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Pred sedemdesiatimi rokmi vyslovili zakladatelia UNESCO jednoduché presvedčenie: tak ako vzájomné 

neporozumenie vyvoláva nedôveru a nedorozumenia medzi národmi, rovnako snahy o mier podnecujú 

vzájomné poznávanie inonárodných kultúr, ktoré ma za cieľ lepšie sa navzájom pochopiť. 
  

Kultúrna rozmanitosť je naším spoločným dedičstvom a zároveň obrovská príležitosť pre ľudstvo. Prináša so 

sebou prísľub obnovy a dynamiky a predstavuje hnací motor inovácie a rozvoju. Je taktiež pozvánkou na 

dialóg, objavovanie a spoluprácu. Vo svete plnom diverzity je ničenie kultúr zločinom a rovnakosť slepou 

uličkou: naším cieľom musí byť  súčasná podpora rozmanitosti, ktorá nás obohacuje, a ľudských práv, ktoré 

nás zbližujú. 
 

Toto nepretrhnuteľné puto medzi kultúrnou rozmanitosťou a ľudskými právami zdôraznila Všeobecná 

deklarácia UNESCO o kultúrnej rozmanitosti prijatá v roku 2001, krátko po zničení sochy Budhu v 

Bamjánskom údolí v Afganistane. Tento text je pre nás návodom, ako spolu nažívať v globalizovanom svete, 

ktorý potvrdzuje, že rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a rešpektovanie ľudských práv musia ísť ruka v ruke. 
 

V súčasnosti ohrozujú kultúrnu rozmanitosť extrémisti, ktorí ničia dedičstvo a prenasledujú menšiny. Tieto 

zločiny nás utvrdzujú v presvedčení, že nepriatelia ľudskej dôstojnosti sa budú vždy pokúšať ničiť kultúrnu 

rozmanitosť, pretože tá je symbolom slobodných myšlienok a nekonečnej kreativity človeka. Práve túto 

súvislosť musíme chrániť. Musíme reagovať na všetkých, ktorí sa snažia znevažovať rozdielnosť a pluralitu 

myšlienok, názorov a presvedčení tým, že budeme chrániť slobodu bohatosťou našich kultúr a vyjadrovaním 

kreatívneho ducha. 
 

V tom spočíva význam Svetového dňa kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj. Je to príležitosť dať priestor 

kreatívnemu potenciálu našich jazykov a tradícií a zabezpečiť, aby nás tieto rozdiely obohacovali a 

posilňovali, a nie rozdeľovali. Slová Ústavy UNESCO spred 70 rokov nezostarli ani len o deň: dialóg dokáže 

odstrániť akékoľvek nedorozumenie a otvoriť nekonečnú plejádu možností pre mier a rozvoj. 
 

Irina Bokova 
 

Slovenský preklad: Lýdia Machová (Universala Esperanto-Asocio UEA) 
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