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1. – Ievads
ROMUALDO DEL BIANCO Fonda misija ir veicināt starptautisko integrāciju. Fonds
organizē Florencē starptautiskās sanāksmes un aktivitātes priekš jauniešiem, kuru laikā
personas no dažādām valstīm un kultūrām var satikties, iepazīties un labāk saprast viens
otru, tādā veidā arī veicinot starptautiskās zināšanas un sadraudzību, un, tātad, veicinot
mieru šajā pasaulē.

2. – Priekšvārds
2.1. Dzīve kā sociāls pienākums.
Dzīve ir pastāvīgs pienākums attiecībā uz cilvēciskām attiecībām. Fonds uzskata šo
pienākumu par ieguldījumu starptautiskajās attiecībās un patiesā draudzībā, it īpaši šajā
vēsturiskajā laikā, kam ļoti bieži ir raksturīgas lielās migrantu plūsmas un robežu
atcelšana starp pirms tam izolētajām valstīm.
2.2. – Brīvība un vērtības
Mēs atceramies tos, kas ilgu laika periodu ir dzīvojuši nedemokrātiskajā režīmā, un tagad
bauda brīvību, kas, savukārt, ietver domu brīvību, brīvas vēlēšanas un reliģisko brīvību,
tā teikt, brīvība rīkoties brīvi.
Tas viss ļauj šiem cilvēkiem uzlabot viņu labklājību, labāk saprast viņu pašu potenciālu
un kļūst par sevī pārliecinātiem.
Tas viss ir ļoti pozitīvi, bet, tomēr, kas var tikt zaudēts, to visu iegūstot?
2.3. - Savtīgums un patērēšana
Ir iespējams pazaudēt spēju novērtēt spontanitāti un entuziastisko prieku no mazām
lietām, no domām, un no mazām dāvanām, kas tiek dāvinātas ar patiesu mīlestību. Šis
zaudējums nav pozitīvs, tāpēc kā tas attīsta ‘izmanto un met nost’ ieradumu un veicina,
izejot no tā, patērēšanu ārpus loģiskām vajadzībām. Tāda kultūra var novest pie
savtīguma triumfa, ar tā postošiem efektiem uz cilvēciskajām attiecībām, ieskaitot arī
ģimenes, kas ir sabiedrības pamats.
2.4. – Tehnoloģija un komunikācija – individuālisms un vientulība
Tehnoloģijai un informācijai attīstoties, komunikācija spēlē arvien lielāku lomu mūsu
sabiedrībā, bet tajā pašā laikā tā veicina individuālismu, un, tātad, vientulību.
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2.5. – Cilvēciskās vērtības
Pastāv risks, ka cilvēciskās vērtības var izjukt. Mēs jūtamies it kā atrastos murgā. Kurā
virzienā mums ir jāiet? Kur ir kultūras un sociālais progress? Nederīga, metodiska,
miopiska naturālo resursu iznīcināšana notiek visur, neņemot vērā ilglaicīgo attīstību.
Personas, kas dzīvoja valstīs, kur valdīja totalitārais režīms, ļoti bieži mēdz noslēgties
sevī, šādā veidā mēģinot aizstāvēt savu personību un vērtības.
Mēs uzdodam jautājumu: vai demokrātijas trūkums šajās valstīs saglabāja arī vecas
vērtības? Šajā gadījumā mēs arī interesējamies: vai tās valstis, kas ilga laika periodā cieta
no šāda demokrātijas trūkuma, un kuras tagad no jauna atklāj viņu vecas vērtības, var
palīdzēt citām valstīm no jauna atrast jau piemirstas vērtības?

3. – Vēsturiskais mantojums un starptautiskā integrācija
Kulturāls mantojums var būt varens dzinējs tam, lai veicinātu sanāksmes, maiņas
programmas, zināšanu apmaiņu starp cilvēkiem, saprašanu un draudzību. Tas ir, tūrisms
var tikt uzskatīts par miera veicinošu stratēģiju. Tradicionālais tūrisms parasti kalpo
personiskajām vajadzībām, tādā veidā kļūstot par egoistisko tūrismu. Parasti tūristi netiek
integrēti ar cilvēkiem no tām valstīm, kuras viņi apmeklē.
Tradicionāls tūrisms, vai tā saukts ‘ātrais’ tūrisms, kas uzplauka 20.gadsimta otrajā pusē,
riskē veicināt individuālisma izaugsmi un ļoti bieži ir tā tiešas sekas.
Vēsturiskās pilsētas, kas piesaista tūrismu, mainās cik vien iespējams, lai piedāvātu
attiecīgu servisu tūristiem, bet tikai biznesa nolūkos. Skrejošie tūristi parasti nav
ieinteresēti veidot draudzīgas attiecības ar vietējiem iedzīvotājiem. Vārdu, skatu apmaiņa
notiek tikai biznesa nolūkos (pārdodot un pērkot), tādējādi, padarot integrāciju par
neiespējamu, tas pats ka mēģinot sajaukt ūdeni ar eļļu.
Pilsētas, kas uzņem tūristus, strādā tieši uz to, lai piedāvātu tiem vairāk pakalpojumu.
Tādējādi, viņi ir savā visaizņemtajā darba fāzē, un ļoti bieži ir orientēti tikai uz biznesa
attīstību.
Un ne tikai. Šī fenomena spontanitātes dēļ, pilsētas nevērīgi izturas pret augošās tūristu
plūsmas plānošanu, riskējot ciest un sastapties ar negatīviem efektiem vēlākā laika
periodā.
Pretēji, plānošanai jākoncentrējas uz ilglaicīgas attīstības ierobežojumiem un apstākļiem,
tādēļ ka pilsētas nevar pastāvīgi palielināt tūristu plūsmu bez ciešanu sagādāšanas saviem
iedzīvotājiem. Citos vārdos, ja necensties par ilglaicīgu attīstību, pastāv risks, ka
iedzīvotāji uztvers tūristus kā negatīvu elementu sev un viņu pilsētai, nevis kā viņu
bagātību.
Mēģinot apmierināt iedzīvotāju un tūristu intereses, kā arī pašu vēsturisko pilsētu dēļ,
katras urbānas sistēmas pamatuzdevumam jābūt skaidri nodefinētam, lai būtu skaidri
redzamas iespējamās attīstības robežas. To darot, pilsētas vairs nekļūs pār lieliem
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Apmeklētāju Muzejiem, par pilsētām, kuras pārtrauca savu pastāvēšanu tikai tāpēc, ka tās
vairs nepieder saviem iedzīvotājiem! Paragrāfs no dokumenta, kas tika pieņemts
starptautiskā konferencē Krakovā 2000.gada 26.oktobrī (‘’Krakow 2000’’) skaidri
pasaka, ka nepārzināts tūrisms nozīmē ciešanas.

4. – Priekšlikums. Starptautiskās integrācijas laboratorijas veco
cilvēcisko socializācijas vērtību atgūšanai un saglabāšanai
4.1. Izpēte starptautiskās integrācijas laboratoriju vajadzībām
Fonds uzskata, ja cilvēki, kas nāk no dažādām valstīm un kultūrām, satiekas savā starpā,
viņi tieši veicina ‘Starptautiskās integrācijas kultūras’ attīstību, tajā pašā laikā respektējot
atšķirību sava starpā.
Šī iemesla dēļ Fonds tic tādam organizācijas veidam, kas nodrošina satikšanos starp
cilvēkiem, kuru laikā viņi iepazīstas un tādējādi var saprast gan viena, gan otra vērtības,
un vienlaicīgi respektējot starpības starp viņu kultūrām. Tas ir organizācijas veids, kas
nodrošina satikšanos starp cilvēkiem, kas ir patiesa bagātība, kas kalpo sapnim par
labākas pasaules īstenošanu.
Tādējādi, mēs varam nosaukt sekojošus divus galvenos satikšanās veidus:
1. Tūrisms:
• Tūrisms kā nepieciešamība, t.i., biznesa tūrisms, tūrisms ārstēšanas nolūkos;
• Egoistisks tūrisms, t.i., atpūta, sports, kultūra, utt.
2. Dažādu starptautiskās integrācijas izpētes centru aktivitātes.
Lai cīnītos ar augošo individuālismu un tūrisma augušo paviršo raksturu, Fonds vēlas
tuvākajā laikā organizēt dažādas tikšanās starp cilvēkiem, lai palīdzētu viņiem iepazīties
savā starpā, pateicoties visādu starptautisko integrācijas izpētes centru aktivitātēm.
Mēs ticam, ka mūsu sabiedrībai ir nepieciešami ne tikai finansiālie un ekonomiskie
resursi, kas nāk no tradicionāla tūrisma, bet arī, ka tai ir nepieciešamas izpētes centru
aktivitātes, lai garantētu sabiedrības izaugsmi trešā gada tūkstoša sākumā, kur valda
nauda, vara, prestižs un prieks prieka dēļ. Šīs patēriņa preces ir jāsamazina līdz stratēģijas
līmenim, un neuzskatīt tās par mērķi. Trešā milleniuma ‘būt’ jānozīmē daudz vairāk nekā
‘pieder’. Šiem starptautiskās integrācijas laboratoriju izpētes centru rezultātiem jākļūst
par normālas ikdienas dzīves sastāvdaļu.
Starptautiskās integrācijas izpētes centru darbībām ir jābūt orientētām uz tikšanām,
savstarpējās saprašanās un draudzīgo savstarpējo attiecību nodibināšanai, tādā veidā
nodrošinot mieru pasaulē. Tas viss attiecas galvenokārt uz jauniem cilvēkiem, kas nāk no
dažādām valstīm un kultūrām. Šīs aktivitātes var tikt īstenotas ar brīvprātīgas iniciatīvas

4

For PEACE in the World,
among YOUNG PEOPLE of
different Countries,
through CULTURE - Meeting,
Getting Acquainted,
Understanding each other to
develop Friendship among Peoples

starpniecību, ar nolūku atrisināt izaicinājumu ar fantāziju un individuālajām iespējām,
dinamismu, entuziāsmu, un katra iesaistīta cilvēka atbildības sajūtu par attiecīgo rīcību.
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5. Nobeigumā. Darbība laboratorijās, izņemot miera jautājumu
risināšanu
Fonds apstiprina visu Dzīve kā pienākums ārpus miera koncepcijas svarīgumu, lai
veicinātu mūsu lietišķās dzīves veida restaurāciju, kas ļoti bieži ir mūsu ikdienas dzīves
iespaidota, kas bāzējas uz principa ‘bezgalīgi izmantot un mest nost’; dzīves stils, kas ir
būtiski atšķirīgs no atgūšanas un saglabāšanas koncepcijas, un kas šodien ir nesamērīgi
dārgs.
Dzīve tiek uztverta kā pienākums, un tas negatīvi ietekmē to, ka mēs skatāmies uz mūsu
pagātni, mūsu vēsturisko mantojumu un mūsu sociālajām vērtībām.
Brīvām valstīm ir jāpieņem lēmumi par lielāku līdzekļu ieguldīšanu starptautiskajā
socializācijas procesā, to redzot kā stratēģisko faktoru pašas savas sabiedrības
līdzsvarotai izaugsmei, lai nodrošinātu kontroli pār individuālismu un egoismu, lai
veicinātu zinātnisko izpēti; socializācijas seno vērtību saglabāšanu, restaurāciju un
rehabilitāciju; lai augstāk novērtētu draudzību starp tautām cīņā pret vientulības pasauli.
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