebujeme také schopné, globální vedení lidského společenství, za podmínek individuální i 
kolektivní sociální odpovědnosti. Musíme podporovat exaktní vědecké znalosti přírodních a 
humanitních věd a rovněž prosazovat úctu, mír, mravnost a moudrost.

Přeji  si,  abych  byl  svědkem  globální  podpory  myšlenek  tohoto  prohlášení  a  udržitelné 
budoucnosti lidstva.

Prof. Dr. Timi Ecimovic 
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