Vizija, ki kaže v prihodnost

kaj bo nastalo iz male knjige z zahtevnim naslovom »Projekt
svetovni etos«. V Neue Züricher Zeitung je tedaj pisalo: »V
krvavi konflikti
med rasami je bolj kot kdajkoli aktualno spoznanje, da ta

nekaj povezovalnih in obveznih norm, vrednot, idealov in
c

» Ni miru med narodi brez miru med religijami.
Ni miru med religijami brez dialoga med religijami.
meril.«
dialoga med religijami brez osnovnega poznavanja religij.«
Stavek je bil napisan leta 1991 kot vodilo v »Judovstvo/ Das
Zur religiösen Situation der Zeit«, ki sta ga podprla jubilejna
ustanova Bosch ter sklad Daimlerpublikacijah ponazarja (prim. bibliografija) intenzivno

Charta, temeljni dokument Projekta svetovni etos, je 4.
septembra 1993 v Chicagu postala »Izjava o svetovnem
etosu« parlamenta svetov
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- Za kulturo solidarnosti in
:
»Ne kradi - Za kulturo strpnosti
resnici
- pa
tudi ne varaj, ponarejaj, manipuliraj« - ali pozitivno:
»Govori resnico in ravnaj po resnici!«
- Za kulturo enakopravnosti in
: »Ne zlorabljaj spolnosti - pa tudi partnerja ne
- ali pozitivno:
»S

je pogled
:

In

probleme okolja, nov partnerski pogled na
Projekt svetovni etos ima v svojih prvih dveh desetletjih za
seboj dolgo pot.
postojanke projekta:
1989 februar: UNESCO-Simpozij, Pariz: »Ni svetovnega
miru brez miru med religijami«
1989 november: padec berlinskega zidu
1990 februar: svetovni gospodarski forum, Davos: »Zakaj za
1990 maj: »Projekt svetovni etos« (glej Svetovni etos, 2008,
str. 19-187)
1993 Chicago 2: Parlament svetovnih religij: »Izjava o
svetovnem etosu« (glej Svetovni etos, 2008, str. 5-17)
1995 Osnovanje Ustanove svetovni etos v Tübingenu
1995 »Dá svetovnemu etosu. Vidiki iskanja usmeritev.«

1997 Nadaljevanje knjige »Projekt svetovni etos«: »Svetovni
gospodarstva«
1997 Mednarodna

organizacija

Medakcijski

svet

1998
sredstvi« (»International Confederation of Stock
Exchanges: Ethical Standards for International
Financial Transactions«)
1998 »Znanost in svetovni etos« s prispevki iz gospodarske
naravoslovne znanosti in etike
1999 C
vodilnim ustanovam«
2001 Baden-Baden: Interdisciplinarni simpozij »Globalno
podjetje
globalni etos. Globalni trg zahteva nove
standarde in globalni okvirni red«
2001

glednih

Dialogue among Civilizations, Report for the United
»Brücken in die Zukunft (Mostovi za prihodnost).
Vereinte Nationen« (2001)
2002 Tübingen:
Interdisciplinarni
simpozij
»Nova
paradigma mednarodnih odnosov? Izziv z vidika etike

za oblikovanje svetovne politike«, objavljeno v:
»Friedenspolitik. Ethische Grundlagen internationaler
Beziehungen«
2004 Zak
»Islam. Zgodovina, sedanjost, prihodnost«
2006 »Hinduizem. Vera, zgodovina, sedanjost (Stephan
Schlensog)
2009 New York/Basel: Manifest »Globalna gospodarska
etika« (Manifest »Global Economic Ethic«) (v: Vzgoja,
49, 2011, str. 14-17, prevod T. Volk)
2011
Tübingenu
2011 oktober, Berlin: Praizvedba glasbene kompozicije
Svetovni etos Jonathana Harveyja z Berlinskimi
filharmoniki (Sir Simon Rattle)
2011 november, Washington, univerza v Georgetownu:
mednarodni simpozij »Globalna etika, pravo in
politika« (»Global Ethic, Law and Policy«)
2012 april, 18., Tübingen: otvoritev Instituta svetovni etos in
in tako z
»osebnega vidika« opozarjam predvsem v II. delu pri
botrovale delnim projektom. Tam postaja jasno: Projekt
desetletnega raziskovanja osnov ekumensko raziskovanje (1964 - 1996) - zato je bil tako

dno znova
potrjevale ustreznost in potrebo.

e svetovnega

avtorji komentirajo »Dokumentacijo k svetovnem etosu«. (H.
Küng, 2002).

ustanove
Karl-Schlecht
profesorj
Ustanovo svetovnega etosa.
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