
Manifest Gibanja svetovni etos Slovenija 

 

I. Preambula 

 

umni prebivalci modrega planeta neumno zapravljamo skozi 

 

razvred

 

genetsk



starost, spolno usmerjenost ali katerokoli drugo osebno 

 

 

leta 1950, Mednarod

pravicah in Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in 

kulturnih pravicah iz leta 1966, Listine Evropske unije o 

temeljnih pravicah iz leta 2000 in 2007 ter vseh drugih 

mednarodnih, regionalnih in nacionalnih pravnih zagotovil o 

 

svetovnem etosu iz leta 1993 in Manifestom za globalni 

gospodarski etos iz leta 2009, 

 in zavezanostjo podpisujemo 

Gibanja svetovni etos Slovenija. 

 

 

 

 

 



II. Namen gibanja 

Gibanje svetovni etos Slovenija si bo znotraj globalne etike 

 

i in razpravami, knjigami, prek svetovnega spleta, z 

mednarodnimi povezavami in drugimi oblikami javne 

komunikacije.  

mo samozavestno in tvorno prispevati k 

poglabljanju medkulturnega in medverskega dialoga doma in 

duha znotraj slovenskega kulturnega prostora, da ta ne bo 

njihovi enotnosti.  

Idejo svetovnega etosa bomo mislili in ures

religioznim in sekularnim kulturam.  



 

-  organizacije v Republiki 

Sloveniji.  

 

III. Deklaracija o svetovnem etosu 

Na slehernem k

domovini in tujini bomo skrbeli 

Deklaraciji o globalnem etosu pod taktirko prof. dr. Hansa 

Künga in v okviru Parlamenta svetovnih religij, ter se jih 

 

Deklaracija je namenjena vsem ljudem, religioznim in 

olitike in predvsem 

okolja, podnebnih sprememb in drugih tegob. Po dveh 

v novo ero, v kateri moramo silni 

 

na njem.  



utrjevati in poglabljati s planetarno etiko, ki ne pomeni 

nadvlade ali prevlade ene globalne ideologije ali ene religije, 

ndardih in 

 

ravnamo z drugimi tako, 

so se 

: 

gospodarstvo, strpnost in resnica ter enake pravice in 

 

moramo dajati zgled doma in v javnosti, da je nasilje slabo 

drugih.  

Ne kr

bo globalne humanosti in svetovnega miru. Gospodarsko in 



jo zapravljati v surovih bitkah za prevlado nad drugimi. S 

posebno skrbjo za otroke, ostarele, revne, invalide, begunce 

 

P

predstavnike verstev. Brez resnicoljubnosti ni pravice. 

 Znotraj vseh kultur 

o  

gledati na vojno in mir, na gospodarstvo in ekologijo, vendar 

Slehernik poseduje dostojanstvo in neodtujljive pravice, a je 

  

poti morata ponovno pridobiti celostna vzgoja osebnosti in 

podatkovnih baz ali kratkovidnega odzivanja na vsakokratne 

potrebe trga.  

 



 

i usklajuje sodobne 

 

more spremeniti na bolje. Skupaj lahko premikamo gore. 

IV. Manifest za globalni gospodarski etos 

zapovedi Manifesta za globalni gospodarski etos  posledice 

OZN podpisali predstavniki, lastniki in upravitelji 

gospodarskih dru  

in trajnemu blagostanju, zato so vsi, ki jih zadeva 

gospodarska dejavnost, odvisni od vrednostno podprte 

pogoj za 

vsa prizadevanja vpeta v globalni gospodarski etos. Izjemnega 

za svetovno gospodarsko dejavnost in medkulturni dialog. 

Osnovno vodilo gospodars

tistih posameznikovih sposobnosti in znanj, ki so potrebne za 

ej kot s 



platinasta vzajemnost zahteva medsebojno odgovornost, 

 

Med temeljne vrednote svetovnega poslovanja spadajo 

 

moramo vsako obliko nasilja ali prisile kot sredstva za 

 

Vsi predstavniki gospodarstva morajo v prvi vrsti zagotoviti 

c v svojih lastnih organizacijah ter z 

razdelitvi kapitala. Ukiniti je treba slabe delovne pogoje, ki 

bziren boj za 

vladavina prava se vzajemno pogojujeta.  

 z znanstvenimi pristopi in 

dimenzije svojega obstoja.  

porazdelitvi in zapravljanju virov. Preganjati in odpraviti 



poslovanja, kot so na primer podkupovanje in kartelski 

dogovori, boriti se moramo proti kraji patentov in 

industrijskemu vohunstvu.  

predstavljajo potencialno gonilo nacionalnega in globalnega 

svetovnega gospodarskega etosa. Nujno potrebujemo 

 

humanosti ter trajnostnega razvoja, 

 

 

 

V. Globalna etična povezanost 

krepijo svetovni etos, zato jih vabimo k sodelovanju. Med 

drugim pozdravljamo prizadevanja Mednarodnega kolegija 

intersolidarnosti in sprejem univerzalne deklaracije o 

Svetovni etos zahteva svetovno pravo.  



VI. Preporod slehernega posameznika 

ponosno zaveda svoje individualne gibkosti, slanosti, toplote 

in vsebnosti te  

Za konec pozivamo vse prebivalce Slovenije, da s skupnimi 

 in 

 in 

zaznamujete projekt svetovnega etosa.  

 

V Mariboru, na dan devetindvajsetega  

 

(Priročnik svetovni etos, H. Küng, dodatek k slovenski izdaji)



 


