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                                                 Д Е К Л А Р А Ц И Ј А

Панела свјетских мислилаца о трајно-природно одрживој будућности 
човјечанства

                                       Аутор: Проф. др. Тими Ећимовић 

Људи цијелог свијета су против културе насиља и рата. Они су за културу 
пријатељства, солидарности, толеранције и мира. (Одлуком 52/13, деценију 
2001-2010 је на Општој скупштини Уједињених нација једногласно проглашено 
за "Међународно десетљеће за културу мира и ненасиља за сву дјецу 
свијета.".)
                                      
15. августа 2011. су: World Thinkers´Forum (Форум свјетских мислилаца), 
Универзитет Анстед, Сир проф. др Мајор Рогер Хав Боон Хонг, Пенанг, 
Малезија, СЕГ Инcтитут за климатске промјене, проф. др Тими  Ећимовић , Зг. 
Медос, Корте, Словеније, проф. др Дана Марие Бари (САД) и Организација за 
заштиту права дјеце, Хон. Рицаардое Ди Доне, Монтреал, Канада, амбасадор 
Дато 'Др Анг Сионг Бан (Малезија), др Никон Иап (Малезија), професор Танг 
Cхуи Jуана, предсједник "1. Међународне конференције о заштити копна и 
океана" у Ксиамен, Кина, и проф. др Гарфиелд Бровн, Јужна Африка, 
предложили оснивање платформе како слиједи:

У оквиру «World Thinkers`Forum»(Свјетког форума мислилаца) отворена је нова 
платформа под називом:« Платформа свјетских мислилаца о трајно-природно 
одрживој будућности човјечанства »и има акроним» WTP-SFH », као и знак 
приказан у наставку.

Адреса је: Корте 124, SI 6310 Изола - Исола, Словенија.

Дуг је списак људи добре воље, академика, научника, политичара, радника, 
управе и службеника владе, као и многих других који подржавају ову 
Декларацију. Међу њима су чланови СЕГ Института за климатске промене, 
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Анстед Универзитета као и часни и остали чланови Форума свјетских 
мислилаца, итд.

Теоретски и практични темељи за ову Декларацију могу се наћи у многим 
радовима о "Одрживом развоју" и "Oдрживој-природној будућност 
човјечанства." Трилогија "Одржива-природна будућност човјечанства", Тими 
Ећимовић, и бројни научници, који су сарађивали током првог десетљећа 21. 
века може послужити као теоријска подлога. Та се може видјети на следећој 
домаћој страници: www.institut-climatechange.si 

Чланови и присталице Декларације су бесплатни чланови. УН, националне 
владе, међународне корпорације, међународни институти, националне 
институције, универзитете и други, су позвани на сарадњу о раду за одрживу-
природну будућност човјечанства.

Декларација даје права, и тражи индивидуалну и друштвену одговорност 
чланова људске глобалне заједнице: (7 000 000 000 + појединаца). Циљ је доћи 
до глобалне природне одрживости свјетске заједнице (човјечанства). Глобална 
одрживост је прелаз из социјалних технологија одрживог развоја у социјалне 
технологије одрживе-природне будућности .. УН и агенције, поготово UNEP-а и 
UNESCO, су добродошли на сарадњу за заједнички циљ одрживе-природне 
будућности човечанства.

Наши животи појединаца су врло кратки, а њихова вриједност и значење налазе 
се искључиво у чињеници да смо саставни дио "људског пројекта". Ми морамо 
подржавати континуитет људске врсте, јер оно што у основи јесмо је чињеница 
да смо људска бића, која су неодвојива од континуитета, који укључује наше 
потомке и будуће нараштаје. Као људска бића ми смо одговорни како једни за 
друге тако и за будуће генерације.

"Панел свјетских мислилаца за одрживу-природну будућност човјечанства" 
пружа платформу за све људе (заинтересоване за науку, културу и умјетност, 
културу и науку, као и за активан рад на изградњи мира у свијету, да се сретну и 
да заједно дјелују и раде. Основни циљ ове платформе је креирање нивоа 
разумјевања и толеранције између различитих народа свијета и допринос 
промовисању и одржавању мира у свијету. Упућујемо добродошлицу свим 
појединцима и групама у свијету без обзира на расу, пол, језик и вјеру. Рад 
"Панела свјетских мислилаца за одрживу -природну будућност човјечанства 
"заснива се на поштовању људских права и основних слобода свих народа 
свијета. То се односи директно на активности у UNESCO-пројекту" Култура 
мира "

Задатак "Панела свјетских свијета мислилаца за трајну-природно одрживу 
будућност човечанства" је да организује форум за све владе, министарства, 
јавне канцеларије, научне и културне организације, универзитете, невладине 
институције, институте, разноврсне организације, музеје, фондације, синдикате, 
удружења, пословне организације и друге субјекте. Такође је намијењена 
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појединцима који се организационо и практично, на научној основи, баве 
науком, културом и умјетношћу.

Осим радних обавеза и активности наше свјетске организације за практични, 
организациони и надасве научни рад за културу, ми такође морамо удовољити 
врло значајним, друштвеним, хуманистичким, те културно-политичким 
захтјевима.

Декларација даје права, и тражи индивидуалну и друштвену одговорност 
чланова људске свјетске заједнице: (7000000000 + појединаца). Циљ је да се 
дође до глобалне трајне-природне одрживости свјетске заједнице човјечанства. 
Глобална одрживост је прелаз из социјалних технологија одрживог развоја у 
социјалне технологије одрживе-природне будућности човјечанства. УН и 
агенције, поготово UNEP-а и UNESCО, су добродошли на сарадњу за 
заједнички циљ одрживе-природне будућности човјечанства. Ова декларација 
ће се ширити по читавом свијету.

Наше је мишљење, да сви чланови свјетске заједнице човјечанства имају 
одговорност да помогну кад је то потребно. Многа удружења за културу, 
умјетност, и научне институције (на локалном и међународном нивоу) ће дати 
подршку развоју заједничких интереса.

Ми смо убјеђени да "Панел свјетских мислилаца за трајно-природно одрживу 
будућност човјечанства" не само да доприноси постизању и остваривању тих 
права, него својим мултикултурализмом игра и једну важну улогу у рјешавању 
многих проблема у модерном друштву.

Оснивачка група "Панела свјетских мислилаца за трајно-природну одрживу 
будућност човјечанства" је одредила следеће категорије за рад, а које су од 
велике важности да би Панел стекао неопходна признања на међународном 
нивоу:

1. Карактеристике традиционалне културе,

2. Одлике традиционалне културе у савременом друштву,

3. Традиционалне културе и културне разноликости

4. Традиционалне културе и права на културу

5. Традиционалне културе и мултикултурализам

6. Планови за промовисање традиционалне културе кроз систематско 
настављање проучавања, систематизацију размјене традиционалне културе 
и регионалне сарадње, редовно одржавање форума о традиционалној 
култури и развој културне индустрије која се заснива на традиционалној 
култури.
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1. Карактеристике традиционалне културе

Традиционална култура је начин и систем живота који се практикује кроз 
генерације, уз поштовање еколошких вриједности, гдје људи коегзистирају 
са природом, у којој је појединац релативно мање отуђен од других, и где је 
духовна култура важнија од материјалне културе.

2. Одлике традиционалне културе у савременом друштву

Будући да је наступом модернизације и индустријализације наше модерно 
друштво суочено са низом препрека и проблема, као што је распад 
екосистема због безобзирног освајања природе, тешких елементарних 
непогода, конкуренције на свјетском тржишту, неуједначене расподјеле 
богатства, распрострањености људске отуђености, везаности за 
материјалне вриједности на рачун духовних вриједности врло је тешко 
обезбједити хуманији живот. У том контексту традиционалне културе су од 
велике важности за рјешавање назначених проблема модерног друштва.

Наводимо само као примјер да Конфучијева култура у источној Азији високо 
цијени  "синовске оданости" и  "поштовање" и сматра их основним 
вриједностима, а које су од великог значаја за уклањање неповјерења и 
непријатељства међу генерацијама и од помоћи за опоравак и стицање 
достојанства људског бића.

3. Традиционалне културе и културне разноликости

Традиционалне културе су резултат комуникације и интеракције између 
људских бића која су се индивидуално прилагодила географским и 
еколошким условима и која најбоље представљају индивидуални идентитет 
и јединственост народа и регија. Због тога се може рећи да су 
традиционалне културе темељ разноликости свијета и регионалних култура.

4. Традиционалне културе и права на културу

Сви људи имају право на политички, друштвени, као и на културни живот. 
Они морају имати право да слободно одлуче, да ли да прихвате културу 
прошлости или културу садашњице и како да изграђују културу у будућности. 
У данашње вријеме, традиционалне културе, као што су оне 
идентификоване у прошлости, не спадају у главна опредјељења и на тај 
начин је врло тешко очекивати да их људи цијене. Да би људи задовољили 
своје културне потребе, политику културе треба тако организовати да они у 
свако вијеме и на сваком мјесту имају лак и несметан приступ 
традиционалној култури.
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5. Традиционалне културе и мултикултурализам

Наши контакти и интеракције са културама могу нам допринети да боље 
разумемо друге културе. Стога ми морамо да боље упознамо различите 
регионе и људе који у њима живе. Неопходно је пружати им помоћ на 
неговању традиционалне културе. Посебно је важно ставити већи нагласак 
на традиционалне културе и умјетности тако да оне задрже аутохтони етос 
регије.

6. Планови за промовисање традиционалне културе

Традиционална култура, као што је приказано у претходним поглављима, 
има изузетан значај, а за њено очување и промоцију су предложени корисни 
планови у наставку овог текста. Препоручује се да владе, приватне групе и 
локалне заједнице активно сарађују у настојањима да се то оствари.

(i) Систематизација размјене традиционалне културе и регионалне сарадње

Размјена традиционалне културе има велики значај у промовисању 
мултикултуралности. До данас, размјене су прављене несистематски и 
неплански, чиме људима није било омогућено да стекну једноставан приступ 
другим традиционалним културама. Да би друштво било у могућности да 
практикује своја једнака права на културу и да ужива у било којој другој 
традиционалној култури потребно је институционално обезбједити више 
размјена и бољу регионалну сарадњу. То је могуће само уколико владе, 
приватна друштва и локалне заједнице узму пуно учешће

(ii) Редовно вођење форума у вези традиционалне културе.

Форум би се требао одржавати редовно за повећање разумјевања 
традиционалних култура за допринос миру човечанства и свијета, а за 
одржавање разноликости култура у свијету, тако прихватајући 
мултикултуралност и допуштајући свим људима да укажу на важност 
традиционалне културе.

(iii) Развој производње која се заснива на традиционалној култури.

Да би традиционална култура опстала и била одржива у модерном животу 
њену конкурентност треба обезбједити и уско везати за живот заједнице. 
Такође је потребно да се културне индустрије, као што су народне 
умјетности и занатске умјетности и дјелатности развијају употребом 
традиционалних културних оруђа и добара. Културна индустрија утиче на 
савремени живот и тако традиционалне културе, јединствено уз друга 
савремена културна добра, треба да допринесу задовољавању културних 
потреба заједнице.
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Ова Декларација има дубљи значај од чисто професионалног садржаја. Она 
одражава садашње стање угрожености наше свјетске заједнице и 
обиљежава апсолутну потребу за бољом будућношћу глобалне трајно-
природне одрживости и знања. Декларација означава почетак пута према 
истински одрживој-природној будућности човјечанства, као и складности 
човјечанства са животом у стварности биосфере на планети Земљи. Ово 
представља наш допринос према животу наших потомака. УН и националне 
владе морају одмах кренути и почети да сарађују за потребне промјене за 
одрживу-природну будућност човјечанства. Свијету су потребне планетарне 
перспективе, планетарно вођство и планетарне вриједности.

Садашње вријеме треба бити обогаћено активним радом према одрживој-
природној будућности човјечанства. Такође нам је потребно способно, мудро 
вођство свјетске људске заједнице уз предуслов индивидуалне и колективне 
друштвене одговорности. Морамо подржавати тачне научне спознаје 
природних и хуманистичких наука и његовати и подстакати поштовање, мир, 
моралност и мудрост.

Желимо видјети глобално промовисање идеја из ове Декларације и 
одрживу-природну будућност човјечанства.

Проф. др. Тими Ећимовић
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