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" Панелот на светски мислители за трајно одржување на иднината на 
човештвото."

Луѓето од целиот свет се против насилство и војна. Тие се залагаат за 
пријателство,солидарност,толеранција и мир. (Одлука 52/13, деценијата 2001 – 
2010 на Генералното Собрание на Обединетите Нации едногласно е 
прогласена за  "Меѓународна деценија за културата на  мирот и ненасилството 
на  децата во светот.                                      Автор: Проф. др. Тими  Ечиович

15. Август 2011 Форумот на Светски Мислители,Универзитетот Анстед, 
господин др. Мајор Роџер Хов Бон Хонг, Пенанг, Малезија, SEM Институт за 
климатски промени, др. Тими  Ечимович, Зг. Медоси, Корте, Словенија, др. 
Дејна  Марие Бери (САД) и Организацијата за заштита на правата на децата, 
Хон. Рикардо Ди Дан  , Монтреал, Канада, Амбасадорот Дато  'др. Анг Сионг 
Бан (Кина), др. Никсон Јап (Малезија), Професор Танг Шуи Јуан, претседател 
на "Првата Меѓународна конференција за заштита на Земјата и океанот  " во  
Xiamen, Кина, и др. Гарфилд Браон, Јужна Африка, предложија основање на 
следниот  панел:
Во рамките на „Форумот на Светски мислители”   отворен е нов работен панел 
со име: „Панел на светски мислители за одржување на иднината на 
човештвото. " koj скратено се претставува со акронимот" WTP-SFM "  и чии знак 
следи во продолжение.

Адресата е во  Корте 124, SI 6310 Izola - Isola, Словенија

Голем број на доброволци, академици, научници, политичари, работници, 
административни и владини службеници  ја подржуваат оваа Декларација. Меѓу 
нив се и членови на Институтот за климатски промени  SEM,  на Анстед 
Универзитетот ,почесни и други членови на Форумот на светски мислители и 



др. Теоретската и практичната основа за оваа Декларација може да се најде во 
многу трудови за "Одржлив развој" и "Одржување на иднината на човештвото." 
Трилогијата " Одржување на иднината на човештвото ", Ечимивич, и многу 
други научни трудови во текот на првата деценија на 21 век може да послужат 
како теоретска подлога. Ова може да се види на следниот линк :www.institut-
climatechange.si

Членовите и подржувачите на Декларацијата се ослободени од плаќање. ОН, 
националните влади, меѓународните корпорации, меѓународите институции, 
националните институции, училиштата и други , се покануваат на соработка со 
трудот за одржување на иднината на човештвото.

Декларацијата дава права, и бара индивидуална општествена одговорност од 
страна на членовите на глобалната човечка заедница: (7000000000  поединци). 
Целта е да се постигне глобално одржување на целата човечката заедница. 
Глобалното одржување е премин од одржлив развој на општествената техника 
кон одржлива иднина на општествената техника. ОН и агенциите, особено  
UNEP и UNESCO, се добредојдени да соработуваат за оваа заедничка цел за 
одржување на иднината на човештвото. 

Нашите животи како поединци се многу кратки , а нивната вредност и значење 
се наоѓа токму во фактот дека сме составен дел од "човечкиот проект".  Ние 
мораме да го одржуваме континуитетот на човештвото бидејќи во основата сме 
човечки суштества кои се неразделни од континуитетот кој ги вклучува не само 
нашите предци туку и идните генерации. Како човечки суштества ние сме 
одговорни како едни за други така и за идните генерации.

"Панелот на светските мислители за одржување на иднината на човештвото" 
им овозможува  на луѓето (заинтересирани за уметност, научни и културни 
активности  и проекти за мировни мисии ) да се сретнат и да работат заедно. 
Примарната цел на ова е да се создаде ниво на разбирање и толеранција 
помеѓу различните народи во светот и да се допринесе во промоцијата и 
одржување на мирот во светот . Упатуваме добредојде на сите поединци и 
групи во светот без разлика на раса,пол,јазик и вероисповед. Работата на  
"Панелот на светските мислители за одржување на иднината на човештвото " 
се темели на почитувањето на човековите права  и слободата на сите народи 
во светот. Ова е директно поврзано со проектот на UNESCO  "Култура на 
мирот".

Задачата на  " Панелот на светските мислители за одржување на иднината на 
човештвото " е да организира форум за сите невладини 
организации,министерства,јавни канцеларии,научни и културни организации и 
институции,разни 
организации,музеи,универзитети,фондации,унии,асоцијации,бизнис 
организации и други заедници.
 Исто така е наменет за поединци кои практично,организациски или научно се 
занимаваат со промоција на културни активности,фолклор,култура на 
наследство и научни активности.

Освен работните обврски на нашата светска организација за практичен, 
организациски и пред се научен труд за култура, ние исто така мораме да 



задоволиме и  многу значајни општествени, хуманистички и културно-политички 
критериуми.  Многу од нас научија и напреднаа многу откако станаа членови на 
" Панелот на светските мислители за одржување на иднината на човештвото " 
Декларацијата дава права, и бара индивидуална општествена одговорност од 
страна на членовите на глобалната човечка заедница: (7 билиони поединци). 
Целта е да се постигне глобално одржување на целата човечката заедница. 
Глобалното одржување е премин од одржлив развој на општествената техника 
кон одржлива иднина на општествената техника. ОН и агенциите, особено  
UNEP и UNESCO, се добредојдени да соработуваат за оваа заедничка цел за 
одржување на иднината на човештвото. Оваа декларација ќе го обиколи целиот 
свет.

Ние мислиме дека сите членови на глобалната човечка заедница имаат 
одговорност да помагаат кога е потребно. Многу фондации за култура,уметност 
и научни институции (на локално и меѓународно ниво) ќе дадат подршка за 
развој на заедничките интереси.

 Ние веруваме дека " Панелот на светските мислители за одржување на 
иднината на човештвото "не само што придонесува за постигање и 
остварување на тие права, туку со својата мултикуктура игра значајна улога во 
решавањето на некои  проблеми во модерното општество. 

Основачката група на " Панелот на светските мислители за одржување на 
иднината на човештвото " ги одреди следните категории за работење на 
"Панелот на светските мислители за одржување на иднината на човештвото ".  
Овие категории (кои се наведени и опишани во продолжение) се од голема 
важност Панелот да се здобие со признание на меѓународно ниво.

 Категории :

1. Карактеристики на традиционалната култура
2. Доблестите на традиционалната култура во модерното општество
3. Традиционалната култура и културната разновидност 
4. Традиционалната култура и правото на култура
5. Традиционалната култура и мултикултурата
6.Планови за промоција на традиционалната култура преку нејзино постојано 
систематското проучување, систематска размена на традиционалната култура 
и регионална соработка,редовно одржување на форуми поврзани со 
традиционална култура и развојот на културната индустрија која се заснова на 
традиционалната култура.

1. Карактеристики на традиционалната култура

Традиционалната култура е начин и систем на живеење кој се практикува со 
генерации,и кој ги почитува законите на еко системот каде луѓето коегзистираат 
со природата, култура во кое единките се релативно малку отуѓени едни од 



други и каде духовната култура се вреднува  многу повеќе од материјалната. .

2. Доблестите на традиционалната култура во модерното општество

Со модернизацијата и индустријализацијата нашето модерното општество е 
соочено со низа проблеми и препреки како што се нарушувањето на 
екосистемот поради безобзирното освојување на природата, неколкуте 
природни катастрофи,големата конкуренција на светскиот пазар,неправилната 
распределба на материјалните добра,зголеменото отуѓување на луѓето 
,преферирањето на материјалните наместо на духовните вредности. Сето ова 
го отежнува човечкиот живот. 
Во овие услови традиционалната култура е од голема корист за решавањето на 
таквите проблеми во модерното општество. Конкретно конфучијанската култура 
во источна Азија високо ги вреднува  "побожноста " и " почитувањето "  и ги 
смета  за основни вредности, кои се од големо значење за отстранување на  
недовербата и непријателството меѓу генерациите и придонесува за враќање 
на достоинството на луѓето. 

3. Традиционалната култура и културната разновидност 
Традиционалната култура е резултат на комуникацијата и интеракцијата помеѓу 
човечките суштества кои индивидуално се прилагодиле кон географските и 
еколошките средини и  кои најдобро го претставуваат  индивидуалниот 
идентитет и единственоста на народот и религијата. Затоа може да се каже 
дека традиционалната култура е основа на разновидноста на светот  и 
регионалните култури.

4. Традиционалната култура и право на култура

Припадниците на една нација имаат право на политички, општествен, како и на 
културен живот. Тие мораат да имаат право слободно да одлучат дали ќе го 
прифатат  минатото и  сегашноста на нивната култура. Во денешно време 
традиционалната култура се разликува од таа во минатото и затоа многу е 
тешко да се очекува дека луѓето ќе ја почитуваат.  За луѓето да ги задоволат 
своите културни потреби,културните полиси  треба да бидат поставени на тој 
начин тие секогаш и на секое место да имаат лесен пристап кон 
традиционалната култура. 

5. Традиционалната култура и мултикултурата

Контактирањето и интеракцијата со други култури можат да допринесат 
подобро да ги разбереме другите култури. Затоа ние мораме добро да ги 
запознаеме различните региони и луѓето кои живеат во  нив. Неопходно е да им 
пружиме помош за негување на традиционалната култура. Посебно важно е да 
се стави акцент на традиционалната култура и уметноста и така да се задржи 
автохтониот етнос на регионот.

6.Планови за промоција на традиционалната култура

Традиционалната култура, како што е кажано погоре, има огромна важност а за 
нејзино зачувување и промоција во продолжение се предложени корисни 



планови. Се препорачува владите, приватните групи и заедниците активно да 
соработуваат во настојувањето ова да се оствари.

(I) Систематска размена на традиционалната култура и регионална соработка.
Размената на традиционалната култура игра голема улога во промовирањето 
на мултикултурата. До денес се правени размени несистематски и случајно, со 
што луѓето немале пристап до други традиционални култури. За општеството 
да може да ужива во своите еднакви права на култура и да ужива во било која 
друга традиционална култура потребно е институционално да се осигураат 
повеќе размени и подобра регионална соработка. Владите, приватните групи и 
заедниците треба повеќе да се погрижат за ова. 

(II) Редовно одржување на форуми поврзани со традиционалната култура
Редовно би требало да се одржува форум за зголемување на разбирањето на 
традиционалните култури за допринос кон мирот во светот,за одржување на 
културната разновидност во светот, за прифаќање на мултикултурата и 
овозможување нациите и заедниците да ја разберат важноста на 
традиционалните култури.

(III) Развој на културната индустрија која се заснова на традиционалната 
култура.
.
За традиционалната култура да биде одржлива и жива во модерниот живот 
потребно е да биде тесно врзана со животот во општеството. Исто така 
потребно е културната индустрија, како што се народната и занаетчиската 
уметност  да се развиваат со употреба на традиционални културни орудија. 
Културната индустрија влијае врз современиот живот исто како и 
традиционалната култура,кои одвоени од другите современи културни добра 
треба да придонесуваат за задоволување на културните потреби на 
општеството. 

Оваа декларација ги рефлектира сегашните страни на загрозеноста на нашата 
глобална човечка заедница и  апсолутната потреба за подобро утре на 
глобалната еколошка одржливост и знаење. Декларацијата треба да биде 
почеток на патот кон вистински одржливата иднина на човештвото како и 
хармонија на човечката цивилизација која живее во склад со биосферата на 
планетата Земја. Ова би требало да биде нашиот допринес кон животот  на 
нашите потомци. ОН и националните влади треба да тргнат од сегашноста и да 
почнат да соработуваат за потребните промени за одржување на иднината на 
човештвото. Ни требаат планетарна перспектива, планетарно водство и 
планетарни вредности. 

Нашата сегашнот би требало да биде збогатена со активно работење за 
одржување на иднината. Исто така ни треба способно,глобално водство во 
човечкото општество преку преземање на индивидуална и колективна 
одговорност.  



Мораме да ги подржиме точните научни сознанија за природата и 
хуманистичките науки, како и да дадеме подршка за промовирање на 
почитта,мирот,моралот и мудроста.
Посакувам да видам глобално промовирање на идеи од оваа Декларација за 
орджлива иднина на човештвото.

Проф . др. Тими  Ечимович 


