POZIV K ČLOVEČNOSTI
54. Mednarodno srečanje pisateljev na Bledu,
maj 2022
Slovenski center PEN in Inštitut za razvoj vključujoče družbe - IRVD ter platforma Ženske za mir in
varnost: Women Peace and Security Slovenia na podlagi pogovorov o človečnosti, ki so potekali v
februarju, marcu in aprilu 2022, predlagajo v razpravo na 54. Mednarodnem srečanju pisateljev, Bled
11.-13. maj 2022, naslednji:

POZIV K ČLOVEČNOSTI
za miroljuben in trajnostni družbeni razvoj
Ker nas narava in družbena stvarnost z vso negotovostjo in ogroženostjo preživetja skrajno resno
opozarjata, da moramo ljudje bistveno preseči dosedanje nečlovečne in druge škodljive načine mišljenja
in ravnanja;
ker medversko, mednacionalno, rasno in drugačno sovraštvo, nasilje, sovražni govor, diskriminacija,
zatiranja, mučenje in ubijanje soljudi ter še posebej tudi zatiranje otrok, žensk, starejših in drugih
predstavnikov ranljivih skupin prebuja in potencira zverinske in druge negativne lastnosti človeka ter
onemogoča razvoj človečnih vrlin, ki so bistvene za obstoj in razvoj človeka in družbe;
ker znanstveni, tehnološki in drugi civilizacijski dosežki marsikje in v vedno večji meri bolj kot napredku
in javni blaginji služijo onesnaževanju in izčrpavanju planeta Zemlja, nezmernemu bogatenju manjšine
na račun večine, oboroževalni industriji in posledično barbarskemu uničevanju ljudi, narave in kulturne
dediščine ter drugim nečlovečnim praksam, ki povzročajo ali dopuščajo lakoto, revščino, nasilje ter druge
nesprejemljive oblike življenja v strahu in pomanjkanju;
ker je človečnost izhodiščna, osnovna in najmočnejša vrlina ter potencial za preseganje zla ter za
konstruktivni in trajnostni razvoj in sožitje človeka in človeštva;
ker imajo lepe umetnosti kot književnost moč, da ljudi ganejo in jih usmerijo v empatijo in človečnost in
so lahko radostni glasniki pozitivnih sprememb;
pozivamo vse ljudi in človeštvo kot celoto k okrepljenemu prizadevanju za človečnost in s tem za
miroljubno in trajnostno družbo prihodnosti tako, da si vsakdo prizadeva k naslednjemu:
1. Vsak dan se spomnimo in ozavestimo, da smo ljudje in da moramo biti človečni (humani) do drugih
ljudi in vseh živih bitij. Biti človečen pomeni biti razumevajoč, strpen, sočuten ter v oporo in pomoč
drugim.
2. Zavedajmo se, da človečnost krepi skupno dobro vseh nas. Vse kar storimo dobrega za druge, koristi
tudi nam samim, saj skozi takšne izkušnje pozitivno osebnostno rastemo in se krepimo.

3. Bodimo sami zgled človečnosti ne glede na ravnanja drugih. Zavedajmo se, da je, kljub morebitni
začasni neodzivnosti ali ignoranci drugih, to edina pot, ki na dolgi rok krepi človečnost v družbi.
4. Bodimo pogumni in odločni, kadar si prizadevamo za človečnost pri sebi in drugih. Ne dopustimo, da
prevladajo tisti, ki z besedami in ravnanji zatirajo ljudi, njihovo človeško dostojanstvo, svobodo in
človekove pravice.
5. Pomagajmo po svojih močeh vsem, ki trpijo zaradi strahu, bolezni, pomanjkanja, bolečin, krivic in
drugih največjih bremen.
6. Postavimo se še posebej v bran otrokom, ženskam, starejšim, invalidom, neizobraženim in drugim
pripadnikom ranljivih skupin, ki so zaradi svoje šibkosti in neukosti najbolj izpostavljeni nasilju,
izkoriščanju in zlorabam.
7. Od političnih, gospodarskih in drugih družbenih voditeljev in odločevalcev zahtevajmo, da spoštujejo
in uresničujejo svoje zaveze, pravne akte, mednarodne sporazume in vse druge zavezujoče pravne in
politične dokumente, ki zahtevajo človečno delovanje: mir, varnost, spoštovanje vsakega človeka,
solidarnostno pomoč, odpravljanje pomanjkanja, uveljavljanje trajnostnega razvoja ipd.
8. Od vlad in globalnih voditeljev zahtevamo, da spoštujejo svobodo govora in svobodo ustvarjanja, ki
zagotavljata vsem glasovom ne glede na raso, narodnost ali spol, da so slišani in cenjeni.
9. Nikoli ne pozabimo, da smo kot ljudje odgovorni zase, za druge in za naš celoten planet Zemlja. Zato
bodimo človečni. Tudi v dvomu, kako ravnati, se vedno odločimo za človečnost.
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Tanja Tuma, pisateljica in predsednica SC PEN;

