
Izjava svetovnega etosa Parlamenta svetovnih religij 
(Chicago, 4. 9. 1993) 

Uvod      

Tübingenu izoblikovane izjave o svetovnem etosu - 

ega etosa« - 

(Council) parlamenta svetovnih religij v Chicagu. Hotel je 

ponuditi - za novinarsko uporabo - strnjen povzetek izjave. 

septembra 1993 v Grand 

nenarejenim ploskanjem. 

njene pojavne oblike, da bo 

 

Mir nam uhaja - planet - - 

- otroci umirajo! 

To je grozovito. 

a  

Obso , lakoto, ki slabi 

, 

 

, 

 in nesmiselno umiranje otrok zaradi nasilja. 



religije. 

Ta smrtna tesnobnost ni potrebna. 

 

 

svetovnih religij. 

Potrjujemo, da obstajajo v naukih religij skupne jedrne 

vrednote in da te tvorijo temelj za svetovni etos. 

Potrjujemo, da je ta 

 

Potrjujemo, da obstaja nepreklicna, brezpogojna norma za 

e, ki jih lahko najdemo v naukih religij sveta in ki so 

pogoj za trajnosten svetovni red. 

Izjavljamo: 

Vsi smo odvisni drug od drugega. Vsak izmed nas je odvisen 

krbimo za ohranjanje 

sveta, zraka, vode in rodovitne zemlje. 

Kot posamezniki smo odgovorni 

 

Druge moramo obravnavati tako, 

obravnavajo oni. Zavezujemo s



- in sicer brez izjeme. Vaditi se 

moramo v potrpljenju in strpnosti. Sposobni moramo biti 

i, toda nikoli ne 

skrbeti za kulturo solidarnosti in obojestranske povezanosti. 

Nikogar ne smemo gledati ali obravnavati kot 

partnerstvo. Ne smemo sodelovati v nobeni spolni 

nemoralnosti. Vse oblike zatiranja in zlorabe moramo 

opustiti. 

 

spodarski 

resnicoljubno kot tudi ravnati s 

Ne smemo krasti. Premagovati moramo nadvlado sle po 



 

tveganja in pripravljenosti ukrepati ne more priti do bistvene 

spremembe 

po svetovnem etosu, za obojestransko razumevanje in 

so naravi prijazne. 

Vabimo ljudi, naj so religiozne ali ne, da napravijo isto. 

 

temeljno krizo: krizo svetovnega 

gospodarstva, zemeljskega okolja, svetovne politike. 

Vsepovsod  

ohromelostjo, 

  z malo 

smisla za skupno dobro. 

nove izzive.  

Spet izgubljamo upanje za trajen mir med narodi. Napetosti 

med spoloma in rodovi se ne umirjajo. Otroci umirajo, 



drog, organizi

sistema.  

verstev spodbujajo nasil

krvave spopade. Religija se pogosto izrablja za cilje surove 

 To nas napolnjuje z gnusom. 

Tak razvoj obsojamo in izjavljamo, da ni potreben. Obstoja 

etos

posameznika in skupnosti. Ponuja pogled, ki lahko vodi 

rezna obupa in pripravljenosti za nasilje 

 nereda.  

in praksam svetovnih religij. Trdimo, da med religijami 

obstaja soglasje, ki je lahko osnova za svetovno etos. Obstaja 

vsa temeljno soglasje vrednotah, 

nespremenljivih merilih in temeljnih moralnih .  

 

1. Nobene nove svetovne ureditve brez svetovnega etosa 

ligiozne in nereligiozne. 

 



* Mi vsi smo odgovorni za .  

* 

 

* a nam ne smejo 

 

* , si lahko prisvojijo vsi ljudje 

o utemeljena religiozno ali ne.  

* Mi pa kot religiozno in duhovno usmerjeni ljudje, ki 

, i in upanju, imamo prav posebno odgovornost 

jo. 

prihodnost.  

Po dveh svetovnih vojnah in koncu hladne vojne, zlomu 

stopilo v novo obdobje svoje 

svetovno ureditev. A stare in 

 

izgra

 

 grozi gospodarski zlom, 



nacionalni zlom.  

razgled za miroljubno sobivanje ljudstev, narodnostnih in 

s , da imajo ravno 

verske skupnosti upanje, kljub temu da so v zgodovini 

pogosto odpovedale in kljub zlorabam odgovornosti, da je ta 

 

jamstva za svobodo vesti in vere so nujna, a ta ne morejo 

 

planetu Zemlja. Spominjamo torej na  o 

ah iz leta 1948. Kar so takrat slovesno 

razglasili na ravni prava z 

etosom: p

solidarnosti in medsebojne odvisnosti vseh ljudi med seboj.  

e skrbi, 

 

* da zgolj zakoni, prepovedi in dogovori ne morejo ustvariti 

 



*  

 

* da zavzemanje za pravo in svobodo predpostavlja zavest, 

 

* da pravo brez moralnosti trajno nima obstoja, zato ne bo 

dobrega svetovnega reda brez svetovnega etosa. 

S svetovnim etosom ne mislimo neke nove globalne 

ideologije tudi ne ene same poenotene religije poleg vseh 

vsemi drugimi. S svetovnim etosom razumemo temeljno 

. Brez tega osnovnega 

in posameznik, ljudje, lahko obupajo.  

 

II. 

 

Mi vsi smo zmotljivi in nepopolni ljudje z omejitvami in 

i, da govorimo o 

tem, kaj pomenijo prvinski temelji skupnega etosa za 

, za skupnosti in organizacije, za 

, da 



vsebujejo dovolj prvin etosa vsi 

ljudje dobre volje, religiozni in nereligiozni.  

Obenem se zavedamo, da n

j 

j je prav in kaj ni prav, kaj je dobro in kaj je zlo. 

zabrisati ali jih spregledati. Vendar naj nas ne ovirajo, da 

javno izpovemo,  

zdaj skupno  na podlagi lastnega religioznega 

 temelja. 

Zavedamo se, da religije ne morejo 

notranje pre

 

poti k 

potrebuje tudi duhovno prenovo. Mi kot religiozni in 

- v 

zavesti, da ravno duhovne sile religij lahko posredujejo 

obzorje, zadnja merila in duhovno domovino. Seveda so v 

tem verstva v

drugih ver. 



Vsi se zavedamo, da e vedno obravnavajo ljudi po svetu 

 

ica

j: Vsakega 

!  

narodnostnega ali socialnega porekla, neodtujljivo in 

nedotakljivo dostojanstvo

Tudi v gospodarstvu, politiki in medijih, v raziskovalnih 

ustanovah in industrijskih podjetjih pravni 

osebek in cilj, nikoli pa predmet komercializacije in 

, noben 

nobena vojska in tudi nob  kot bitje, 

dela dobro in 

se izogiba hudega. 

z ozirom na novo ureditev sveta priklicati v zavest 

 smejo biti za 

a.  



zlato pravilo,  v 

 , in se je 

nobenemu. Ali pozitivno: 

stori tudi ti drugemu! To naj bo nepremakljiva, brezpogojna 

Za rase, narode in religije. Zavrniti moramo vsako vrsto 

nastopa v obliki razrednega  nacionalizma 

zakoniti - 

in odgovornosti za svet, od odgovornosti z

planet Zemljo. 

 Iz njega izhajajo 

pravila  

 

III.  

1. Zaveza kultu  

ja in nasilja: ne le med 

skupinami, med razredi, rasami, narodi in verstvi. Uporaba 



diktatorji zatirajo svoje lastne ljudi, nasilje je zelo pogosto. 

 

A. 

pa najdemo zapoved: Ne ubijaj!  Ali pozitivno: S

! Premislimo torej na novo posledice te starodavne 

zapovedi. 

nedotakljivosti in svobodnega razvoja osebnosti, dokler ne 

 

 nima 

gla v izgnanstvo ali 

celo ubila  

B. Kjer so ljudje, tam so gotovo spori. A te spore moramo v 

p mo, da delujejo v okvirih pravnega reda in 

zmotna pot,  

 

C. 

ustvarili kulturo nenasilja.  

D. 

, ki si z 



 

lja in militarizacija 

 - ravno glede na prihodnje 

rodove - posebno odgovornost za planet Zemljo in za vesolje, 

za zrak, vodo in tla. Mi vsi na svetu smo med seboj prepleteni 

in drug od drugega odvisni. Vsakdo od nas je odvisen od 

blaginje celote.  

E. 

pomagati, 

smemo biti brezobzirni in okrutni. Vsak narod naj drugemu, 

,  

2.  

teti ljudje v vseh pokrajinah in religijah sveta se trudijo za 

ni odgovoren le posameznik, tega 

. Milijoni ljudi so brez dela, milijone 

mi, med 



tudi materiali

v industrijsko razvitih se je razrasla 

korupcija kot rak-  

A. 

pa izhaja zapoved: Ne kradi!  ali pozitivno: R

! Zamislimo se ob tej starodavni zapovedi. Noben 

- v - okrasti ali si 

prigrabiti lastnino o skupnosti. 

Obratn

 

B. . Ljudje 

 pr

odrinjenih neizogibno budijo 

 na smrt, in upornosti. To pa vodi 

 

C. 

bomo lahko gradili .  

D. enje revnih milijard 

 svetovnega gospodarstva. 

, 



gospodar

avtoriteta mednarodnih organizacij. 

obe strani. Seveda so interesni spori tudi v prihodnje 

nujno in neomejeno porabo, med socialno in nesocialno rabo 

naravnih bogastev ter med zgolj profitnim ter socialnim in 

 

Povsod velja: K

- 

- o.  

E. 

 

* Namesto zlorabljati gospodarstvo in politiko v 

brezobzirnem boju za prevlado nad drugimi, ju je treba 

uporabljati . Razvijati moramo duha 

so  za invalide, 

za stare, za begunce, za osamljene. 

* Namesto miselnosti  

vzajemno 

 in pametno  vladata 

volja za posredovanje in obzirnost.  

* N

moramo najti smisel za mero in skromnost



hladnokrvnost, svoj notranji mir in to, kar ga napravi za 

«.  

3. po resnici 

 

 

goljufanja   

* 

politike in uspeha;  

* 

namesto in

namesto zvestobe resnici;  

* znanstveniki in raziskovalci, ki se predajajo moralno 

gospodarskim interesnim skupinam ali pa zagovarjajo 

raziskovalno d  

* 

manjvredne in ki oznanjajo fanatizem in nestrpnost 

 

A. 

najdemo zapoved: !  ali pozitivno: Govori in deluj 

resnicoljubno! Premislimo to starodavno zapoved. Noben 

neresnico.  

B. ebej velja:  



* Z

, 

 

avice in temeljne vrednote. 

 zavajati javnega mnenja.  

* Za umetnost, slovstvo in znanost, ki jim je zagotovljena 

m 

eti m merilom pa  

* Za , 

nasilne notranje ali zunanje politike, so zaigrali svojo 

verodostojnost in zas

volivce. Po drugi strani pa bi javno mnenje moralo 

podpirati tiste politike, ki si vselej upajo ljudem govoriti 

resnico.  

* Za predstavnike verstev, e 

nezaupanje do ljudi drugih verovan

obsodbo ljudi in izgubo vernikov.  

 

C. Zato se morajo m   

resnicoljubnosti v mislih, govorjenju in dejavnosti. Vsak 

 Pravico 

ima do nujne informacije in izobrazbe, da bodo lahko 

smeritve 



kot 

brezpogojna.  

D. 

 

* namesto zamenjati svobodo s svojevoljnostjo in pluralizem 

s poljubnostjo -  

* 

prilagajanja - gojiti duha resnicoljubnosti tudi v vsakdanjih 

; 

* - v 

nepodkupljivi resnicoljubnosti iskati vedno znova resnico; 

*  - v zanesljivosti in 

vztrajnosti enkrat spoznani resnici. 

4. 

 

 ljubezni, spolnosti in 

vredne oblike patriarhalizma, gospodovanja enega spola nad 

in prisilne 

prostitucijo kot sredstvo v boju  



A. V velikih in starodavnih verskih 

! - 

ali pozitivno: S ! Premislimo 

 

B.  

Brez partnerskih 

 

C. Zato naj se m

ustvarjalna in potrjevalna sila. Ima vlogo potrjevanja in 

 

D. 

 dovoljitev. 

 

odrekanja spolnosti. Tudi svobodno odrekanje je lahko izraz 

istovetnosti in izpolnitve smisla. 

E. D ovo zakona zaznamujejo kljub kulturnim 

in verskim razlikam ljubezen, zvestoba 



, vzajemno 

podporo in 

e razmere, ki bodo 

 in 

medsebojna skrb.  

F. 

 

* 

nasilja in pogosto rojevata povratno nasilje - vzajemno 

rtnerstvo;  

* - 

vzajemni obzir, strpnost, pripravljenost za spravo, ljubezen.  

 

 

IV. Preobrazba zavesti 

spremeniti na bolje, ne da bi dosegli preobrazbo zavesti pri 

vojne in miru, ekonomije in ekologije, kjer smo v zadnjih 

dosegli bistvene spremembe. To preobrazbo je 

nepokvarljivo dostojanstvo in neodtujljive pravice, pa tudi 



 

 

poglabljanja in ohranjanja za prihodnje rodove je posebna 

naloga verstev. Pri tem ostajamo stvarni glede soglasja 

 

 

h 

i  

poklicnih skupin, zdravnikov, znanstvenikov, 

primerne , ki bodo ljudem lahko nudili 

 

3. Pozivamo predvsem 

skupnosti, naj oblikujejo svoj posebni etos. Kaj lahko pove 

predanosti in nujnosti odpovedi, 

etos.  

Za konec pa pozivamo vse prebivalce tega planeta: Svet se ne 

posameznika. Zavzemamo se za preoblikovanje zavesti 

 



prek refleksije, meditacije, 

za spreobrnjenje srca. Skupaj lahko premikamo gore! Brez 

bistveno spremenil!  

Zato se zavezujemo skupnemu svetovnemu etosu, 

medsebojnemu razumevanju in , ki 

bodo s

naravi prijazne. 

enako!  

To izjavo je podpisalo okoli 200 delegatov parlamenta 

svetovnih religij. Med njimi so bile tako pomembne osebnosti 

kot Dalai Lama in kardinal iz Chicaga, zastopnik Svetovnega 

sveta cerkva, predsednik Svetovne luteranske zveze, generalni 

tajnik Svetovne konference religij za mir in generalni 

administrator Mednarodne skupnosti bahaistov, duhovni 

vodja Sikhov iz Amritsara in 

pomemben rabin, vodilna muslimanska feministka in drugi.  

 

Svet Parlamenta svetovnih verstev, Chicago, 4. 9. 1993  

Pripravil Hans Küng  

(po prevodu R.  

 

k svetovni etos, IV.1., H. Küng 2012) 



 


