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DEKLARACIJA

“Platforma svetovnih mislecev o trajnostni sonaravni prihodnosti 
človeštva”

Človeštvo po vsem svetu nasprotuje kulturi nasilja in vojskovanja. Ljudje so za kulturo 
prijateljstva, solidarnosti, tolerantnosti in miru (po odločbi št. 52/13 dekade 2001 do 2010, 
katero so brez nasprotnih glasov sprejeli na splošnem zasedanju skupščine Združenih narodov 
kot »Mednarodno dekado za kulturo miru in nenasilja vseh otrok sveta«). 

Sestavil: prof. dr. Timi Ećimović

15. avgusta 2011 so Svetovni forum mislecev, Ansted univerza, Sir prof. dr. major Roger 
Haw Boon Hong, Penang, Malezija, SEG Inštitut za klimatske spremembe, prof. dr. Timi 
Ećimović, Zg. Medoši, Korte, Slovenija, prof. dr. Dana Marie Barry (ZDA), Organizacija za 
zaščito pravic otrok, hon. Ricaardoe Di Done, Montreal, Kanada, ambassador Dato’ Dr. Ang 
Ban Siong (Malezija), Dr. Nixon Yap (Malezija), profesor Tang Shui Yuan, predsednik “1. 
mednarodne knoference o zaščiti kopna in oceanov” v Xiamenu, Kitajska in prof. dr. Garfield 
Brown, Južno afriška republika, predlagali osnovanje platforme in sicer: 

Znotraj Svetovnega foruma mislecev se ustanovi nova delovna platforma z imenom; 
“Platforma svetovnih mislecev o trajnostni sonaravni prihodnosti človeštva”. Kot akronim jo 
predstavlja “WTP-SFH” in ima zaščitni znak (glej spodaj).

Naslov: Korte 124, SI 6310 Izola – Isola, Slovenija.

Dolg seznam ljudi “dobre volje”, akademikov, znanstvenikov, politikov, delavcev, 
uslužbencev in državnih uradnikov ter še mnogo drugih podpira to deklaracijo. Med njimi so 
člani SEG Inštituta za klimatske spremembe, Ansted univerze in častni ter ostali člani 
Svetovnega foruma mislecev ter številni drugi.
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Strokovne in praktične osnove za delo na deklaraciji se nahajajo v številnih delih na področju 
“trajnostnega razvoja” in “trajnostne sonaravne prihodnosti človeštva”.  Trilogja “Trajnostna 
sonaravna prihodnost človeštva” Ećimović in ostali, je bila rezultanta skupnega dela večjega 
števila znanstvenikov in raziskovalcev v prvi dekadi 21. stoletja. Trilogija lahko predstavlja 
strokovne in praktične osnove dela. Postavljena je na domači stranici : www.institut-
climatechange.si  

Članstvo in podpora deklaraciji sta brezplačni. Združeni narodi, nacionalne vlade, 
mednarodne korporacije, mednarodne inštitucije, nacionalne inštitucije, šolske, zdravstvene in 
ostale inštitucije ter ostali so vabljeni, da sodelujejo pri delu za trajnostno sonaravno 
prihodnost človeštva. 

Deklaracija daje prvico in predlaga razvoj osebne družbene odgovonosti vseh osebkov 
človeške svetovne skupnosti (7 bilijonov + posameznikov). Cilj je svetovna trajnostna 
sonaravna prihodnost svetovne človeške skupnosti. Trajna sonaravnost svetovne skupnosti je 
prehod iz družbene tehnologije trajnostnega razvoja v družbeno tehnologijo trajnostno 
sonaravne prihodnosti. Združeni narodi in agencije, še posebej agencija za okolje (UNEP) in 
za šolstvo (UNESCO), sta dobrodošli, da sodelujeta za skupni cilj trajnostno sonaravne 
prihodnosti človeštva. 

Naša zasebna življenja so zelo kratka in njihova vrednost ter pomen sta bistveno povezana z 
dejstvom, da smo vsi del “človeškega projekta”. Zato naj bi podpirali nadaljevanje človeštva, 
ker to kar smo, so v bistvu človeški posamezniki, ki so sestavni del nadaljevanja vrste, pri 
čemer nadaljevanje vrste vključuje naše naslednike in generacije prihodnosti. Kot ljudje smo 
odgovorni drug do drugega in za generacije prihodnosti. 

Deklaracija “Platforma svetovnih mislecev o trajnostni sonaravni prihodnosti človeštva” 
omogoča platformo za ljudi (iz področij umetnosti, znanosti, kulture in mirovnih akcij ter 
ostalih), da se srečujejo in sodelujejo. Osnovni namen deklaracije je, da ustvari okolje za 
medsebojno razumevanje in tolerantnost med različnimi ljudmi po svetu ter tako doprinese k 
pospeševanju in ohranjanju miru na svetu. Dobrodošli so vsi posamezniki in skupine po svetu 
ne glede na raso, spol, jezik ter versko pripadnost. Aktivnosti, ki jih omogoča “Platforma 
svetovnih mislecev o trajnostni sonaravni prihodnosti človeštva”, imajo za osnovo 
spoštovanje človekovih pravic in osnovnih svoboščin vseh ljudi svetovne človeške skupnosti. 
To je v skladu s aktivnostmi UNESCO-vega projekta »Kultura in mir«. 

Naloga deklaracije »Platforme svetovnih mislecev o trajnsotni sonaravni prihodnosti 
človeštva« je postati platforma za ne-vladne organizacije, vladne organizacije, ministrstva, 
javne inštitucije, znanstvene, umetniške in kulturne organizacije, ravno tako kot za inštitute, 
različne organizacije, muzeje, univerze, fundacije, sindikate, združenja, poslovne organizacije 
in ostale dejavnosti. Poleg teh tudi za posameznike, ki so praktično, organizacijsko in 
znanstveno aktivni pri pospeševanju kulture, narodnih obrti, kulture dedovanja in znanstvenih 
aktivnosti.    

Poleg delovanja in aktivnosti naše svetovne organizacije za praktična, organizacijska in 
predvsem znanstvena dela na področju kulture, omogočamo tudi zelo pomembna dela na 
področjih urejanja družbe, človeštva, in kulturno-političnih vsebin. Mnogi od nas so se učili in 
usposabljali skozi članstvo pri deklaraciji »Platforma svetovnih mislecev o trajnostni 
sonaravni prihodnosti človeštva«.
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 Deklaracija omogoča pravice in zahteva družbeno odgovornost posameznika celotne 
svetovne človeške skupnosti –  7 milijard posameznikov. Cilj je, da se omogoči trajnostna 
sonaravna prihodnost celotne svetovne človeške skupnosti. Svetovna trajnostna sonaravna 
prihodnost človeštva je prehod iz družbene tehnologije trajnostnega razvoja v družbeno 
tehnologijo trajnostne sonaravne prihodnosti človeštva. Združeni narodi in agencije, posebej 
agenciji za okolje (UNEP) in za šolstvo (UNESCO), sta dobrodošli, da sodelujeta na skupnem 
cilju trajnostno sonaravne prihodnosti človeštva. 

Mislimo, da imajo vsi posamezniki svetovne človeške skupnosti individualno družbeno 
odgovornost pomagati pri prehodu na trajnostno sonaravno prihodnost človeštva. 

Številne fundacije iz področja kulture, umetnosti in znanstvene inštitucije od krajevnih, 
nacionalnih do mednarodnih bodo podprle in sodelovale pri uresničevanju skupnega cilja. 

Verjamemo, da »Platforma svetovnih mislecev o trajnostni sonaravni prihodnosti človeštva« 
ne samo doprinaša k uresničevanju in uporabi pravic, ampak ima skupaj z multikulturalnostjo 
pomembnejšo vlogo pri reševanju problemov moderne družbe. 

Osnovatelji »Platforme svetovnih mislecev o trajnostni sonaravni prihodnosti človeštva« so 
ustanovili področja, ki naj bi pomagala pri uresničevanju platforme. Področja, ki jih navajamo 
v nadaljevanju, so pomembna za platformo, da bi pridobila prepoznavnost na mednarodnem 
področju. 

Področja:

1.  Značilnosti tradicionalnih kultur, 

2.  Moč tradicionalnih kultur v moderni družbi,

3.  Tradicionalna kultura in kulturna diverziteta, 

4.  Tradicionalne kulture in pravica do kulture, 

5.  Tradicionalne kulture in multikulturalnost,

6. Načrt za promocijo tradicionalne kulture s pomočjo sistemskega trajnega raziskovanja 
tradicionalnih kultur in s sistemizacijo izmenjave tradicionalnih kultur in območnim 
sodelovanjem, stalnim vodenjem foruma o tradicionalnih kulturah in pospeševanjem obrtne in 
industrijske proizvodnje na osnovah tradicionalnih kultur.  

1. Značilnosti tradicionalnih kultur 

Tradicionalna kultura je način in sistem življenja, ki ga imajo že generacije ljudi. Ponazarja 
sonaravno trajnostno kulturo, v kateri se ljudje in narava nahajajo v harmoničnem 
sodelovanju. Pri tem posamezniki odgovorno sodelujejo s poudarkom na duhovnem in ne 
materijalnem odnosu. 
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2. Moč tradicionalnih kultur v moderni družbi

Po prihodu modernizacije in industrializacije se naša moderna družba srečuje s številnimi 
ovirami in problemi. Tako prihaja do razpada eko sistemov zaradi nekritičnih osvajanj narave, 
resnih naravnih nesreč, brezkompromisne konkurence na svetovnih tržiščih, enostranske 
rasporeditve bogatstva, zelo razširjene odtujenosti ljudi, pripadnosti materijalnim vrednotam 
na račun duhovnih, kar vse skupaj otežkoča življenje ljudi. V tem kontekstu so tradicionalne 
kulture zelo primerne za reševanje takih in podobnih problemov moderne družbe. Na primer 
konfucijska kultura v Vzhodni Aziji zagovarja »otroško spoštovanje« in 
»respekt/spoštovanje«, ki sta pomembni vredoti ter imata veliko zaslug pri odklanjanju 
nespošptljivosti in nasprotovanja med generacijami ter tako omogoča obhnovitev dostojanstva 
pri ljudeh. 
 
3. Tradicionalna kultura in kulturna diverziteta 

Tradicionalna kultura je rezultat komuniciranja in medsebojnega delovanja med ljudmi, ki so 
se individualno prilagodili geografskim in okoljskim vsebinam. Tako najbolje predstavljajo 
individualno indentiteto in enkratnost narodov in regij. Lahko rečemo, da tradicionalne 
kulture poudarjajo raznolikost svetovnih in regionalnih kultur.

4. Tradicionalne kulture in pravica do kulture

Ustavodajni narodi so upravičeni do političnega in družbenega življenja in ravno tako do 
kulturnega življenja. Imajo pravico, da sprejmejo kulturo iz preteklosti in sedanjosti. Danes je 
tradicionalna kultura, ki se indentificira s preteklostjo, v nasprotju s sedanjostjo, in zato je 
ljudje težje sprejemajo. Z namenom, da bi zagotovili kulturne potrebe, naj bi bila kulturna 
politika urejena in izvajana tako, da bi imeli ljudje dostop do tradicionalnih kultur kadarkoli in 
kjerkoli.  

5. Tradicionalne kulture in multikulturalnost

Človeški odnosi in medsebojno delovanje s kulturami nam omogočajo boljše razumevanje 
drugih kultur. Zaradi tega bi morali bolje spoznati druge regije in njihovih prebivalce, kar bi 
pripomoglo k pridobivanju vsebine in prednosti tradicionalne kulture. Več poudarkov na 
tradicionalni kulturi in umetnosti je potrebno predvsem za ohranitev prvobitnosti območja.
 
6. Načrti za pospeševanje tradicionalnih kultur

Tradicionalne kulture imajo zelo velik pomen, kar je vidno iz zgoraj navedenega, tako da v 
nadaljevanju podajamo možnosti za njihovo ohranjanje in pospeševanje. Priporoča se, da 
državne uprave, zasebne skupine in lokalne skupnosti aktivno pospešujejo sodelovanje za 
dosego teh ciljev.  

(I) Sistemizacija izmenjave tradicionalnih kultur in območna sodelovanja. 

Izmenjava tradicionlnih kultur ima velik pomen za pospeševanje multikulturalnosti. Do 
sedaj je bila omogočena izmenjava na osnovi nesistematičnega pristopa in na slepo, kar je 
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ljudem onemogočalo lahek dostop do drugih tradicionalnih kultur. Možnost, da se 
lokalnim skupnostim zagotovi njihova pravica do kulturnih pravic in sodelovanja z 
drugimi tradicionalnimi kulturami, več izmenjave in  regionalnega sodelovanja naj bi se 
uredila institucionalno. Državne uprave, zasebne skupine in lokalne skupnosti naj bi dale 
poudarek na to delo.  

(II) Stalno vodenje foruma za pospeševanje tradicionalnih kultur. 

Forum naj bi deloval stalno v smislu povečanja razumevanja tradicionalnih kultur v regiji. 
Tako bi prispeval k miru med ljdmi in lokalno in širše. Obenem bi ohranjali raznolikost 
kultur ter pospeševali multikulturalnost. Ne na zadnje bi omogočil narodom in lokalnim 
skupnostim, da spoznajo pomen tradicionalnih kultur. 

(III) Razvoj kulturne industrije na osnovah tradicionalnih kultur. 

Da bi bile tradicionalne kulture samozadostne in žive v moderni družbi, bi bilo potrebno 
zagotoviti konkurenčnost, ki je zelo pomembna za obstoj in življenje skupnosti. Potrebno 
je omogočiti tradicionalne kulturne izraze pri proizvodnji domače obrti in umetnosti 
tradicionalnih kultur. Proizvodnja tradicionalnih kultur vpliva na moderno življenje in s 
tem tudi na samo tradicionalno kulturo. Tradicionalne kulture edinstveno ločene od drugih 
modernih pridobitev, bi morale zadovoljevati kulturne potrebe skupnosti.

Deklaracija ima veliko večji pomen kot samo profesionalno delo. Odseva sedanji ogroženi 
status svetovne človeške skupnosti in stvarno potrebo za boljši jutri glede na svetovno 
okoljsko sonaravnost in znanje. Deklaracija naj bi bila začetek poti k trajnostni sonaravni 
prihodnosti človeštva in harmoniji življenja ljudi znotraj resničnih vsebin biosfere planeta 
Zemlje. To naj bi bil naš prispevek k življenju naših naslednikov. Združeni narodi in 
nacionalne uprave/vlade naj bi omogočile prehod iz sedanjosti in sodelovanje za dosego 
potrebnih sprememb, ki bi zagotovile prihodnost človeštva. Rabimo svetovne perspektive, 
svetovno upravo  in svetovne vrednosti.

Naš današnji čas naj bi bil obogaten z aktivnim delom v smeri trajnostne sonaravne 
prihodnosti človeštva. Poleg tega rabimo modro vodstvo svetovne človeške skupnosti ob 
predpogoju individualne in kolektivne družbene odgovornosti. Zelo pomebno je, da 
podpiramo stvarna znastvena spoznanja o naravi in humanističnih znanostih ter ob tem 
upoštevamo spoštovanje, mir, etiko in modrost. 

Želim si videti svetovno promocijo idej iz te deklaracije in trajnostno sonaravno prihodnost 
človeštva.

Prof. dr. Timi Ećimović 

Platforma svetovnih mislecev o trajnsotni sonaravni prihodnosti ćloveštva 7


