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DEKLARÁCIA

Svetového fóra mysliteľov za uchovanie budúcnosti ľudstva

Ľudia na celom svete sú proti kultúre násilia a vojny. Sú pre kultúru priateľstva, solidarity, 
tolerancie  a mieru.  (Rozhodnutím  52/13  Valné  zhromaždenie  OSN  jednohlasne  vyhlásilo 
dekádu 2001 – 2010 za Medzinárodnú dekádu kultúry mieru a nenásilia pre všetky deti sveta.)

Napísal Prof. Dr. Timi Ećimović

Svetové fórum mysliteľov, ktoré sa konalo 15. augusta 2011 na Univerzite Ansted, pán Prof. 
Dr.  Major  Roger  Haw  Boon  Hong  z Penangu  v Malajzii, SEM  –  Inštitút  pre  klimatické 
zmeny, Prof. Dr. Timi Ećimović zo Zg. Medosi, Korte, v Slovinsku, prof. Dr. Dana Marie 
Barryová z USA, Organizácia na ochranu práv detí,  Hon. Ricaardoe Di Done z Montrealu 
v Kanade,  veľvyslanec  Dato’  Dr.  Ang  Ban  Siong  (Malajzia),  Dr.  Nixon  Yap  (Malajzia), 
profesor  Tang  Shui  Yuan,  predseda  1.  Medzinárodnej  konferencie  na  ochranu  Zeme 
a oceánov“  v Xianmen  v  Číne  a Dr.  Garfield  Brown  z  Južnej  Afriky  navrhli  vytvorenie 
nasledujúceho fóra:

V rámci Svetového fóra mysliteľov vznikla otvorená nová pracovná sekcia s názvom Svetové  
fórum  mysliteľov  za  uchovanie  budúcnosti  ľudstva  (The  World  Thinkers'  Panel  on  the  
Sustainable Future of Humankind), označované skratkou WTP – SFM a týmto symbolom:

Jeho adresa je: Korte 124, SI 6310 Izola – Isola, Slovinsko.

Túto  deklaráciu  podporil  dlhý  zoznam  ľudí  dobrej  vôle,  akademikov,  vedcov,  politikov, 
pracujúcich,  administratívnych  pracovníkov,  vládnych  úradníkov  a mnohých  ďalších.  Sú 
medzi nimi aj členovia Inštitútu SEM, študenti a pedagógovia Univerzity Ansted, čestní a iní 
členovia Svetového fóra mysliteľov a ďalší. 

Teoretické  a praktické  východiská  tejto  Deklarácie  sa  dajú  nájsť  v mnohých  prácach  o 
„udržateľnom rozvoji“  a „udržateľnej  budúcnosti  ľudstva“.  Za jej  bezprostredné teoretické 
východisko  možno  považovať  trilógiu  Udržateľná  budúcnosť  ľudstva,  dielo  profesora 
Ećimovića a mnohých ďalších vedcov z prvého desaťročia 21. storočia. Možno si ju pozrieť 
na nasledujúcej stránke:  www.institut-climatechange.si. 
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Členovia  a podporovatelia  Deklarácie  nie  sú  platiacimi  členmi.  OSN,  národné  vlády, 
medzinárodné  korporácie,  medzinárodné  aj  národné  inštitúcie  vyzývame  k  spolupráci  na 
vytváraní trvalo udržateľnej budúcnosti ľudstva.

Deklarácia dáva príslušníkom celosvetovej ľudskej komunity,  ktorá má viac ako 7 miliárd 
členov,  práva  a vyzýva  ich  k  individuálnej  zodpovednosti  voči  spoločnosti.  Cieľom  je 
dosiahnuť na celom svete trvalý rozvoj, na ktorom sa bude podieľať celosvetová komunita 
ľudí.  Uchovanie  budúcnosti  sveta  vyžaduje  prechod  od  techník  rozvoja  k technikám 
uchovania (ochrany)  budúcnosti  spoločnosti.  Uvítali  by sme, keby sa OSN a jej  inštitúcie, 
zvlášť  UNEP  a UNESCO,  pridali  k  spolupráci  na  dosahovaní  spoločného  cieľa:  udržaní 
budúcnosti ľudstva.

Naše individuálne životy sú veľmi krátke a ich hodnota a význam vyplýva v podstate z toho, 
že  všetci  sme  integrálnymi  súčasťami  jedného  veľkého  „ľudského  projektu.“  Musíme 
podporovať kontinuum ľudskej existencie, pretože to, čím v podstate sme, sú ľudské bytosti, 
ktoré  sú  od  tohto  kontinua,  ktoré  zahŕňa  aj  našich  potomkov  a budúce  generácie, 
neoddeliteľné. Ako ľudské bytosti sme zodpovední jeden za druhého navzájom a takisto za 
budúce generácie.

Svetové  fórum  mysliteľov  za  uchovanie  budúcnosti  ľudstva vytvára  pre  ľudí  (ktorí  sa 
zaujímajú o umenie, vedu, kultúrne aktivity a mierové projekty – mierové misie) platformu na 
to, aby sa spolu stretávali a spolu pracovali. Primárnym cieľom fóra je vytvoriť maximálnu 
možnú  úroveň  porozumenia  a tolerancie  medzi  rôznymi  národmi  a prispieť  k šíreniu 
a udržaniu  svetového  mieru.  Vítame  všetkých  jednotlivcov  a skupiny  z  celého  sveta  bez 
ohľadu na rasu, pohlavie, jazyk a náboženstvo. Práca Svetového fóra mysliteľov za uchovanie  
budúcnosti ľudstva je založená na rešpektovaní ľudských práv a základných slobôd všetkých 
ľudí  sveta  a  úcte  voči  nim.  Priamo  súvisí  s aktívnou  spoluprácou  na  projekte  UNESCO 
nazývaného „Kultúra mieru.“

Úlohou  Svetového fóra mysliteľov za uchovanie budúcnosti ľudstva je vytvoriť priestor pre 
mimovládne organizácie, ministerstvá, verejné inštitúcie, vedecké a kultúrne organizácie, ako 
aj  iné  inštitúcie  a  organizácie,  múzeá,  univerzity,  nadácie,  odbory,  asociácie,  obchodné 
organizácie  a ďalšie  ustanovizne.  Fórum je určené  aj  pre jednotlivcov,  ktorí  sa prakticky, 
organizačne  alebo  vedecky  zúčastňujú  na  rozvoji  kultúrnych  činností,  ľudového  umenia, 
kultúrneho dedičstva a vedeckých aktivít.

Popri pracovných zásadách a aktivitách našej organizácie, ktorá celosvetovo pôsobí prakticky, 
organizačne,  no  najmä  vedecky  v  záujme  kultúry,  musíme  tiež  pôsobiť  v súlade  s veľmi 
dôležitým poriadkom sociálnym, humanistickým a kultúrno-politickým. Mnohí z nás ľudsky i 
odborne podrástli  práve na pôsobení  v Svetovom fóre mysliteľov  za uchovanie  budúcnosti  
ľudstva.

Deklarácia  dáva  práva  a vyzýva  členov  celosvetovej  ľudskej  komunity,  teda  7  miliárd 
jednotlivcov, k individuálnej zodpovednosti voči spoločnosti. Cieľom je globálne uchovanie 
(udržateľnosť) celosvetovej ľudskej komunity.  Globálna udržateľnosť vyžaduje prechod od 
spoločenských techník rozvoja k technikám uchovania budúcnosti.
. 
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Inštitúcie patriace pod OSN, zvlášť UNEP a UNESCO, pozývame k spolupráci za spoločný 
cieľ – trvalo udržateľnú budúcnosť ľudstva. Táto deklarácia sa týka všetkých častí sveta.

Myslíme si, že všetci členovia celosvetovej ľudskej komunity majú zodpovednosť pomáhať 
vždy, keď je to potrebné. Veľa nadácií z oblasti kultúry a umenia, ako aj vedeckých inštitúcií 
(od národných až po medzinárodné) podporí rozvoj spoločných záujmov.

Sme presvedčení,  že  Svetové  fórum mysliteľov  za uchovanie  budúcnosti  ľudstva prispieva 
k nadobudnutiu a uplatneniu týchto práv a že multikulturalizmus hrá dôležitú úlohu pri riešení 
niektorých problémov modernej spoločnosti.

Zakladajúca  skupina  Svetového  fóra  mysliteľov  za  uchovanie  budúcnosti  ľudstva určila 
nasledujúce kategórie pôsobnosti fóra. Tieto (popísané nižšie) sú dôležité aj preto, aby fórum 
dosiahlo uznanie na medzinárodnej úrovni.

Kategórie

1. Charakteristické vlastnosti tradičnej kultúry
2. Pozitívny vplyv tradičnej kultúry na modernú spoločnosť
3. Tradičná kultúra a kultúrna diverzita
4. Tradičná kultúra a právo na kultúru
5. Tradičná kultúra a multikulturalita
6. Plány  na  podporu  tradičnej  kultúry  prostredníctvom  jej  systematického 

a kontinuálneho  štúdia,  systematickej  kultúrnej  výmeny  a regionálnej  spolupráce, 
organizovania  pravidelných  fór  zameraných  na  tradičnú  kultúru  a rozvoj  výroby 
vychádzajúcej z tradičnej kultúry.

1. Charakteritické vlastnosti tradičnej kultúry

Tradičná  kultúra  je  spôsob  a systém  života,  akým  žili  ľudia  po  celé  generácie, ktorý  je 
priateľský voči životnému prostrediu, v ktorom ľudia žijú v symbióze s prírodou, jednotlivci v 
relatívne  menšom  odcudzení  voči  ostatným  a pri  ktorom  sa  viac  dbá  na duchovné 
ako materiálne hodnoty.

2. Pozitívny vplyv tradičnej kultúry na modernú spoločnosť

Po nástupe modernizácie a industrializácie začala naša moderná spoločnosť čeliť množstvu 
prekážok  a problémov,  akými  sú  rozpad  ekosystémov  kvôli  nešetrnému  zaobchádzaniu 
s prírodou,  rozsiahle  ekologické  katastrofy,  bezohľadná  konkurencia  na  svetových  trhoch, 
nerovnomerné  rozdeľovanie  bohatstva,  veľmi  rozšírené  odcudzenie  medzi  ľuďmi,  prílišné 
ľpenie na materiálnych hodnotách na úkor duchovných hodnôt, čo spôsobuje, že žiť skutočne 
ľudským  životom  sa  stalo  veľmi  ťažké.  V tomto  kontexte  môže  tradičná  kultúra  veľmi 
poslúžiť pri riešení spomínaných problémov modernej spoločnosti. Konkrétne konfuciánske 
kultúry vo východnej Ázii si vysoko vážia „úctu detí voči rodičom a predkom“ a „úctu“ (voči 
druhým všeobecne), čo sú kľúčové hodnoty,  ktoré hrajú významnú úlohu pri odstraňovaní 
nedôvery a nepriateľstva medzi generáciami a pomáhajú prinavrátiť ľudským bytostiam ich 
vlastnú dôstojnosť.
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3. Tradičná kultúra a kultúrna diverzita

Tradičná kultúra je výsledkom komunikácie a interakcií medzi ľudskými bytosťami, ktoré sa 
individuálne  prispôsobili  určitým  geografickým  a ekologickým  prostrediam,  a najlepšie 
reprezentuje individuálnu identitu a jedinečnosť národov a regiónov. Môžeme teda povedať, 
že tradičná kultúra je východiskom rôznorodosti svetových a regionálnych kultúr.

4. Tradičná kultúra a práva pre kultúru

Jednotlivé zložky národa sú oprávnené vstupovať do politického, sociálneho aj  kultúrneho 
života. Podobne by mali mať tiež právo na slobodné prijatie minulej, ako aj prítomnej kultúry. 
V súčasnosti  tradičná  kultúra,  keďže je spájaná s minulosťou, nepatrí  k „hlavnému prúdu“ 
a preto je pre ľudí ťažké dostať sa k nej a doceniť ju. S cieľom uspokojiť ich kultúrne potreby, 
mala by byť kultúrna politika nastavená a vedená tak, aby ľuďom umožnila prístup k tradičnej 
kultúre kdekoľvek a kedykoľvek. 

5. Tradičná kultúra a multikulturalita

Naše  kontakty  a interakcie  s inými  kultúrami  nám  môžu  dopomôcť  k ich  lepšiemu 
pochopeniu.  Preto  by  sme  sa  mali  snažiť  o lepšie  pochopenie  iných  regiónov  a ich 
obyvateľov, založené najmä na pochopení ich tradičnej kultúry. Hlbšie pochopenie tradičných 
kultúr a znalostí je potrebné najmä preto, lebo ony uchovávajú pôvodný étos (morálny základ) 
regiónu.

6. Plány na podporu tradičnej kultúry

Tradičná  kultúra,  ako sme  uviedli  vyššie,  má  obrovský význam.  Preto  sú nižšie  uvedené 
niektoré  návrhy  na  jej  uchovanie  a  podporu.  Preto  tiež  odporúčame,  aby  sa  na  ich 
realizácii podieľali vlády, súkromné skupiny a rôzne komunity.

(I) Systematizácia výmeny tradičnej kultúry a regionálna spolupráca

Výmena tradičnej  kultúry má význam pri šírení multikulturality.  Až do súčasnosti sa tieto 
výmeny konali  nesystematicky, náhodne a ľudia pravdepodobne nemali  jednoduchý prístup 
k iným  tradičným  kultúram.   Aby  komunity  mohli  uplatňovať  vlastné  kultúrne  práva 
a súčasne  mať  úžitok  z akýchkoľvek iných tradičných  kultúr,  je  potrebné zabezpečiť  viac 
výmen  a regionálnu  spoluprácu  na  inštitucionálnej  úrovni.  Vlády,  súkromné  skupiny 
a rozličné komunity by tomu mali venovať pozornosť.

(II) Pravidelné organizovanie fór zameraných na tradičné kultúry

Takéto  fóra  by  sa  mali  konať  pravidelne  na  podporu  pochopenia  tradičných  kultúr 
v rozličných oblastiach sveta, ako príspevky k šíreniu mieru medzi ľuďmi a vo všeobecnosti 
a tiež  v záujme  zachovania  kultúrnej  diverzity  vo  svete.  Týmito  fórami,  akceptujúc 
multikulturalitu,  umožniť  národom  a komunitám,  aby  si  uvedomili  význam  a  dôležitosť 
tradičnej kultúry.
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(III) Rozvoj výroby vychádzajúcej z tradičnej kultúry

Aby sa tradičná kultúra v modernej spoločnosti udržala a  prežila, je potrebné zvýhodniť ju 
voči  konkurencii  a tesne,  organicky spojiť  so životom komunity.  Je  tiež  potrebné,  aby sa 
s príslušnou produkciou, napríklad s ľudovými umeniami a remeslami, rozvíjal súčasne aj ich 
prínos.  Kultúrne  aktivity  ovplyvňujú  život  moderného  človeka, preto  tradičná  kultúra, 
jedinečne  odlišná  od  iných  výdobytkov  modernej  kultúry,  by  mala  byť  vedená  tak,  aby 
prispievala k uspokojovaniu kultúrnych potrieb komunity.

Táto Deklarácia je skôr základným ako odborným vyhlásením. Odráža súčasný stav ohrozenia 
našej  všeľudskej  komunity,  ako  aj  absolútnu  potrebu  lepšieho  zajtrajšku,  ktorý  by 
charakterizovalo  globálne  zachovanie  nášho  životného  prostredia  ako  aj  nášho  poznania. 
Deklarácia  by  mala  byť  začiatkom  cesty  k skutočne  udržateľnej  budúcnosti,  k  harmónii 
ľudstva žijúceho v podmienkach biosféry planéty Zem.  Toto by mal  byť  náš  príspevok k 
životu  našich  potomkov.  OSN,  ako  aj  národné  vlády by mali  prekročiť  prah  prítomnosti 
a spolupracovať na potrebných zmenách smerujúcich k zabezpečeniu ľudstva do budúcnosti. 
Potrebujeme planetárnu perspektívu, planetárne vedenie (správu) a planetárne hodnoty.

Súčasnosť  by  sme  mali  obohatiť  o  aktívnu  prácu  smerujúcu  k trvalému  zabezpečeniu 
budúcnosti. Potrebujeme tiež skúsené, celosvetové vedenie ľudskej komunity, vychádzajúce z 
individuálnej  aj  kolektívnej  zodpovednosti  voči  spoločnosti.  Musíme  podporovať  presné, 
vedecké  poznávanie  Prírody aj  vedy o človeku a takisto  musíme  podporovať  a šíriť  úctu, 
mier, morálku a múdrosť.

Prajem si, aby myšlienky tejto Deklarácie našli všeobecnú podporu a udržateľnú budúcnosť 
ľudstva.

Prof. Dr.Timi Ećimović
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