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NYILATKOZAT

»A Világ Gondolkodóinak Munkaközössége az 
Emberiség Fenntartható Jövőjéről «

Az emberek világszerte ellenzik az erőszak és a háború kultúráját. Mindenki a barátság, a 
szolidaritás, a tolerancia és a béke kultúrájának elkötelezettje. Az ENSZ Közgyűlés a 2001-
2010  közötti  évtizedet  egyhangúlag  hozott  határozatában  nyilvánította  ki  (A/RES/53/25) a 
„Béke Kultúrája és a Világ Gyermekeivel szemben tanúsított Erőszakmentesség Nemzetközi 
Évtizedének” . 

Szerző: Prof. Dr. Timi Ecimovic

2011.  augusztus  15-én  az  Ansted  Egyetemen  a  Világ  Gondolkodóinak  Munkaközössége 
nevében Sir Prof. Dr. Major Roger Haw Boon Hong, Penang, Malajzia, SEM Éghajlat Kutató 
Intézet részéről Prof. Dr. Timi Ecimovic, Zg. Medosi, Korte, Szlovénia, Prof. Dr. Dana Marie 
Barry (USA), a Gyermekek Jogainak Védelmének Szervezet részéről Ricaardoe Di Done úr, 
Montreal,  Kanada,  Dato’  Dr.  Ang  Ban  Siong  Nagykövet  (Malajzia),  Dr.  Nixon  Yap 
(Malajzia),  Professor  Tang  Shui  Yuan,  a  „Föld  és  az  Óceán  Védelmének  1.  Nemzetközi 
Konferenciája”  Elnöke,  Xiamen,  Kína  és  Dr.  Garfield  Brown úr  Dél-Afrikából  az  alábbi 
munkacsoport létrehozására tettek javaslatot:

A  Világ  Gondolkodóinak  Munkaközösségén  belül  létrehozásra  kerül  egy  új,  nyílt 
munkacsoport, melynek elnevezése a következő:
„A Világ Gondolkodóinak Munkacsoportja az Emberiség Fenntartható Jövőjéről” Az angol 
nevű  elnevezéséből  adódik  a  szervezet  rövidítése (The  World  Thinkers’  Panel  on  the 
Sustainable Future of Humankind - WTP-SFM), melynek emblémája lent került feltűntetésre. 
Címe: Korte 124, SI 6310 Izola – Isola, Slovenia.

Számos jóakaratú ember, tudós, politikus, foglalkoztatott, tisztviselő, kormányzati alkalmazott 
és mások támogatják ezt a nyilatkozatot, közöttük a SEM Éghajlat Kutató Intézet és az Ansted 
Egyetem több munkatársa, a Világ Gondolkodóinak Munkaközösségének egyéb tagjai, stb. 

A Nyilatkozat  elméleti  és  gyakorlati  hátteréről  a  „fenntartható  fejlődés” és az „emberiség 
fenntartható jövője” témakörében íródott anyagokból lehet tájékozódni. Ecimovic professzor 
és  tudóstársainak  „Az  emberiség  fenntartható  jövője”  c.  trilógiája  a  Nyilatkozat  elméleti 
háttértanulmánya, amely az alábbi oldalon található:
www.institut-climatechange.si

A Nyilatkozat támogatása és a tagság ingyenes. Az emberiség fenntartható jövője érdekében 
hívjuk az ENSZ, a nemzeti kormányok, nemzetközi vállalatok, nemzeti intézmények, oktatási 
és egyéb intézmények képviselőit a munkánkhoz való kapcsolódásra.
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A  Nyilatkozat  jogokat  sorol  fel  és  a  világközösség  7  milliárd  főnél  is  többet  számláló 
lakosaitól  kér  egyéni  társadalmi  felelősségvállalást.  A cél  a  globális  fenntarthatóság  és  a 
globális  emberiség  közösségének  megteremtése.  A globális  fenntarthatóság  a  fenntartható 
fejlődés  társadalmi  technikájából  a  fenntartható  jövő  társadalmi  technikájába  történő 
átalakulás.  Üdvözölnénk az ENSZ és al-szervei,  különösen a UNEP és a UNESCO közös 
célunk,  az  emberiség  jövőjének  fenntartása  érdekében  végzett  munkánkban  való 
együttműködését.

Egyéni életeink nagyon rövidek, értelmüket és jelentésüket azáltal a tény által nyerik el, hogy 
mindannyian az „emberi projekt” integráns részei vagyunk. Az emberiség folytatólagosságát 
kell  támogatnunk,  hiszen  alapvetően  e  folytonosságból  kiszakíthatatlan  emberi  lények 
vagyunk, és ez a folytatólagosság magában foglalja őseinket és a következő generációkat is. 
Emberi lényként felelősek vagyunk egymásért és a következő generációkért.

„A Világ Gondolkodóinak Munkacsoportja az Emberiség Fenntartható Jövőjéről” érdeklődő 
emberek (művészek, tudósok, a kultúra és a béke missziók területén tevékenykedők) számára 
teremt találkozási és együttműködési színteret. Az említett platform elsődleges célja a világ 
különböző  területein  élő  emberek  közötti  megértés  és  tolerancia  bizonyos  szintjének 
megteremtése,  valamint  az,  hogy  megteremtsük  a  világbékét  és  hozzájáruljunk  annak 
fenntartásához. 

Fajtól,  nemtől,  nyelvtől  és  vallási  hovatartozástól  függetlenül  magánszemélyeket  és 
társadalmi  csoportokat  is  örömmel  látunk  tagjaink  között.  „A  Világ  Gondolkodóinak 
Munkacsoportja az Emberiség Fenntartható Jövőjéről”  az emberi  jogok és a világ minden 
polgárát  megillető  alapvető  emberi  szabadságok  tiszteletére  épít.  Mindez  közvetlenül 
kapcsolódik az UNESCO „Béke Kultúrája” projektjében történő aktív részvételhez.

„A Világ Gondolkodóinak Munkacsoportja az Emberiség  Fenntartható  Jövőjéről”  fórumot 
kínál a civil szervezeteknek, minisztériumoknak, közhivataloknak, tudományos és kulturális 
intézeteknek,  egyéb  intézményeknek,  különböző  szervezeteknek,  múzeumoknak, 
egyetemeknek,  alapítványoknak,  egyesületeknek,  társaságoknak,  üzleti  szervezeteknek  és 
egyéb társulásoknak. Olyan magán személyek előtt is nyitott, akik a kulturális tevékenységek, 
a  népművészet,  a  kulturális  örökség és  a  tudományos  tevékenységek  területén  gyakorlati, 
szervezett és tudományos tevékenységet végeznek.

A munkarend, a világszintű tevékenységünk gyakorlati és szervezeti szabályozása, valamint a 
kultúráért folytatott tudományos tevékenység mellett nagyon fontos társadalmi, humanista és 
kultúra-politikai rendet is kialakítanunk. Nagyon sokan azáltal tanultunk és fejlődtünk, hogy 
„A Világ Gondolkodóinak Munkacsoportja az Emberiség Fenntartható Jövőjéről” új tagjává 
váltunk.

A  Nyilatkozat  jogokat  sorol  fel,  és  a  világközösség  7  milliárd  főnél  is  többet  számláló 
lakosától  kér  egyéni  társadalmi  felelősségvállalást.  A  cél  a  globális  fenntarthatóság  és  a 
globális  emberiség  közösségének  megteremtése.  A globális  fenntarthatóság  a  fenntartható 
fejlődés  társadalmi  technikájából  a  fenntartható  jövő  társadalmi  technikájába  történő 
átalakulás. 

Örülnénk  az  ENSZ  és  al-szervei,  különösen  a  UNEP  és  a  UNESCO  közös  célunk,  az 
emberiség jövőjének fenntartása érdekében végzett munkánkban való együttműködésének. A 
Nyilatkozat  a világ különböző részein válik majd elérhetővé.  Úgy véljük,  hogy a globális 
emberi közösség minden tagja felelősséggel tartozik, amikor a segítség igénye felmerül. Több 
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(helyi  és  nemzetközi)  kulturális,  művészeti  és  tudományos  intézet  fog  a  fejlődés  közös 
érekében támogatást nyújtani.

Hiszünk abban, hogy „A Világ Gondolkodóinak Munkacsoportja az Emberiség Fenntartható 
Jövőjéről”  nemcsak  a  jogok  megvalósulásához  és  azok  gyakorlásához  járul  majd  hozzá, 
hanem  ahhoz  is,  hogy  modern  társadalmunk  néhány  problémája  a  multikulturalizmus 
figyelembevételével oldódik meg.

„A  Világ  Gondolkodóinak  Munkacsoportja  az  Emberiség  Fenntartható  Jövőjéről”  a 
következő,  alábbiakban felsorolt  kategóriákat  hozta  létre,  amelyek  rendkívüli  fontossággal 
bírnak a munkacsoport nemzetközi elismertsége vonatkozásában:

Kategóriák
1. A hagyományos kultúra jellemzői
2. A hagyományos kultúra által képviselt erények a modern társadalomban
3. Hagyományos kultúra és kulturális diverzitás
4. Hagyományos kultúra és a kultúrához való jog
5. Hagyományos kultúra és multikulturalizmus
6. A hagyományos kultúra ösztönzése érdekében tervek kidolgozása a hagyományos kultúra 
folyamatos  tanulmányozása,  a  hagyományos  kultúra  és  a  regionális  kooperáció,  a 
hagyományos  kultúrához  kapcsolódó  fórumok  rendszeres  látogatása  és  a  hagyományos 
kultúrára építő kulturális ipar fejlesztésének tanulmányozása révén. 

1. A hagyományos kultúra jellemzői 

A hagyományos kultúra életmód és rendszer is egyben, melyet az emberek évszázadokon át 
élnek  és  gyakorolnak;  lényege  a  környezetbarát  kultúra,  melyben  az  ember  együtt  él  a 
természettel,  melyben az ember viszonylag kevésbé idegenedik el  társaitól,  és amelyben a 
spiritualitás kultúrája az anyagi kultúrával szemben elsőbbséget élvez.

2. A hagyományos kultúra által képviselt erények a modern társadalomban 

A  modernizáció  és  az  iparosítás  korszakának  kezdetétől  a  modern  társadalom  számos 
akadállyal és problémával kellett, hogy szembesüljön, pl. az ökoszisztémák összeomlásával, 
ami a természet gátlástalan meghódításának következménye, de ide sorolhatjuk a szélsőséges 
természeti  katasztrófákat,  a  vérre  menő  világpiaci  versenyt,  a  jövedelmek  egyenlőtlen 
eloszlását,  a  széleskörű  emberi  elidegenedést,  a  spirituális  értékek  helyett  az  anyagi 
értékekhez való ragaszkodást,  melyek mindegyike megnehezíti  az emberi  életet.  Ebben az 
összefüggésben,  a  modern  társadalom  fent  felsorolt  problémáinak  megoldásában  kiemelt 
hasznosságúvá  válik  a  hagyományos  kultúra.  Különösen  a  kelet-ázsiai  konfuciánus 
kultúrákban tartják nagyra a „gyermeki jámborság” és a „tisztelet” alapértékeit, melyek nagy 
jelentőséggel bírnak a generációk közötti bizalmatlanság és ellenségeskedés felszámolásában, 
és segítenek az emberi méltóság helyreállításában.

3. Hagyományos kultúra és kulturális diverzitás 

A hagyományos kultúra olyan emberek közötti kommunikáció és interakciók eredménye, akik 
a földrajzi és ökológiai környezethez egyénileg alkalmazkodtak, így legjobban képviselik az 
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egyéni identitást, valamint a nemzetek és a régiók sajátosságait is. Fentiek alapján állíthatjuk, 
hogy a világ diverzitása és a regionális kultúrák a hagyományos kultúrákon alapulnak.

4. Hagyományos kultúra és a kultúrához való jog 

A  nemzet  választópolgárainak  joguk  van  a  politikai  és  társadalmi  élethez,  valamint  a 
kulturális  élethez  is.  Joguk  kell,  hogy legyen  ugyanakkor  a  múlt  és  a  jelen  kultúrájának 
együttes  elfogadásának  szabadságához.  Napjainkban  a  múlt  nem  képzi  az  elfogadott 
áramlatok részét, mindez az emberek számára nehézzé teszi a múlt tiszteletét. Ahhoz, hogy az 
emberek kulturális igényeiket megfelelő módon élhessék ki, a hagyományos kultúrához tértől 
és időtől függetlenül szükséges hozzáférést biztosítani.

5. Hagyományos kultúra és multikulturalizmus 

A más kultúrákkal fenntartott  kapcsolataink és interakcióink hozzájárulhatnak ahhoz, hogy 
jobban  megértsük  a  miénktől  eltérő  kultúrákat.  Ezért  a  különböző  régiókat  és  lakosaikat 
szükséges jobban megértenünk, amit elősegíthet, ha a megismerési folyamat a hagyományos 
kultúrán  alapszik.   A  hagyományos  kultúrára  és  művészetekre  való  építkezés  azért 
kiemelkedő fontosságú, mert ezek révén őrizhető meg a régiók, ősi, velük-született étosza. 

6. A hagyományos kultúra ösztönzése érdekében tervek kidolgozása 

A  hagyományos  kultúra  a  fentiek  alapján  nagy  jelentőséggel  bír,  ezért  megőrzésére  és 
népszerűsítésére néhány tervet javaslunk az alábbiakban. Javasoljuk továbbá azt is, hogy a 
kormányok,  egyéni  csoportosulások és  közösségek  aktív  erőfeszítéseket  tegyenek  a  célok 
megvalósulása érdekében.

(I) A tradicionális kultúrák találkozásának és a regionális együttműködésnek a 
rendszerezése 

A  hagyományos  kultúrák  találkozásának  nagy  szerepe  van  a  multikulturalizmus 
terjesztésében.   A  fenti  találkozások  mind  a  mai  napig  kevéssé  szervezettek  és 
véletlenszerűek,  így  az  emberek  számára  a  hagyományos  kultúrák  nehezen 
hozzáférhetőek. Ahhoz, hogy egy közösség egyszerre gyakorolhassa saját kulturális 
jogait és más hagyományos kultúrákhoz is hozzáférjen, a regionális együttműködést 
intézményesen szükséges biztosítani. A kormányoknak, egyéni csoportosulásoknak és 
a közösségeknek erre nagy hangsúlyt kellene fektetniük.

(II) Hagyományos kultúrához kapcsolódó fórumok rendszeres szervezése

Rendszeres  fórumot  szükséges  szervezni  a  hagyományos  kultúrák  megértése 
érdekében, mindezzel az emberiség békéjéhez - és tágabb értelemben a világbékéhez 
is  -  hozzájárulva  maradna  fenn  a  kultúrák  sokfélesége,  elfogadásra  kerülne  a 
multikulturalizmus,  valamint  az  egyes  nemzetek  és  közösségek  ráébredhetnének 
hagyományos kultúrájuk fontosságára.
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(III) A hagyományos kultúrára építő kulturális ipar fejlesztése

Ahhoz,  hogy  a  hagyományos  kultúra  fenntartható  és  élő  maradjon  modern 
világunkban, versenyképességét szorosan a közösség életéhez igazítva kell biztosítani. 
A népművészetet és a kézműipart is magában foglaló kulturális ipar fejlesztése is a 
hagyományos  kulturális  értékeken  kell,  hogy alapuljon.  A kulturális  ipar  befolyást 
gyakorol  modern  életünkre,  ezért  a  közösség  kulturális  igényeinek kielégítésénél  a 
hagyományos kultúrát a modern kulturális értékektől szükséges elválasztani.

Ez  a  Nyilatkozat  mélyebbre  hatol,  mint  egy egyszerű  szakmai  közlemény.  Az emberiség 
globális  közösségének  jelenlegi  veszélyeztetett  állapotára  kívánja  felhívni  a  figyelmet, 
valamint arra,  hogy egy globális  környezeti  fenntarthatóság és tudás által  jellemzett  szebb 
jövőt kívánunk. A Nyilatkozat az emberiség valóban fenntarthatóbb jövője irányába vezető út 
kezdete kell, hogy legyen, egyben az emberiségnek, a Föld bolygó bioszférájának realitásaival 
való  harmonikus  együttélésének a  kifejeződése.  Utódaink életéhez  ezen a  módon  kellene, 
hogy hozzájáruljunk. 

Az ENSZ-nek és az egyes kormányoknak a jelen fölé kellene emelkedniük, és össze kellene 
fogniuk  az  emberiség  jövője  érdekében  szükséges  változtatások  kivitelezésénél.  Az egész 
bolygóra  vonatkozó,  azon  helytálló  jövőképre,  kormányzásra  és  értékekre  van  szükség. 
Jelenünket  a  fenntartható  jövő érdekében  kifejtett  aktív  munka  kell,  hogy gazdagítsa.  Az 
egyéni és kollektív társadalmi felelősséget előfeltételező képzett, emberi közösségi vezetésre 
van szükség. 

Támogatnunk  szükséges  a  vonatkozó  természet-  és  társadalomtudományokat,  valamint 
képviselnünk szükséges a tiszteletet,  a békét, az erkölcsöt és a bölcsességet. Az emberiség 
fenntartható jövője érdekében fenti célok megvalósulását kívánom.

Prof. Dr. Timi Ecimovic
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Zg. Medosi, Korte, Szlovénia,
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(Rövidített változat)

Az emberek világszerte ellenzik az erőszak és a háború kultúráját. Mindenki a barátság, a 
szolidaritás, a tolerancia és a béke kultúrájának elkötelezettje. 
Az  ENSZ  Közgyűlés  a  2001-2010  közötti  évtizedet  egyhangúlag  hozott  határozatában 
nyilvánította ki (A/RES/53/25) a „Béke Kultúrája és a Világ Gyermekeivel szemben tanúsított 
Erőszakmentesség Nemzetközi Évtizedének” . 

Szerző: Prof. Dr. Timi Ecimovic

2011.  augusztus  15-én  az  Ansted  Egyetemen  a  Világ  Gondolkodóinak  Munkaközössége 
nevében Sir Prof. Dr. Major Roger Haw Boon Hong, Penang, Malajzia, SEM Éghajlat Kutató 
Intézet részéről Prof. Dr. Timi Ecimovic, Zg. Medosi, Korte, Szlovénia, Prof. Dr. Dana Marie 
Barry (USA), a Gyermekek Jogainak Védelmének Szervezet részéről Ricaardoe Di Done úr, 
Montreal,  Kanada,  Dato’  Dr.  Ang  Ban  Siong  Nagykövet  (Malajzia),  Dr.  Nixon  Yap 
(Malajzia),  Professor  Tang  Shui  Yuan,  a  „Föld  és  az  Óceán  Védelmének  1.  Nemzetközi 
Konferenciája”  Elnöke,  Xiamen,  Kína  és  Dr.  Garfield  Brown úr  Dél-Afrikából  az  alábbi 
munkacsoport létrehozására tettek javaslatot:

A  Világ  Gondolkodóinak  Munkaközösségén  belül  létrehozásra  kerül  egy  új,  nyílt 
munkacsoport, melynek elnevezése a következő:
„A Világ Gondolkodóinak Munkacsoportja az Emberiség Fenntartható Jövőjéről” Az angol 
nevű  elnevezéséből  adódik  a  szervezet  rövidítése (The  World  Thinkers’  Panel  on  the 
Sustainable Future of Humankind - WTP-SFM), melynek emblémája lent került feltűntetésre. 
Címe: Korte 124, SI 6310 Izola – Isola, Slovenia.

Számos jóakaratú ember, tudós, politikus, foglalkoztatott, tisztviselő, kormányzati alkalmazott 
és mások támogatják ezt a nyilatkozatot, közöttük a SEM Éghajlat Kutató Intézet és az Ansted 
Egyetem több munkatársa, a Világ Gondolkodóinak Munkaközösségének egyéb tagjai, stb. 

A Nyilatkozat  elméleti  és  gyakorlati  hátteréről  a  „fenntartható  fejlődés” és az „emberiség 
fenntartható jövője” témakörében íródott anyagokból lehet tájékozódni. Ecimovic professzor 
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és  tudóstársainak  „Az  emberiség  fenntartható  jövője”  c.  trilógiája  a  nyilatkozat  elméleti 
háttértanulmánya, amely az alábbi oldalon található:
www.institut-climatechange.si
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