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DECLARAÇÃO
Do

“Painel dos 'World Thinkers' para o Futuro Sustentável da Humanidade”
Pessoas em todo o mundo são contra a cultura da violência e da guerra. Elas são a favor de
uma cultura de amizade, solidariedade, tolerância e paz. (Pela decisão 52/13, a década de
2001-2010 foi unanimemente proclamada pela Assembléia Geral das Nações Unidas como a
"Década Internacional para uma Cultura de Paz e não-violência a todas as crianças do
mundo").
Por: Prof. Dr. Timi Ecimovic
Aos 15 de Agosto de 2011, o Fórum “World Thinkers”, da Ansted University, Sir Prof. Dr.
Major Roger Haw Boon Hong, Penang, Malásia, SEM Institute for Climate Change, Prof. Dr.
Timi Ecimovic, Zg. Medosi, Korte, Eslovênia, Prof. Dr. Dana Marie Barry (USA) e a
Organização para a Proteção dos Direitos da Criança, Hon. Ricaardoe Di Done, Montreal,
Canadá, Embaixador Dato’ Dr. Ang Ban Siong (China), Dr. Nixon Yap (Malásia), Professor
Tang Shui Yuan, Presidente da "1 ª Conferência Internacional para Proteção da Terra e do
Oceano" em Xiamen, China, e Dr. Garfield Brown, África do Sul, propuseram a criação do
painel conforme segue:
Dentro do Fórum “World Thinkers” foi criado um painel novo e aberto denominado “Painel
dos 'World Thinkers' para o Futuro Sustentável da Humanidade.” Para fins de abreviatura,
será representado pela sigla "WTP-SFM" e tem o logotipo abaixo.

O endereço para correspondência é: Korte 124, SI 6310 Izola – Isola, Slovenia.
Uma longa lista de pessoas de boa vontade, acadêmicos, cientistas, políticos, trabalhadores,
administradpres e funcionários governamentais e muitos outros apóiam esta Declaração. Entre
eles estão membros do Instituto SEM para as Alterações Climáticas, a Universidade de
Ansted, assim como deputados e participantes do Fórum “World Thinkers”, entre outros.
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A base teórica e prática para a presente Declaração pode ser encontrada em muitos trabalhos
sobre "Desenvolvimento Sustentável" e "Futuro Sustentável da Humanidade." A trilogia
"Futuro Sustentável da Humanidade", de Ecimovic, assim como muitos outros trabalhos de
cientistas ao longo da primeira década do século XXI serviram de pano de fundo teórico, os
quais podem ser visto no link www.institut-climatechange.si.
Membros e apoiadores da Declaração são livres de encargos. A ONU, governos nacionais,
corporações internacionais, instituições nacionais e internacionais, instituições de ensino e
outros estão convidados a cooperar no trabalho para o futuro sustentável da humanidade.
A Declaração dá direitos, e está chamando para a responsabilidade social individual dos
membros da comunidade humana global: (+ de 7.000.000.000 de indivíduos). O objetivo é
alcançar a sustentabilidade global para a comunidade humana global. A sustentabilidade
global é uma transição do desenvolvimento sustentável da sociedade para o futuro sustentável
da sociedade. A ONU e agências, em especial a UNEP e UNESCO, são bem-vindos a
cooperar para o objetivo comum de sustentar o futuro da humanidade.
Nossas vidas são muito curtas, e seu valor e significado são encontrados substancialmente no
fato de que somos parte integrante do "projeto humano". Devemos apoiar a continuidade da
humanidade, porque somos fundamentalmente seres humanos que são inseparáveis do
“contínuo”, um “contínuo” que inclui os nossos descendentes e as gerações futuras. Como
seres humanos, somos responsáveis uns pelos outros e pelas gerações futuras.
O "Painel dos 'World Thinkers' para o Futuro Sustentável da Humanidade" oferece uma
plataforma para pessoas (interessadas nas artes, em atividades científicas e culturais e projetos
de missão de paz) de se conhecer e de trabalhar em conjunto. O principal objetivo da
plataforma é criar um nível de compreensão e tolerância entre os diversos povos do mundo e
contribuir para a promoção e manutenção da paz mundial. Convidamos a todos os indivíduos
e grupos do mundo, sem distinção de raça, sexo, Língua e religião. O trabalho do “Painel dos
'World Thinkers' para o Futuro Sustentável da Humanidade” é baseado no respeito aos
direitos humanos e liberdades fundamentais de todos os povos do mundo. Isto se relaciona
diretamente com a participação ativa do Projeto "Cultura de Paz" da UNESCO.
A tarefa do "Painel dos 'World Thinkers' para o Futuro Sustentável da Humanidade" é um
fórum para comunidades locais de todas as partes do mundo, instituições não-governamentais,
ministérios, repartições públicas, organizações científicas e culturais, bem como institutos,
organizações diversas, museus, universidades, fundações, sindicatos, associações,
organizações empresariais e outros estabelecimentos. É também para indivíduos que são
praticamente, organizacionalmente e cientificamente engajados na promoção de atividades
culturais, arte popular, herança da cultura e atividades científicas.
Além do funcionamento em si e das atividades de nossa organização em todo o mundo para o
trabalho prático, organizacional e, sobretudo, científico para a cultura, também temos que
atender a uma demanda muito importante no sentido humanista, social, cultural e políticocultural. Muitos de nós temos aprendido e crescido após a adesão como membro do "Painel
dos 'World Thinkers' para o Futuro Sustentável da Humanidade".
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Achamos que todos os membros da comunidade humana mundial têm a responsabilidade de
ajudar quando necessário. Diversas Fundações de Cultura, Artes e instituições científicas (a
nível local e internacional) darão apoio ao desenvolvimento dos interesses comuns.
Acreditamos que o "Painel dos 'World Thinkers' para o Futuro Sustentável da Humanidade"
não só contribui para a realização do exercício desses direitos, mas que o multiculturalismo
tem um papel na resolução de alguns dos problemas na sociedade moderna.
O grupo fundador do "Painel dos 'World Thinkers' para o Futuro Sustentável da Humanidade"
estabeleceu as seguintes categorias para elaboração do "Painel dos 'World Thinkers' para o
Futuro Sustentável da Humanidade". Estas categorias (listadas e descritas a seguir) são
importantes para que o painel alcance o seu reconhecimento a nível internacional.
Categorias
1. Características da cultura tradicional
2. Virtudes da cultura tradicional em uma sociedade moderna
3. Cultura tradicional e diversidade cultural
4. Cultura tradicional e direitos à cultura
5. Cultura tradicional e multiculturalismo
6. Planos para a promoção da cultura tradicional através do estudo continuado, sistemático da
cultura tradicional, sistematização do intercâmbio entre cultura tradicional e cooperação
regional, manutenção regular de um fórum tradicional relacionado à cultura e
desenvolvimento da indústria cultural com base na cultura tradicional.
1. Características da cultura tradicional
A cultura tradicional é uma forma e um sistema de vida que são praticados por um povo há
gerações, e que possui uma cultura eco-pacifista, onde seres humanos convivem com a
natureza, onde um indivíduo está relativamente pouco alienado em relação ao outro, e quando
busca-se mais a cultura espiritual do que os bens materiais.
2. Virtudes da cultura tradicional em uma sociedade moderna
Desde o advento da modernização e da industrialização, a nossa sociedade moderna tem
enfrentado uma série de obstáculos e problemas como o colapso dos ecossistemas devido às
conquistas indiscriminadas na natureza, graves desastres naturais, forte concorrência nos
mercados mundiais, distribuição desequilibrada da riqueza, alienação humana generalizada, o
apego aos valores materiais em detrimento dos valores espirituais, tornando-se tão difícil levar
uma vida humana. Neste contexto, a cultura tradicional é de grande utilidade para resolver
esses problemas em uma sociedade moderna. Em particular, as culturas de Confúcio na Ásia
Oriental valorizam muito a 'piedade filial' e o 'respeito', que são valores fundamentais e que
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são de grande valor e mérito para remover a desconfiança e inimizade entre as gerações e
ajudar a recuperar a dignidade dos seres humanos.
3. Cultura tradicional e diversidade cultural
A cultura tradicional é o resultado da comunicação e das interações entre os seres humanos
que se adaptaram individualmente a ambientes geográficos e ecológicos, representando da
melhor forma a identidade individual e a singularidade das nações e regiões. Pode-se dizer,
portanto, que a cultura tradicional está sujeita à diversidade das culturas a nível regional e a
nível mundial.
4. Cultura tradicional e direitos à cultura
Os constituintes de uma nação têm direito a ter uma vida política e social, bem como uma
vida cultural. Eles deveriam ter o direito de exercer a liberdade de aceitar tanto o passado
quanto a cultura atual. Nos tempos atuais, a cultura tradicional, identificada com o passado,
não faz parte da corrente principal (mainstream), dificultando a apreciação desta pelas
pessoas. A fim de satisfazer às suas necessidades culturais, políticas culturais deveriam ser
instituídas e praticadas, para que elas possam ter acesso à cultura tradicional em qualquer
lugar e a qualquer hora.
5. Cultura tradicional e multiculturalismo
Nossos contatos e interações com culturas podem fazer-nos ter uma melhor compreensão de
outras culturas. Assim, começamos a ter uma melhor compreensão das diferentes regiões e de
seus povos, ajudando a alcançar feitos, preferencialmente, com base na cultura tradicional.
Uma maior ênfase à cultura tradicional e às artes são especialmente necessários para que elas
mantenham o etos indígena de uma região.
6. Planos para a promoção da cultura tradicional
A cultura tradicional tem uma importância significativa, como mostrado acima, e para sua
conservação e promoção, alguns planos são propostos abaixo. Recomendamos fortemente que
os governos, grupos privados e da comunidade façam um esforço cooperativo para a
realização destes planos.
(I)

Sistematização do intercâmbio entre cultura tradicional e cooperação
regional.

O intercâmbio entre cultura tradicional tem valor na promoção do multiculturalismo. Até
hoje, os intercâmbios foram feitos de forma não sistemática e aleatória, provavelmente
não permitindo fácil acesso das pessoas a outras culturas tradicionais. Para que uma
comunidade possa exercer os seus direitos culturais equalitariamente e desfrutar de outras
culturas tradicionais, mais intercâmbios e cooperação regional devem ser assegurados
institucionalmente. Governos, grupos privados e as comunidades deveriam dar atenção a
este assunto.
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(II)

Manutenção regular de um fórum tradicional relacionado à cultura.

O fórum deveria ser realizado regularmente a fim de aumentar o conhecimento das
culturas tradicionais por áreas, como contribuição para a paz da humanidade e do mundo
em geral e para manter a diversidade de culturas no mundo inteiro, aceitando assim o
multiculturalismo e permitindo que a nação e a comunidade despertem para a importância
da cultura tradicional.
(III)

Desenvolvimento de uma indústria cultural com base na cultura tradicional.

Para uma cultura tradicional ser sustentável e se manter viva na vida moderna, uma
competitividade avantajada deveria ser garantida e deveria estar intimamente ligada à vida
de uma comunidade. Também é necessário que a indústria cultural, como arte popular e
artesanato, deveria ser desenvolvida com bens culturais tradicionais. A indústria cultural
afeta a vida moderna e, através desta, a cultura tradicional, separada de forma única de
outros bens culturais modernos, sendo que deveria contribuir na satisfação das demandas
culturais da comunidade.
Esta Declaração é mais fundamental do que uma mera produção profissional. Ela reflete a
situação atual em perigo de nossa comunidade humana global, assim como a necessidade
absoluta de um amanhã melhor caracterizado pela sustentabilidade ambiental global e pelo
conhecimento. A Declaração deve ser o começo do caminho em direção a um futuro
verdadeiramente sustentável da humanidade, e harmonia na convivência da humanidade
dentro das realidades da biosfera do planeta Terra. Esta deve ser a nossa contribuição para a
vida dos nossos descendentes. Os governos da ONU e os governos nacionais têm de
transcender a partir do presente e cooperar para mudanças necessárias para sustentar o futuro
da humanidade. Precisamos de uma perspectiva planetária, de uma liderança planetária e de
valores planetários.
Nosso período presente deveria ser enriquecido com o trabalho ativo em direção a um futuro
sustentável. Também precisamos de uma liderança comunitária hábil, global e humana, tendo
como pré-condição a responsabilidade social, individual e coletiva. Devemos apoiar o
conhecimento científico da natureza e das Ciências Humanas, bem como apoiar e promover o
respeito, a paz, a moralidade e a sabedoria.
Gostaria de ver a promoção global das idéias da presente Declaração e um futuro sustentável
da humanidade.
Prof. Dr. Timi Ecimovic
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»Painel dos 'World Thinkers' para o Futuro Sustentável da
Humanidade«
(curta)

DECLARAÇÃO

Zg. Medosi, Korte, Eslovênia, 15 de Setembro de 2011
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DECLARAÇÃO (curta)
Of

“Painel dos 'World Thinkers' para o Futuro Sustentável da Humanidade”
Pessoas em todo o mundo são contra a cultura da violência e da guerra. Elas são a favor de
uma cultura de amizade, solidariedade, tolerância e paz. (Pela decisão 52/13, a década de
2001-2010 foi unanimemente proclamada pela Assembléia Geral das Nações Unidas como a
"Década Internacional para uma Cultura de Paz e não-violência a todas as crianças do
mundo").
Por: Prof. Dr. Timi Ecimovic
Aos 15 de Agosto de 2011, o Fórum “World Thinkers”, da Ansted University, Sir Prof. Dr.
Major Roger Haw Boon Hong, Penang, Malásia, SEM Institute for Climate Change, Prof. Dr.
Timi Ecimovic, Zg. Medosi, Korte, Eslovênia, Prof. Dr. Dana Marie Barry (USA) e a
Organização para a Proteção dos Direitos da Criança, Hon. Ricaardoe Di Done, Montreal,
Canadá, Embaixador Dato’ Dr. Ang Ban Siong (China), Dr. Nixon Yap (Malásia), Professor
Tang Shui Yuan, Presidente da "1 ª Conferência Internacional para Proteção da Terra e do
Oceano" em Xiamen, China, e Dr. Garfield Brown, África do Sul, propuseram a criação do
painel conforme segue:
Dentro do Fórum “World Thinkers” foi criado um painel novo e aberto denominado “Painel
dos 'World Thinkers' para o Futuro Sustentável da Humanidade.” Para fins de abreviatura,
será representado pela sigla "WTP-SFM" e tem o logotipo abaixo.

O endereço para correspondência é: Korte 124, SI 6310 Izola – Isola, Slovenia.
Uma longa lista de pessoas de boa vontade, acadêmicos, cientistas, políticos, trabalhadores,
administradpres e funcionários governamentais e muitos outros apóiam esta Declaração. Entre
eles estão membros do Instituto SEM para as Alterações Climáticas, a Universidade de
Ansted, assim como deputados e participantes do Fórum “World Thinkers”, entre outros.
A base teórica e prática para a presente Declaração pode ser encontrada em muitos trabalhos
sobre "Desenvolvimento Sustentável" e "Futuro Sustentável da Humanidade." A trilogia
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"Futuro Sustentável da Humanidade", de Ecimovic, assim como muitos outros trabalhos de
cientistas ao longo da primeira década do século XXI serviram de pano de fundo teórico, os
quais podem ser visto no link www.institut-climatechange.si.
Membros e apoiadores da Declaração são livres de encargos. A ONU, governos nacionais,
corporações internacionais, instituições nacionais e internacionais, instituições de ensino e
outros estão convidados a cooperar no trabalho para o futuro sustentável da humanidade.
Nossas vidas são muito curtas, e seu valor e significado são encontrados substancialmente no
fato de que somos parte integrante do "projeto humano". Devemos apoiar a continuidade da
humanidade, porque somos fundamentalmente seres humanos que são inseparáveis do
“contínuo”, um “contínuo” que inclui os nossos descendentes e as gerações futuras. Como
seres humanos, somos responsáveis uns pelos outros e pelas gerações futuras.
A tarefa do "Painel dos 'World Thinkers' para o Futuro Sustentável da Humanidade" é um
fórum para comunidades locais de todas as partes do mundo, instituições não-governamentais,
ministérios, repartições públicas, organizações científicas e culturais, bem como institutos,
organizações diversas, museus, universidades, fundações, sindicatos, associações,
organizações empresariais e outros estabelecimentos. É também para indivíduos que são
praticamente, organizacionalmente e cientificamente engajados na promoção de atividades
culturais, arte popular, herança da cultura e atividades científicas.
A Declaração dá direitos, e está chamando para a responsabilidade social individual dos
membros da comunidade humana global: (+ de 7.000.000.000 de indivíduos). O objetivo é
alcançar a sustentabilidade global para a comunidade humana global. A sustentabilidade
global é uma transição do desenvolvimento sustentável da sociedade para o futuro sustentável
da sociedade. A ONU e agências, em especial a UNEP e UNESCO, são bem-vindos a
cooperar para o objetivo comum de sustentar o futuro da humanidade.
Esta Declaração é mais fundamental do que uma mera produção profissional. Ela reflete a
situação atual em perigo de nossa comunidade humana global, assim como a necessidade
absoluta de um amanhã melhor caracterizado pela sustentabilidade ambiental global e pelo
conhecimento. A Declaração deve ser o começo do caminho em direção a um futuro
verdadeiramente sustentável da humanidade, e harmonia na convivência da humanidade
dentro das realidades da biosfera do planeta Terra. Esta deve ser a nossa contribuição para a
vida dos nossos descendentes. Os governos da ONU e os governos nacionais têm de
transcender a partir do presente e cooperar para mudanças necessárias para sustentar o futuro
da humanidade. Precisamos de uma perspectiva planetária, de uma liderança planetária e de
valores planetários.
Nosso período presente deveria ser enriquecido com o trabalho ativo em direção a um futuro
sustentável. Também precisamos de uma liderança comunitária hábil, global e humana, tendo
como pré-condição a responsabilidade social, individual e coletiva. Devemos apoiar o
conhecimento científico da natureza e das Ciências Humanas, bem como apoiar e promover o
respeito, a paz, a moralidade e a sabedoria.
Gostaria de ver a promoção global das idéias da presente Declaração e um futuro sustentável
da humanidade.
Prof. Dr. Timi Ecimovic
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