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11..  UUVVOODD  
 

MMIISSIIJJAA  FFUUNNDDAACCIIJJEE  RROOMMUUAALLDDOO  DDEELL  BBIIAANNCCOO  
je prispevati k mednarodnemu povezovanju. Naša fundacija organizira v Firencah 
mednarodna srečanja in pobude, s pomočjo katerih se mladi iz različnih kulturnih okolij in 
dežel srečujejo in spoznavajo in s tem prispevajo k širjenju miru v svetu.     

  
22..  PPRREEDDPPOOSSTTAAVVKKEE  

 

ŽŽIIVVLLJJEENNJJEE  KKOOTT  DDRRUUŽŽBBEENNII  TTRRUUDD  
Življenje je neprestani družbeni trud. V naši fundaciji ta trud vidimo kot prispevek k razvoju 
mednarodne mreže razumevanja in pravega prijateljstva. To je še zlasti  pomembno v 
sedanjem zgodovinskem trenutku, ki ga označujejo selitveni valovi, povzročeni z odpiranjem 
meja do pred kratim izoliranih dežel. 

 

SSVVOOBBOODDAA  IINN  VVRREEDDNNOOTTEE  
Pomislimo na tiste, ki po dolgih letih življenja v “nedemokratičnih” razmerah okušajo osebno 
svobodo, svobodo mišljenja, govora, veroizpovedi - torej svobodo življenja v celoti. 

To jim omogoča izboljšanje osebnega blagostanja, prispeva k večjem zavedanju osebnih 
možnosti in zaupanja vase.  

Vprašnje pa je, ali lahko človek s pridobivanjem novih možnosti tudi kaj izgubi? 

 

SSEEBBIIČČNNOOSSTT  IINN  PPOOTTRROOŠŠNNIIŠŠTTVVOO  
Izgubi lahko sposobnost ceniti spontanost  in radost, ki izvira iz velikega navdušenja nad 
drobnimi stvarmi, ki se jih človek ponudi z iskreno ljubeznijo. 

Ta izguba ni pozitivna, ker prispeva k udomačitvi navade «vzemi in zavrži», saj le-ta lahko 
prekaša dejanske in razumne potrebe.  Taka kultura prispeva k veliki zmagi sebičnosti in 
njenim uničevalnim posledicam, ki vplivajo na družbene odnose. Vse to se lahko odraža tudi 
znotraj družine, ki po mnogih kriterijih predstavlja najpomembnejši temelj naše družbe.    

 

TTEEHHNNOOLLOOGGIIJJAA  IINN  KKOOMMUUNNIIKKAACCIIJJAA  ––  IINNDDIIVVIIDDUUAALLIIZZEEMM  IINN  SSAAMMOOTTAA  
Tehnološki razvoj, ki omogoča boljše sporazumevanje v družbi, prinaša veliko tveganje 
povečanja individualizma in s tem tudi osamljenosti.  
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ČČLLOOVVEEKKOOVVEE  VVRREEDDNNOOTTEE  
Obstaja tveganje, da človek izgubi osnovne človekove vrednote. Počutimo se kot zajeti z 
norostjo. V katero smer naj gremo? Kje sta kulturni in socialni napredek? Namesto napredka 
se širi nekoristno, načrtno, vseobsežno in kratkovidno izkoriščanje naravnih bogatstev, brez 
vrednotenja dejanskega razvoja, ki ga to bogatstvo še lahko prenese. 

V deželah, kjer je vladal totalitarni sistem, se je posameznik pogosto umaknil vase in s tem 
branil osebnost in lastne vrednote. Vprašamo se lahko, ali je tem deželam pomanjkanje 
demokratičnosti omogočilo zamrznitev nekaterih zgodovinskih vrednot. 

Če je temu tako, se sprašujemo, ali bi dežele, ki so dolgo trpele zaradi pomanjkanja 
demokracije, sedaj, ko skušajo ponovno uveljaviti svoje stare vrednote, lahko pomagale 
drugim deželam k razcvetu njihovih vrednot. 

  
33..  KKUULLTTUURRNNAA  DDEEDDIIŠŠČČIINNAA  IINN  MMEEDDNNAARROODDNNOO  PPOOVVEEZZOOVVAANNJJEE  

  
Kulturna dediščina je lahko izjemno gibalo organiziranja srečanj, izmenjav, medsebojnega 
spoznavanja, razumevanja in prijateljstva. Tovrsten turizem bi tako lahko postal bistveni 
dejavnik širjenja miru kot protiutež tradicionalnega turizma, ki večinoma zadovoljuje le 
osebne potrebe udeležencev in s tem predstavlja «sebični» turizem. Značilnost «sebičnega» 
turizma je, da ne povezuje turistov s prebivalci dežele, ki jo obiskujejo. 

Tradicionalni turizem kot hitri turizem zadnje polovice dvajsetega stoletja spodbuja razvoj 
individualizma, ki je pogosto tudi njegova neposredna posledica. Zgodovinsko mesto, ki 
vzbuja zanimanje turistov, spreminja svojo podobo zato, da bi ponudilo pričakovane usluge 
mednarodnemu turizmu. Spremembe so večinoma posledica poslovnih zahtev, hiteči turist pa 
ponavadi ni pripravljen navezati prijateljskih stikov s prebivalci mesta, ki ga obiskuje. Vsaka 
vrsta izmenjave, do katere lahko pride (besede, pogledi, itd.), predsatvlja le tehnično 
izmenjavo, ki prispeva k uspešnejšemu poslovanju (prodaja in nakup). Taka izmenjava je 
podobna mešanju vode in olja v emulzijo brez dejanske integracije v novo snov. 

Mesto, ki gosti turiste, ponuja usluge. To pomeni, da opravlja zelo pomembno delo in je 
poslovno usmerjeno. Zato pogosto celoten odnos do turista predstavlja le poslovni odnos. 
Zaradi spontanosti tega pojava mesto pogosto zapostavlja pomen planiranja organizacije rasti 
turističnih tokov in s tem tvega nastanek negativnih posledic nekontroliranega bogatenja.  

Planiranje bi moralo postaviti meje in pogoje trajnostnega razvoja, saj mesto ne more stalno 
povečevati števila turistov brez negativnih posledic, ki jih čutijo njegovi prebivalci. Drugače 
povedano, če ne vztrajamo na trajnostnem razvoju mesta, tvegamo odpor meščanov do 
turistov namesto njihovega sprejemnanja kot ustvarjalcev mestnega bogatstva. 

Zaradi interesa meščanov, obiskovalcev in bodočnosti zgodovinskih mest moramo opredeliti 
poslanstvo vsakega urbanega sistema s tem namenom, da začrtamo meje njegovega  
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trajnostnega razvoja. S tem lahko ta mesta postopoma postanejo veliki muzeji namenjeni 
turistom in ne več mesta, ki so namenjena samo meščanom. 

«Krakovska listina 2000», ki je bila podpisana v Krakovu 26. oktobra 2000, v poglavju, ki 
obravnava ravnanje s kulturno dediščino, jasno opozarja na nevarnosti, ki jih prinaša 
nenadzorovani turizem. 

44..  PPRREEDDLLOOGG::    
LLAABBOORRAATTOORRIIJJII  ZZDDRRUUŽŽEEVVAANNJJAA  ZZAA  OOHHRRAANNJJAANNJJEE  IINN  

OODDKKRRIIVVAANNJJEE  ZZGGOODDOOVVIINNSSKKIIHH  VVRREEDDNNOOSSTTII  SSOOCCIIAALLIIZZAACCIIJJEE  
  

RRAAZZIISSKKAAVVEE  VV  LLAABBOORRAATTOORRIIJJIIHH  MMEEDDNNAARROODDNNEEGGAA  ZZDDRRUUŽŽEEVVAANNJJAA  
Menimo, da srečanja oseb, ki prihajajo iz različnih kulturnih okolij in dežel, izboljšujejo 
medsebojne odnose in prispevajo k višanju «kulture mednarodnega združevanja» ob 
spoštovanju različnosti osebnosti sodelujočih. 

Zato verjamemo v vrsto organizacije, ki zagotavlja srečanja med ljudmi in vzajemno 
zavedanje pomena razumevanja vrednosti, ki jih prispevajo posamezniki. Pri tem je treba 
poudarjati različnosti kot nosilce kulturnih dejavnikov. Te je treba spoznati in razumeti. Taka 
organizacija prispeva k ustvarjanju boljšega sveta. 

Če poenostavimo, lahko opredelimo dve vrsti srečevanj – tradicionalni turizem in aktivnosti 
«Raziskovalnih središč za mednarodno združevanje».  

Tradicionalni turizem temelji bodisi na zadovoljevanju različnih potreb (poslovne, 
zdravstvene, itd.) ali izpolnjevanju osebnega zadovoljstva, kulturnih in športnih nagnjenj, itd. 
(«sebični» turizem). 

Na drugi strani pa zaradi upiranja stalni rasti individualizma in površnosti težimo k drugačni 
vrsti srečevanja, v kateri odkrivamo sami sebe zahvaljujoč aktivnostim «Raziskovalnih 
Središč za Mednarodno Združevanje» 

Prepričani smo, da naša družba potrebuje ekonomske in finačne vire, ki jih nudi turizem, 
kakor tudi dejavnosti «Raziskovalnih Središč za Mednarodno Združevanje», s katerimi 
zagotavljamo večjo in kakovostnejšo rast na  prehodu v tretje tisočletje. Denar, moč, ugled in 
užitek zaradi užitka postajajo vse bolj pomembni, kljub temu, da bi morali ostati le na ravni 
strategije, ne pa se dvigovati na raven ciljev. V tretjem tisočletju mora «biti» absolutno 
prevladati nad «imeti». 

Rezultai raziskav «Raziskovalnega središča za mednarodno združevanje» bi morali postati del 
vsakdanjosti na naraven, osmozen način. Dejavnost «Središč» daje veliki pomen srečanjem, 
medsebojnem spoznavanju, razumevanju i s tem prijateljstvu med osebami ter prispevku k 
miru v svetu, predvsem med mladimi iz različnih dežel in kulturnih okolij. 
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Sredstva, ki jih za dosego svojih ciljev uporablja ta dejavnost, izvirajo iz svobodne pobude, ki 
se izraža s pomočjo domišljije in sposobnosti posameznikov, živostjo dejanj, navdušenjem in 
zavzetostjo ter prizadevnostjo vseh, ki so vključeni v dejavnost. 
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55..  SSKKLLEEPP::    
VV  LLAABBOORRAATTOORRIIJJIIHH,,  PPOOLLEEGG  MMIIRRUU  

Poleg miru je treba poudariti tudi smisel življenja, da odgovorno prispevamo k prenovi 
svojega načina obnašanja, ki je pogosto pod vplivom vsakdanjika. Živimo brezmejno v skladu 
s pravilom «izkoristi in zavrži» in se upiramo vse bolj spoštovanemu načelu ohranjanja in 
obnove. 

Življenje je treba pojmovati kot odgovornost za pozitivno obravnavanje preteklosti, kulturno-
zgodovinske dediščine in socialnih vrednot.  

Svobodne dežele se morajo opredeliti za velika vlaganja v proces mednarodne socializacije in 
ga obravnavati kot strateški dejavnik enakopravne rasti družbe,  čimer bi lahko nadzorovali 
individualizem in sebičnost.  S tem prispevamo k raziskovanju, ohranjanju, obnovi in vrnitvi 
izgubljenih zgodovinskih vrednot družbenosti in tako spodbujamo spoštovanje prijateljstva 
med narodi ter se borimo proti svetu samote.  


