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Kaj povezuje in ohranja sodobno družbo?
Svetovne religije – svetovni mir – svetovni etos2
Povzetek: Ideja svetovnega etosa kot zavest skupnega temelja osnovnih etičnih

vrednot, meril in drž je za mirno sožitje ljudi, ki danes živijo v Sloveniji v odprti
in pluralistični družbi, dobra duhovna podlaga za gradnjo mostov; izredno pomembna je tudi za odgovorne v politiki, v gospodarstvu, v znanosti in v kulturi.
Danes smemo tudi v sekularni državi ponovno govoriti o etosu in o religiji – o
religiji, ki ima nesporne zasluge za etos –, obenem pa smemo pričakovati njen
posebni prispevek k sožitju v družbi. Glede na razdiralnost fundamentalizma in
moralizma, ki imata verske korenine, in glede na njunega sekularnega zaveznika, pluralizem poljubnosti, ki družbo razgrajujejo, si avtor postavlja vprašanje:
Kaj lahko sodobno družbo (v Evropi) ohranja in povezuje? Po avtorjevem mnenju more sedanjo krizo v Evropi in njeno pojemajoče sprejemanje nekaterih
držav članic rešiti le etično utemeljena Evropa. Ne bosta je rešili ne sekularistično-tehnokratska ideologija, ki prisega na nereligioznost, pa tudi ne predmoderna hierarhična in nedemokratična cerkvena ideologija. Avtonomno samouresničenje posameznika in družbe kot celote se more povezati s solidarno odgovornostjo le na podlagi skupnega etosa, ki ga monoteistične religije utemeljujejo v veri v Boga. Ta skupni etos družbe ne razdira, saj iz njega črpajo in ga
bogatijo tudi neverujoči, zato zaobsega vse človeštvo; to je svetovni in človeški
etos. Krščanske vrednote se lahko odlično povežejo z vrednotami svetovnega
etosa, v tem smislu pa razumemo krščanstvo kot pristni in radikalni humanizem.
Krščanska blagovest iz evangelija in celotno krščansko izročilo dajeta pri tem
obilje spodbud. Avtor želi v svoji razpravi predložiti realistično vizijo upanja in
prisega na edinost krščanskih Cerkva, na mir med religijami in na sožitje med
narodi.

Ključne besede: fundamentalizem, moralizem, pluralizem poljubnosti, kriza EU, etično utemeljena Evropa, človeški etos, načelo človečnosti, enakopravnost, štirje
etični imperativi
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Pri urejanju tematskega sklopa je sodelovala dr. Fanika Krajnc-Vrečko.
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Predavanje na simpoziju Verstva v dialogu s sodobno kulturo v Mariboru, 28. junija 2012.
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Abstract: What Holds Society Together?: World Religions – World Peace – Global
Ethic

The idea of a global ethic as the awareness of a common foundation of elementary ethical values, standards and attitudes is highly relevant to the peaceful life together in the pluralistic and open Slovenian society as a constructive spiritual basis for the people living there as well as for those responsible for
politics, economy, science and culture.
Since nowadays one is allowed again to speak of ethic and religion in the secular state, one should also be allowed to expect from religion, which has unquestionably contributed to ethic, some contribution to the cohesion of the contemporary society. In view of the religious attitudes of fundamentalism and
moralism and their secular counterpart of arbitrary pluralism, which all bring
discord into societies, the author puts the question: »What holds (European)
society together?« The author believes that the present crisis of the EU and
the decreasing acceptance thereof in some countries can only be met by an
ethically founded Europe. Yet neither a secularist-technocratic, totally unreligious ideology nor a premodern-hierarchical and undemocratic one is suited
thereto. Only on the basis of a common ethic – for the adherents of Abrahamic
religions it is rooted in belief in God – autonomous self-fulfilment and solidary
responsibility will combine. This common ethic should not split the society and
should therefore also be supported by non-believers on human grounds in order to embrace the whole humanity and to become a humanity ethic. Christian values can definitely be combined with the general values of a global ethic
and christianity can be understood as a really radical humanism. The Christian
message in the Gospel and the great Christian tradition offer abundant ideas.
The author wants to give a realistic and hopeful vision and he continues to hope
for a unity of Christian churches, peace among the religions and a community
of nations.

Key words: fundamentalism, moralism, arbitrary pluralism, crisis of the EU, ethically grounded Europe, humanity ethic, principle of humanity, principle of reciprocity, four ethical imperatives

S

poštovani gospe in gospodje, dragi prijatelji! Prisrčno vas pozdravljam, še posebno tiste med vami, ki ste se z vnemo in poletom trudili za povsem novo
gibanje: Svetovni etos Slovenija. Spoznali ste, da je ideja svetovnega etosa izredno
pomembna tudi za Slovenijo; spoznali tudi, da je zavest o skupnem temelju osnovnih etičnih vrednot, meril in drž, ki omogočajo miroljubno sožitje v pluralistični in
odprti družbi Slovenije, odločilnega pomena. Tudi v Sloveniji živijo ljudje različnih
religij, kristjani različnih veroizpovedi, muslimani, judje, tudi budisti in pripadniki
drugih religij, pa takšni, ki ne pripadajo nobeni religiji. Prav tako živijo v Sloveniji
manjšine, kakor so Italijani in Madžari, ki očitno harmonično in brez večjih konfliktov sobivajo z večinskim prebivalstvom. Slovenija je upravičeno dolgo veljala
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za zgledno članico med mlajšimi državami, ki so zadnje pristopile k EU in v območje evra, in to ne le na gospodarskem področju. Vendar je v tem trenutku ogrožena in vse se lahko obrne drugače.
V težkem položaju ponuja svetovni etos duhovni temelj, ki omogoča, da se gradijo mostovi med ljudmi različih religij, med vernimi in nevernimi, med ljudmi
različnih kultur. V pluralistični družbi ne more ena sama religija ali ideologija predpisati etosa za celotno družbo. O temeljnem in nosilnem etosu je potreben družbeni dialog med vsemi akterji, ki so v družbi. Vsi lahko s svojimi izročili, naj bodo
verske narave ali ne, prispevajo svoj vrednostni delež. Človek se uči živeti skupaj,
učiti pa se začne že v otroški dobi. Zato je pomembno, načela in navodila svetovnega etosa posredovati in jih uvesti kot učni predmet že v otroškem vrtcu in v šoli.
Prav za učiteljice in učitelje pomeni svetovni etos osnovno gradivo za etično učenje in za pedagogiko miru. Posebno pomemben je tudi za odgovorne v politiki, v
gospodarstvu, v znanosti in v kulturi. Vse, ki vam leži pri srcu miroljubno sožitje
Slovenije, prosim, da pri tem sodelujete.

1.

Z

Krščanske ali sekularne vrednote?

ekskluzivnim poudarjanjem krščanskih vrednot v današnji pluralistični družbi
ne pridemo dlje od cerkvenih zidov. Kdor bi jih želel trobentati iz cerkvenih
zvonikov, ga bo kmalu preglasil hrup ulice. To velja za vse družbe v Evropi, naj bodo
postsocialistične kakor Slovenija ali ne.
Če bi kdo hotel v današnji pluralistični stvarnosti evropskih držav ljudem nadeti prisilni jopič krščanskih vrednot, bi se izkazal za politično nerealnega, filozofsko
in teološko pa za nelegitimnega.

To pomeni: danes morata kristjan in krščanski teolog jemati resno pozicije drugih religij, tudi različnih političnih in nazorskih skupin, vključno z agnostiki in z nevernimi. Če želimo – na to pravzaprav namigujem – krščanskim vrednotam dati
pravo veljavo, moramo to storiti samo na podlagi in v kontekstu splošnih človekovih/človeških vrednot. Le skupaj z drugimi skupinami lahko danes uresničimo vrednote. Ali to pomeni, če gledamo z nasprotnega vidika, izključno s sekularnimi
vrednotami?
Prav tako se izkaže za politično nerealno in filozofsko neopravičljivo, če bi želeli vsem ljudem predpisati izključno temeljne vrednote, kakor so: demokracija, toleranca, pravna država, človekove pravice. To je, na primer, pogosto mnenje doslednih laicistov, ki ga razglašajo prav tako dogmatsko kakor krščanski dogmatiki.
Zavračajo, da bi poleg antike in sodobnega razsvetljenstva vzeli zares tudi pomen
dvatisočletnega krščanstva za Evropo. S tem podobno kakor antika in moderno
razsvetljenstvo odklanjajo pomen dvatisočletnega krščanstva in ga ne jemljejo
resno. Pri tem pa imajo, denimo, izkušnje z mladimi iz mnogih od tristo petdesetih predmestij Francije, ki so zrasli brez verske in etične vzgoje, in to je dalo misliti tudi francoskim politikom. Ali k evropski kulturi in civilizaciji ne sodita tudi etič-
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na in verska razsežnost? Ali ne bi bilo dobro, da ob vseh nujnih socialnih reformah
vključimo v osnovne šole tudi etično-verske informacije, predvsem o krščanstvu,
o islamu in o judovstvu? S tem bi preprečili, da bi se ti mladi v socialnih težavah
zatekali k fundamentalističnim muslimanskim in včasih tudi krščanskim pridigarjem.
Vendar: ali ima demokracija brez morale daljnoročno še možnost obstoja? Takšna, kakor je, ni verodostojna, to pa je temeljni razlog za številne dvome. Osebno
verjamem, da večina ljudi, zagotovo tu v Sloveniji prav tako kakor drugod po Evropi, ne sprejema cerkveno rigoristične morale niti nihilistično libertinske življenjske
naravnanosti, ampak si želi etično utemeljene družbe.

2.

Etični temelj

»S

vobodna sekularna država živi iz predpostavk, ki jih sama ne more zagotavljati, ne da bi postavila pod vprašaj svojo svobodnost.« Ta teza nekdanjega
nemškega zveznega sodnika E.-W. Böckenfördeja, ki jo je formuliral pred štiridesetimi leti, je danes splošno priznana. Moderna družba resnično potrebuje socialne in politične vodilne ideje. Te ideje izvirajo iz skupnih etičnih prepričanj, drž in
izročil, ki predpostavljajo svobodo in jo uporabljajo kot sredstvo. Ti etični viri ne
izvirajo iz človekove narave same, ampak potrebujejo nego, prebujanje in vzgojno
ter izobraževalno posredovanje.
Pri tem se postavlja vprašanje, kaj narediti, če se ta skupna prepričanja, drže in
izročila, ki predpostavljajo svobodo, izgubljajo. Kar ne obstaja več, je težko negovati. In kdo naj jih prebudi, ko se zdi, da so popolnoma zaspali? Tudi sociologi so
ugotovili, da se je moderni liberalni družbeni red dolgo časa opiral na »navade
srca«, na debelo blazino predmodernih (praktično krščanskih) sistemov smisla in
zavezanosti vrednostnemu sistemu, ki pa so danes praktično »zaprti«. Na te tradicionalne »blazine« so se je dolgo opirali dolžno spoštovanje avtoritete države,
poslušnost zakonom in spoštovanje etike dela. Medtem pa sta nastopila izčrpanost
tradicionalnih zalog smisla in stanje preživelega čuta za skupnost. Ob tem se takoj
postavi vprašanje, ali si lahko državljan sam priskrbi takšne zaloge smisla. Pri tem
se zdi, da je posameznik močno preobremenjen. Tudi sekularni človek danes ne
more vsega na novo iznajti. Od kod naj torej družba črpa moralne vire in predpravne možnosti za skupno življenje, kako naj utemelji novi družbeni konsens?
Danes smemo tudi v sekularni družbi znova odkrito govoriti o etosu in o religiji. Jasno, to ni religija v ednini, ampak le v množini, in še med religijami obstajajo
nekatera nasprotja in marsikaj neetičnega. Tako kakor ne odrekamo filozofiji zaslug
za toleranco, za demokracijo in za človekove pravice, toliko manj moremo religiji
odreči nesporne zasluge za etos. Od nje smemo torej pričakovati, da bo prispevala h graditvi sodobne družbe. Kdor religijo ignorira in jo želi dogmatsko izbrisati iz
javnosti, pristane v vakuumu. Vsekakor mora odgovoriti na vprašanje, katere ponudbe ima namesto nje v tem času rastoče brezciljnosti, brezmernosti, prav za
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številne mlade, ki so na poti iskanja smisla in orientacije vrednotnega sistema.
Moderna družba res ni tako revna s silami, ki povezujejo Cerkve, vendar pa le ni
tako bogata, da bi mogla izločiti ponudbo religij. Pri tem ne moremo spregledati
dejanskega stanja, namreč da lahko religije delujejo v družbi razdiralno. Seveda
pa niso edine, ki povzročajo razdor v družbi.

3.

O

Kaj razdira družbo?
bstajata dva verska razdiralna fenomena in še drugi, sekularni, vsi pa so se
razširili povsod po svetu kakor glive cepljivke, ki razkrajajo družbo.

1. Verski fundamentalizem. Izvorni kontekst besede fundamentalizem je biblicistični protestantizem v Ameriki in v nekaterih ozirih se kaže skrajno moderno; ko
govorimo, na primer, o napredku, o tehniki, o industriji, o medijih, o prometnem
in o finančnem sistemu. Fundamentalizem pa hoče za vsako ceno prisegati na
svoj »temelj«, to je: na nezmotno avtoriteto svojih svetih spisov ali na enega od
svojih nezmotnih voditeljev. Drži se svojih točno določenih zakonov in dogem, ki
jih črpa iz daljne preteklosti.
Fundamentalizem je v tem trenutku grozljivo na pohodu še posebno v muslimanskih deželah. Ker večina muslimanov zavrača izraz »fundamentalizem«, govorijo raje o islamizmu. Vendar večine muslimanov ne moremo imeti za islamiste. Poleg radikalnih islamistov imamo, če gledamo na celoto, malo muslimanov,
ki prisegajo na nasilje. Veliko je islamistov, ki si – bolj ali manj – želijo islamske
države brez avtoritarnega opleska, ali kakor v Turčiji, islamske demokracije, ki
zmore integrirati tudi zahodne predstave o demokraciji. Vendar je fundamentalizem fenomen, ki ima poleg verskih tudi socialne in politične korenine in ni razširjen le znotraj islama. Obstajajo različice v judovstvu in v krščanstvu, pa tudi v
budizmu in v hinduizmu. Skratka, fundamentalizem je postal svetovni problem.
Nič manj pomemben kakor razvpiti islamski fundamentalizem je tudi krščanska
različica, ki se – resda iz upravičenih razlogov – ne želi tako imenovati.
2. Nepopustljivi moralizem. Neusmiljeni rigorizem rimskega cerkvenega učiteljstva,
pa tudi nekaterih protestantov sooča družbo po vsem svetu s prijemi skoraj fanatičnega ekstremizma, s konkretnimi, večinoma zelo spornimi vprašanji, kakor
so kontracepcija in uporaba kondomov (glede na nevarnost, ki jo pomeni AIDS),
umetna oploditev, prenatalna diagnostika, prekinitev nosečnosti in evtanazija.
Ta razvneti antimodernizem hoče družbo dualistično razdvojiti na »kulturo življenja« in »kulturo smrti«, na zagovornike življenja in pristaše smrti. Na človeštvo gleda apokaliptično, kakor da je na razpotju med življenjem in smrtjo, med
blagoslovom in prekletstvom potopa. Vsaka ženska, ki jemlje kontracepcijske
tablete, vsak moški, ki uporablja kondom, je kot zarotnik življenja uvrščen v kulturo smrti. S svojo »mentaliteto zaščite« naj bi že bila na poti kulture izrojevanja.
3. Postmoderni poljubnostni pluralizem. Z vidika treh religioznih gliv cepljivk to seveda ni recept, da bi ljudem z njim ponudili plehko juho ravnodušnosti kot »post-
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moderni« družbeni konsenz. Veliko ljudi na Zahodu, še zlasti tisti, ki si to lahko
privoščijo, goji prepoznavni življenjski slog brezbrižnosti, potrošništva, hedonizma; nekateri ga brez sramu oglašujejo v medijih. Lahko bi z vzporednicami, ki so
zelo očitne, govorili o neki realpolitiki v malem: posameznik egoistično sledi
svojim interesom in estetizira svoje vsakdanje življenje, pripravljen je le na tisti
angažma, ki služi njegovim potrebam in občutjem ugodja. Individualnost se je
tu spremenila v neizprosen individualizem, ki posameznika osamlja in ga zlepa
ne osrečuje, na družbo pa vpliva razkrajajoče.
V zadnjih letih z veseljem ugotavljamo, da družba uživanja in doživljanja počasi znova odkriva odgovornost, tako da se lahko spet sprašujemo o odnosu med
estetičnim in etičnim. Ne rišem ne črno ne rdeče. Razumem pa vendarle, da se
– spričo takšnih fundamentalizmov, moralizmov in pluralizmov poljubnosti – številni resni sodobniki sprašujejo: Kam drsi naša družba?

4.

Etično utemeljena Evropa

N

ova povojna Evropa je bila zgrajena na etičnih impulzih, ki so se vedno znova prebijali v ospredje, kadar je bilo pomembno, da se kljub divergentnim
interesom ohrani enotnost. Španija, Portugalska, Grčija, Madžarska, Poljska in
Slovenija so bile sprejete v EU ne le iz ekonomskih razlogov, ampak tudi iz etičnih;
z željo, da bi tem narodom dali možnost razvoja. Na podlagi aktualnega duhovno-religioznega stanja v Evropi beleži analiza strukturnih sprememb v politiki in v
družbi tri med seboj prepletajoče se procese: živimo v času stopnjujoče se sekularizacije, rastoče radikalne individualizacije in širjenja nazorskega pluralizma. Vendarle fenomeni, kakor so odčaranje, sekularizacija, racionalizacija in pluralizacija,
ne morejo nadomestiti izročila, to je tradicije, religioznosti in skrivnosti. Ali je v
teh razmerah mogoče v Evropi ustvariti zavest večje duhovne pripadnosti?
Drugače od številnih cerkvenih nagovorov in dokumentov mnogi resni sodobni
kritiki ne vidijo teh procesov sekularizacije, individualizacije in pluralizacije zgolj
kot negativne procese, ampak kot ambivalentni razvoj, ki vsebuje resda veliko
tveganj in nevarnosti, a obenem ponuja tudi več priložnosti in prednosti: človek
naj svobodno ravna kot odgovorna oseba. Pri tem je istočasno zavezan svoji individualni usodi. Vsekakor se s tem ne zmanjšuje, kvečjemu se veča njegova potreba po zavarovanosti, po idealnih možnostih, po lestvici vrednot, po orientacijskih
točkah, ki mu dajejo oporo. Za brezciljno se izkaže, obrniti hrbet emancipaciji in
sekularizaciji. Pomembno je predvsem to, da se državljan vzgaja za večjo odgovornost in da se krepi njegov čut solidarnosti. Če pridejo poleg članov številnih
konzervativnih katoliških mladinskih gibanj k papeževi maši tudi mladi, ki versko
niso angažirani, to pomeni, da je zelo razširjena težnja po temeljni moralni orientaciji, po nekem obvezujočem sistemu vrednot in po verodostojni osebi, s katero
se mladi lahko identificirajo. Le če to zahtevo upoštevamo in ji damo pravi pomen,
se bo mogla naša družba povezovalno ohranjati.
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Demokrati naj bi danes pogumno stopili na tretjo pot. Ne na pot sekularno-tehnokratske ideologije Evrope, ki je povsem nereligiozna, niti na pot predmoderne hierarhične ideologije, ki je popolnoma nedemokratična. Pri tretji poti govorimo o duhovnem pojmovanju Evrope, to je pot etično utemeljene Evrope. Rad
se podpišem pod znameniti poziv nekdanjega predsednika komisije EU Jacquesa
Delorsa iz leta 1992: »Če nam v naslednjih desetih letih ne bo uspelo dati Evropi
duše, njene duhovne dimenzije, njenega pravega pomena (significance), smo zapravili svoj čas … Evropa ne more živeti samo iz pravnih argumentov in ekonomskega praktičnega znanja.« Tu smo pri koreninah sedanje krize EU in njenega pojemajočega sprejemanja v nekaterih njenih deželah.

5.

U

Kaj ohranja in povezuje družbo?

niverzalne vrednote človekovega dostojanstva, miru, enakosti in solidarnosti,
načela demokracije in pravni državni red morajo ostati nepreklicno veljavni.
Vendar Evropi ne zmorejo dati duše. Ne moremo jih braniti in vzdrževati brez etične volje in brez prizadevanja vladajočih in vseh prebivalcev Evrope. Nadvlada grožnje v francoski revoluciji bi moralo biti opozorilo pred zločini, ki so se dogajali
prav v imenu svobode, enakosti in solidarnosti. Neponovljivi zločin holokavsta in
zločini gulagov niso bili zagrešeni v imenu religije, ampak v imenu psevdoreligije.
Ne, ne zadoščajo vladavina prava, demokracija, človekove pravice, da bi zadovoljivo odgovorili na vprašanja:
– Kako naj deluje pravna država brez etosa (zgled: Guantanamo)?
– Kako naj se uresničujejo človekove pravice brez etične motivacije in brez etične
drže (zgled: nekdanje govorjenje v imenu človekovih pravic domnevnega demokrata Putina)?
– Kako naj bo demokracija verodostojna brez vnaprej postavljenih etičnih vrednot
in standardov (zgled: z nastopom službe predsednika ZDA je George W. Bush v
praksi demokracijo zamenjal z medijsko podprto plutokracijo v ameriški vladi in
v kongresu, ki nosita največjo odgovornost za protipravno in nemoralno vojno v
Iraku)?
Zato lahko na vprašanje, kaj povezuje in ohranja družbo, na splošno takole odgovorimo:
– Moderna družba se v svoji globini ne povezuje in ne vzdržuje prek fundamentalizma, moralizma ali pluralizma poljubnosti, temveč le prek obvezujočega in povezujočega etosa: s temeljnim konsenzom o nekaterih elementarnih skupnih
vrednotah, merilih in držah, ki omogočajo povezavo med samouresničenjem
posameznika in njegovo solidarnostno odgovornostjo.
– Ta skupni etos je za verujoče utemeljen v veri v zadnjo resničnost, ki ga tri monoteistične religije, sklicujoč se na Abrahama, imenujejo Bog. Takšen skupni etos
ne sme deliti družbe in mora biti zato podprt in podkrepljen s humanimi nagibi
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neverujočih (sočutje, človekoljubnost). Tako ta skupni človeški etos zaobsega in
združuje različne družbene skupine, politične stranke, narode in religije, pravzaprav celotno človeštvo. V tem smislu je to etos človeštva.
Ta skupni etos bo družbo ohranjal in povezoval, ko bomo dosegli preobrat v
mišljenju, se zavezali etosu in odgovornosti in ko nam bo jasno, da etične norme
in merila, ki jih zastopajo religije ali cerkve, ne morejo:
– biti verige ali sredstva prisile, ampak pomoč in opora pri vedno ponovnem odkrivanju in uresničevanju življenjskih usmeritev, življenjskih vrednot, življenjskih
drž in cilja življenja – torej osvobajajoči etos;
– biti izraz egoističnega zastopanja interesov cerkvenega aparata ali verskega in
političnega »establishmenta«, ampak izraz zavezujočega temeljnega prepričanja
vseh ljudi – torej zavezujoči etos;
– ljudi deliti in obsojati, ampak jih vabiti, spodbujati in zavezovati – torej tolerantni
etos.
To je tisto, kar je mišljeno s pojmom globalni etos; vključuje vse religije in vse
neverujoče in je zato po pravici: človeški etos, svetovni etos.

6.

V

Obvezujoče etične norme

sedanjih dramatičnih političnih razmerah se ponovno izkaže kot zelo aktualna in nujna ne le deklaracija Združenih narodov o človekovih pravicah, ampak
tudi Deklaracija o svetovnem etosu, ki jo je sprejel Parlament svetovnih religij
septembra 1993 v Chicagu. Ko v medijih ysak dan spremljamo prizore nečloveških
grozot na kriznih področjih vojn ali tudi po nekaterih šolah po svetu, potem načela svetovnega etosa, ki so bila formulirana pred skoraj dvajsetimi leti in so v tem
času doživela širok in globalni odmev, dobijo novo veljavo in aktualnost kot temeljna podlaga svetovne politike in vsake civilne družbe.
Na prvem mestu je princip človečnosti: Z vsakim človekom – naj bo moški ali
ženska, Izraelec ali Palestinec, Kitajec ali Tibetanec – moramo ravnati človeško,
humano in ne nečloveško ali celo zverinsko.
Takoj za tem je načelo vzajemnosti. Glede na spiralo nasilja in maščevanja, na
primer v Izraelu in Palestini, sili v ospredje zlato pravilo, ki ga najemo že več stoletij pred Kristusom pri Konfuciju, nato pri judovskih rabinih in seveda v Jezusovem
govoru na gori ter v muslimanskih izročilih: Kar ne želiš, da bi ti drugi storil, tega
ne stori drugemu.
Ti dve osnovni načeli sta v deklaraciji iz Chicaga razširjeni na štiri središčna področja človekovega skupnega življenja. To so štirje imperativi človečnosti, ki jih
najdemo že pri Pantanjaliju, utemeljitelju joge, in v budističnem kanonu, pa tudi
v hebrejski Bibliji, v Novi zavezi in v Koranu:
1. imperativ: Ne ubijaj! Ko gledamo žrtve v Afganistanu in v Siriji, uboje v Izraelu in
na zasedenih izraelskih ozemljih, pa tudi umore v ameriških in v evropskih šolah,
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se lahko vprašamo: ne bi bilo pri tem nujno in pomembno, spomniti na vsa velika izročila človeštva, ki vsebujejo prastara navodila, v katerih je rečeno: Ne ubijaj, ne rani, ne muči, ne trpinči, ne fizično ne psihično, ampak imej globoko spoštovanje do vsakega življenja. To kaže na kulturo nenasilja in na globoko spoštovanje do vsakega življenja.
2. imperativ: Ne kradi! Ko opazujemo rakasto širjenje zla korupcije v gospodarstvu,
v političnih strankah in celo v znanosti in v medicini, ko ugotavljamo brezobzirno
okoriščanje, notranje delikte v podjetijih in nedopustne direktorske plače, potem
je nujno, da si prikličemo v spomin smernice, ki jih najdemo v vseh etičnih in
verskih izročilih: Ne kradi, ne podkupuj, ne izkoriščaj, ampak ravnaj pravično in
korektno. To meri na kulturo solidarnosti in na pravični gospodarski red.
3. imperativ: Ne laži! Ko opazujemo poneverjanje bilanc pri managerjih, vse laži pri
politikih in orwellovsko izkrivljanje in publicistične manipulacije medijev v kontekstu vojne v Iraku, se spet lahko vprašamo, ali ne bi bilo nadvse potrebno, da
se spomnimo na prastare napotke religij in filozofij: Ne laži, ne varaj, ne poneverjaj, ne manipuliraj, ne pričaj po krivem, ampak govori in delaj resnicoljubno
– s ciljem, da ustvariš kulturo strpnosti in življenja v resnicoljubnosti.
4. imperativ: Ne zlorabljaj spolnosti! Zavedajoč se spolnih zlorab otrok in mladostnikov, celo od cerkvenih oseb, in vseh spolnih izkoriščanj žensk, se poraja vpašanje, ali ni nujno potrebno, da se spomnimo prastarega določila, ki ga vsebujejo vse etične in verske tradicije: Ne izrabljaj spolnosti, ne razvrednoti sočloveka,
ne ponižuj ga, ne varaj ga, ampak spoštuj in ljubi ga. To nas usmerja h kulturi
enakopravnosti in partnerstva med moškim in žensko.
Te etične imperative je mogoče utemeljiti in udejanjiti v različnih religijah in
filozofijah na zelo raznolike načine. Vendar drži – in s tem naj ob koncu preidem
spet na začetno vprašanje o krščanskih vrednotah –, da prav krščansko oznanilo,
evangelij in bogata krščanska dediščina zagotavljajo obilje spodbud pri utemeljitvi
in konkretizaciji osnovnih etičnih imperativov. Tako sem z evangeličansko duhovnico pred nekaj leti napisal knjigo z naslovom Svetovni etos – razumljen krščansko.
Z rabinom sem napisal podobno knjigo, njen naslov pa je Svetovni etos iz izvirov
judovstva. Tako je mogoče krščanske vrednote povezati s skupnimi humanimi vrednotami. Krščanske vrednote – če jih prav razumemo – morejo resnično postati
odločilna poglobitev splošnih humanih vrednot, kakor sem zapisal v sklepni tezi
svoje knjige Biti kristjan: Krščanstvo, ki ga razumemo kot radikalni humanizem,
zmore integrirati in premagati vse negativno, celo trpljenje, krivdo, smrt in nesmisel. Pri tem mi je seveda popolnoma jasno, da obstajajo specifična vprašanja morale, pri katerih ni konsenza med religijami in med Cerkvami, včasih niti znotraj
ene same Cerkve ne: mislim posebno na vprašanja preprečevanja rojstev, splava,
homoseksualnosti in evtanazije. Ta vprašanja brez soglasja zato niso vključena v
deklaracijo o svetovnem etosu. Religije in Cerkve so pred nelahko nalogo, da s
premagovanjem ekstremnih pozicij pripravijo neko srednjo pot za možni konsens.
Gospe in gospodje, prejšnji generalni sekretar Združenih narodov Kofi Annan
je decembra 2003 v svojem govoru o svetovnem etosu v slavnostni dvorani uni-
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verze v Tübingenu po svoje odgovoril na vprašanje, kaj vsako družbo ohranja in
povezuje: »Vsako družbo morajo povezovati skupne vrednote, tako da vsi njeni
člani vedo, kaj lahko pričakujejo drug od drugega, in da obstajajo določena načela, ki jih vsi prevzamejo, kar jim omogoča nenasilno izravnavo njihovih razlik.« To
velja za lokalne in za državne skupnosti. Danes, ko nas globalizacija tesno povezuje in stvari, ki jih ljudje rečejo ali počno na drugem koncu sveta, že čez nekaj trenutkov vplivajo na naše življenje, občutimo nujo, da živimo v globalni skupnosti.
To lahko storimo le, če razpolagamo z globalnimi vrednotami, ki nas povezujejo.
Ali so še univerzalne vrednote? Seveda so, vendar jih ne smemo jemati za samoumevne. Skrbno moramo o njih premišljevati, braniti jih moramo in jih krepiti. V
sebi moramo najti moč, da po njih živimo, jih tudi razglašamo v svojem zasebnem
življenju, v svojih lokalnih in narodnih skupostih in v svetu.
S tem naj, gospe in gospodje, končam. Sem pa tja slišimo, da naš čas nima več
mislecev in vizij. Mislim, da sem vam predstavil realistično vizijo in ne pesimistične verzije propada. Kljub vsem težkim političnim, gospodarskim in socialnim problemom je moja vizija vizija upanja. Prej ko slej trdno upam v edinost krščanskih
Cerkva, v mir med religijami in v skupnost in sožitje med narodi.
Prevedel Zvone Štrubelj
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