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Κρίσιµη Καµπή για
Όλα τα Έθνη
Μια έκθεση της ∆ιεθνούς Μπαχάι Κοινότητας µε την ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου των
Ηνωµένων Εθνών
«Η ενοποίηση ολόκληρης της ανθρωπότητας αποτελεί, τη σφραγίδα της φάσης στην οποία
πλησιάζει τώρα η ανθρώπινη κοινωνία. Η ενότητα της οικογένειας, της φυλής, της πόλης κράτους
και του έθνους έχει επιχειρηθεί αλλεπάλληλα και έχει πλήρως καθιερωθεί. Η παγκόσµια ενότητα
είναι ο στόχος προς τον οποίο αγωνίζεται αυτή η βασανισµένη ανθρωπότητα. Το χτίσιµο των
εθνών έχει φτάσει σε πέρας. Η αναρχία που ενυπάρχει στην κρατική εξουσία προχωρεί προς µια
αποκορύφωση. Ένας κόσµος ο οποίος βαδίζει προς την ωριµότητα, πρέπει να εγκαταλείψει αυτό
το φετίχ, να αναγνωρίσει την ενότητα και ολότητα των ανθρώπινων σχέσεων και να καθιερώσει µια
και καλή το µηχανισµό που µπορεί να ενσαρκώσει καλύτερα αυτή τη θεµελιώδη αρχή της ζωής
του.»
Σόγι Εφέντι, 1936
Ι. Εισαγωγή: Μια ευκαιρία για συλλογισµό
Ο εικοστός αιώνας, µία από τις πιο ταραχώδεις περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας, σηµαδεύτηκε
από αναρίθµητες αναταραχές και ριζικές αποκλίσεις από το παρελθόν. Μερικές από αυτές τις
αναταραχές, που ποικίλλουν από την κατάρρευση του αποικιακού συστήµατος και των µεγάλων
αυτοκρατοριών του δεκάτου ενάτου αιώνα µέχρι την ακµή και πτώση των εκτεταµένων και
καταστρεπτικών πειραµάτων του ολοκληρωτισµού, του φασισµού και του κοµµουνισµού, υπήρξαν
εξαιρετικά ολέθριες και είχαν ως αποτέλεσµα το θάνατο εκατοµµυρίων, το ξερίζωµα παλαιών
τρόπων ζωής και παραδόσεων και την κατάρρευση δοκιµασµένων από το χρόνο θεσµών.
Υπήρξαν άλλα κινήµατα και ρεύµατα εµφανώς θετικότερα. Επιστηµονικές ανακαλύψεις και νέες
κοινωνικές αντιλήψεις προκάλεσαν πολλές κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτιστικές µεταβολές. Έχει
ανοίξει ο δρόµος για νέους προσδιορισµούς των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και επιβεβαιώσεις της
ατοµικής αξιοπρέπειας, για εκτεταµένες ευκαιρίες ατοµικού και συλλογικού επιτεύγµατος και για
τολµηρούς νέους τοµείς προόδου της ανθρώπινης γνώσης και συνείδησης.
Αυτή η διπλή διαδικασία -η κατάρρευση των παλαιών θεσµών από τη µια πλευρά και το άνθισµα
νέων τρόπων σκέψης από την άλλη- αποτελεί ένδειξη µιας µοναδικής τάσης που έχει αποκτήσει
ορµή στη διάρκεια των τελευταίων εκατό χρόνων: της τάσης προς µία συνεχώς αυξανόµενη
αλληλεξάρτηση και ενοποίηση της ανθρωπότητας.
Αυτή η τάση διαφαίνεται σε ποικίλα φαινόµενα, από τη συγχώνευση των οικονοµικών αγορών του
κόσµου, οι οποίες µε τη σειρά τους αντανακλούν την εµπιστοσύνη της ανθρωπότητας στις ποικίλες
και αλληλεξαρτώµενες πηγές ενέργειας, τροφής, πρώτων υλών, τεχνολογίας και γνώσης, µέχρι τη
διαµόρφωση παγκόσµιων συστηµάτων επικοινωνίας και µεταφοράς. Αντανακλάται στην
επιστηµονική αντίληψη της αλληλοσυνδεόµενης γήινης βιόσφαιρας, που έχει προσδώσει µε τη
σειρά της νέα επιτακτικότητα στην ανάγκη για παγκόσµιο συντονισµό. Φανερώνεται, αν και µε
ολέθριο τρόπο, στις δυνατότητες των σύγχρονων συστηµάτων εξοπλισµού τα οποία έχουν
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βαθµιαία αυξηθεί σε δύναµη στο βαθµό που µπορεί τώρα µια χούφτα ανθρώπων να φέρει το τέλος
του ίδιου του ανθρώπινου πολιτισµού. Η παγκόσµια επίγνωση αυτής της τάσης -τόσο στις
δηµιουργικές όσο και στις καταστρεπτικές της εκφράσεις- είναι εκείνη που προσδίδει τέτοια
δριµύτητα στην οικεία φωτογραφία της γης ως µιας περιστρεφόµενης σφαίρας από γαλάζιο και
λευκό σε αντίθεση µε το απεριόριστο σκότος του διαστήµατος, µια εικόνα που αποκρυσταλλώνει
την αναγνώριση ότι είµαστε ένας µοναδικός λαός, πλούσιος στην ποικιλοµορφία, που ζούµε σε µια
κοινή πατρίδα.
Η τάση αυτή αντανακλάται επίσης και στις σταθερές προσπάθειες των εθνών του κόσµου να
πλάσουν ένα παγκόσµιο πολιτικό σύστηµα που µπορεί να εξασφαλίσει για την ανθρωπότητα τη
δυνατότητα για ειρήνη, δικαιοσύνη και ευηµερία. ∆υο φορές µέσα σε αυτό τον αιώνα η
ανθρωπότητα αποπειράθηκε να πραγµατοποιήσει µια νέα διεθνή τάξη. Κάθε απόπειρα επιδίωξε να
αφοσιωθεί στην ανακύπτουσα αναγνώριση της παγκόσµιας αλληλεξάρτησης, διαφυλάσσοντας
συνάµα άθικτο το σύστηµα που βάζει την εξουσία του κράτους πάνω απ'όλα. Κάνοντας µια
ανασκόπηση του αιώνα που τελειώνει τώρα, η Κοινωνία των Εθνών, µια εντυπωσιακή καινοτοµία
στην ιδέα της συλλογικής ασφάλειας, σήµανε το πρώτο αποφασιστικό βήµα προς την παγκόσµια
τάξη.
Η δεύτερη προσπάθεια, που γεννήθηκε από τον κατακλυσµό του Β( Παγκοσµίου Πολέµου και
βασίστηκε σε ένα Χάρτη που συντάχτηκε κυρίως από τους νικητές εκείνης της λαίλαπας, έχει
προσφέρει εδώ και πενήντα χρόνια µια διεθνή συνάθροιση έσχατης προσφυγής, ένα µοναδικό
θεσµό που στέκει σαν ένα ευγενές σύµβολο των συλλογικών συµφερόντων της ανθρωπότητας σαν
σύνολο.
Ως ένας διεθνής οργανισµός, τα Ηνωµένα Έθνη έχουν επιδείξει τη δυνατότητα της ανθρωπότητας
για ενοποιηµένη δράση στην υγεία, γεωργία, εκπαίδευση, προστασία του περιβάλλοντος και την
ευηµερία των παιδιών. Έχουν επιβεβαιώσει τη συλλογική µας ηθική βούληση να χτίσουµε ένα
καλύτερο µέλλον, κάτι που αποδεικνύεται στην ευρύτατη υιοθέτηση των διεθνών Συνθηκών για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα. Έχουν εκδηλώσει τη βαθιά ριζωµένη συµπόνια της ανθρώπινης φυλής η
οποία φανερώνεται µε την αφιέρωση οικονοµικών και ανθρώπινων πόρων στη βοήθεια των
ανθρώπων που ζούν, στη δυστυχία. Και στην πολύ σηµαντική σφαίρα της οικοδόµησης της
ειρήνης, της δηµιουργίας της ειρήνης και της διατήρησης της ειρήνης, τα Ηνωµένα Έθνη έχουν
φωτίσει ένα τολµηρό µονοπάτι που οδηγεί σε ένα µέλλον χωρίς πόλεµο.1
Ωστόσο οι γενικοί στόχοι που έχουν διατυπωθεί στο Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών έχουν
αποδειχτεί απροσδιόριστοι. Παρά τους ευσεβείς πόθους των ιδρυτών τους, η ίδρυση των
Ηνωµένων Εθνών πριν από πενήντα περίπου χρόνια δεν εγκαινίασε µια εποχή ειρήνης και
ευηµερίας για όλους.2
Παρόλο που τα Ηνωµένα Έθνη έχουν σίγουρα παίξει ένα ρόλο στην αποτροπή ενός τρίτου
παγκόσµιου πολέµου, το τελευταίο µισό της δεκαετίας έχει παραταύτα σηµαδευτεί από αναρίθµητες
τοπικές, εθνικές και περιφερειακές διαµάχες που στοίχισαν τη ζωή εκατοµµυρίων ανθρώπων. Οι
βελτιωµένες σχέσεις µεταξύ των υπερδυνάµεων δεν είχαν ακόµη εξαλείψει το κίνητρο αυτών των
συγκρούσεων όταν τα εθνικά και µισαλλόδοξα πάθη που υπόβοσκαν για καιρό ήρθαν στην
επιφάνεια ως µια νέα πηγή λαίλαπας. Επιπλέον, παρόλο που το τέλος του Ψυχρού Πολέµου
µείωσε την απειλή ενός παγκόσµιου, τελειωτικού πολέµου, αποµένουν ακόµη όργανα και
τεχνολογίες -και σε ένα βαθµό και τα υποκείµενα πάθη- τα οποία θα µπορούσαν να επιφέρουν µια
διαπλανητική καταστροφή.
Όσον αφορά τα κοινωνικά ζητήµατα, παροµοίως, συνεχίζουν να υφίστανται σοβαρά προβλήµατα.
Ενώ έχουν επιτευχθεί νέα επίπεδα κοινής συναίνεσης σε παγκόσµια προγράµµατα για την
προαγωγή της υγείας, της βιώσιµης ανάπτυξης και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η γενική
κατάσταση σε πολλές περιοχές έχει επιδεινωθεί. Η ανησυχητική εξάπλωση του στρατευµένου
ρατσισµού και θρησκευτικού φανατισµού, η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του υλισµού, η επιδηµική
αύξηση του εγκλήµατος και της οργανωµένης εγκληµατικότητας, η εκτεταµένη αύξηση της
αλόγιστης βίας, η όλο και πιο βαθιά ανισότητα µεταξύ πλουσίων και φτωχών, οι συνεχιζόµενες
αδικίες που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες, η φθορά στην αλυσίδα των γενεών που έχει προκληθεί
από το διάχυτο κλονισµό της οικογενειακής ζωής, οι ανήθικες υπερβολές του αχαλίνωτου
καπιταλισµού και η ανάπτυξη της πολιτικής διαφθοράς -όλα µιλούν για αυτό το θέµα. Τουλάχιστον
ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι ζούν σε αξιοθρήνητη φτώχεια και πάνω από το ένα τρίτο των
ανθρώπων του κόσµου είναι αναλφάβητοι.3
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Καθώς αυτή η διπλή διαδικασία της κατάρρευσης και της ανανέωσης οδηγεί τον κόσµο προς µια
αποκορύφωση, η 50τής επέτειος των Ηνωµένων Εθνών προσφέρει µια καίρια ευκαιρία για να
κάνουµε µια παύση και να συλλογιστούµε το πώς µπορεί η ανθρωπότητα συλλογικά να
αντιµετωπίσει το µέλλον της. Πράγµατι, πρόσφατα έχει προβληθεί ένα ευρύ φάσµα χρήσιµων
προτάσεων για την ενίσχυση των Ηνωµένων Εθνών και τη βελτίωση των δυνατοτήτων τους για
συντονισµό της ανταπόκρισης των εθνών σε αυτές τις προκλήσεις.
Αυτές οι προτάσεις εντάσσονται χονδρικά σε τρεις κατηγορίες. Η µία οµάδα ασχολείται κυρίως µε
γραφειοκρατικά, διαχειριστικά και οικονοµικά προβλήµατα µέσα στο σύστηµα των Ηνωµένων
Εθνών. Μια άλλη οµάδα συνίσταται από εκείνους οι οποίοι προτείνουν ανασχηµατιστικά σώµατα
όπως το Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο, το Συµβούλιο Κηδεµονίας και τα οικονοµικά
ιδρύµατα του Bretton Woods. Υπάρχουν ακόµη κι άλλοι οι οποίοι προτείνουν να γίνουν αλλαγές
στην πολιτική δοµή των Ηνωµένων Εθνών ζητώντας, για παράδειγµα, µια διεύρυνση του
Συµβουλίου Ασφαλείας ή/και µια αναθεώρηση του ίδιου του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών.4
Τα περισσότερα από αυτά τα έργα είναι εποικοδοµητικά. Μερικά είναι µάλιστα προκλητικά.
Ανάµεσά τους ένα από τα πιο ισορροπηµένα και βαθυστόχαστα είναι η αναφορά της Επιτροπής για
την Παγκόσµια ∆ιακυβέρνηση, µε τίτλο, "Η Παγκόσµια Γειτονιά Μας", που υποστηρίζει την ευρεία
υιοθέτηση καινούργιων αξιών καθώς και δοµικές αναµορφώσεις στο σύστηµα των Ηνωµένων
Εθνών.5
Μέσα στο πνεύµα της συνεισφοράς στο συνεχιζόµενο διάλογο και συζήτηση σε αυτό το θέµα
ύψιστης σηµασίας η Μπαχάι ∆ιεθνής Κοινότητα νιώθει την παρότρυνση να µοιραστεί τις απόψεις
της. Η άποψή µας βασίζεται σε τρεις αρχικές προτάσεις.
Πρώτον, οι συζητήσεις σχετικά µε το µέλλον των Ηνωµένων Εθνών χρειάζεται να γίνουν µέσα στο
ευρύ πλαίσιο της εξέλιξης της διεθνούς τάξης και της κατεύθυνσής της. Τα Ηνωµένα Έθνη έχουν
εξελιχθεί συνάµα µε άλλους µεγάλους θεσµούς του τέλους του εικοστού αιώνα. Αυτοί οι θεσµοί
συνολικά θα προσδιορίσουν -και οι ίδιοι θα διαµορφωθούν από- την εξέλιξη της διεθνούς τάξης.
Συνεπώς, η αποστολή, ο ρόλος, οι λειτουργικές αρχές ακόµη και οι δραστηριότητες των Ηνωµένων
Εθνών πρέπει να εξεταστούν µόνο κάτω από το πρίσµα του πώς εναρµονίζονται µε τους
ευρύτερους αντικειµενικούς σκοπούς της διεθνούς τάξης.
∆εύτερον, εφόσον το σώµα της ανθρωπότητας είναι ένα και αδιαίρετο, κάθε µέλος της ανθρώπινης
φυλής γεννιέται στον κόσµο σαν παρακαταθήκη του συνόλου. Αυτή η σχέση ανάµεσα στο άτοµο
και στο σύνολο αποτελεί την ηθική βάση των περισσοτέρων ανθρωπίνων δικαιωµάτων που τα
όργανα των Ηνωµένων Εθνών επιχειρούν να προσδιορίσουν. Εξυπηρετεί επίσης στο να
προσδιορίσει τον επικρατέστερο σκοπό της διεθνούς τάξης για την καθιέρωση και διαφύλαξη των
δικαιωµάτων του ατόµου.
Τρίτον, οι συζητήσεις για το µέλλον της διεθνούς τάξης πρέπει να συµπεριλάβουν και να
συγκινήσουν το σύνολο της ανθρωπότητας. Αυτή η συζήτηση είναι τόσο σηµαντική που δεν µπορεί
να περιοριστεί σε επίπεδο αρχηγών -είτε αυτοί είναι στην κυβέρνηση, σε επιχειρήσεις, στην
ακαδηµαϊκή κοινότητα, στη θρησκεία, ή σε οργανώσεις της αστικής κοινωνίας. Αντιθέτως, αυτή η
συζήτηση πρέπει να απασχολήσει γυναίκες και άντρες στο επίπεδο της βάσης. Η ευρεία συµµετοχή
θα κάνει τη διαδικασία να αυτοενισχύεται µε την αύξηση της επίγνωσης της παγκόσµιας ιθαγένειας
και την αύξηση της υποστήριξης για µια διευρυµένη διεθνή τάξη.
ΙΙ. Αναγνωρίζοντας το Ιστορικό Πλαίσιο:
Έκκληση στους Ηγέτες του Κόσµου
Η Μπαχάι ∆ιεθνής Κοινότητα θεωρεί τη σηµερινή παγκόσµια σύγχυση και την ολέθρια κατάσταση
των ανθρωπίνων υποθέσεων µια φυσική φάση στην οργανική διαδικασία που οδηγεί τελικά και
ασυγκράτητα στην ενοποίηση της ανθρώπινης φυλής σε µια µοναδική κοινωνική τάξη της οποίας
τα όρια ταυτίζονται µε εκείνα του πλανήτη.
Η ανθρώπινη φυλή, ως µια ξεχωριστή, οργανική ενότητα, έχει περάσει µέσα από εξελικτικά στάδια
ανάλογα µε τα στάδια της νηπιακής και παιδικής ηλικίας στη ζωή των µελών της και βρίσκεται τώρα
στο αποκορύφωµα της περιόδου της ταραχώδους εφηβείας της πλησιάζοντας την από καιρό
προσδοκούµενη ενηλικίωσή της.6 Η διαδικασία της παγκόσµιας ενοποίησης, που είναι ήδη γεγονός
στους τοµείς της εργασίας, της οικονοµίας και της επικοινωνίας, αρχίζει να υλοποιείται και στην
πολιτική αρένα.
Ιστορικά, αυτή η διαδικασία έχει επιταχυνθεί από ξαφνικά και καταστροφικά γεγονότα. Η συµφορά
του Α( και Β( Παγκοσµίου Πολέµου ήταν εκείνη που προκάλεσε τη δηµιουργία της Κοινωνίας των
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Εθνών και των Ηνωµένων Εθνών αντίστοιχα. Το αν οι µελλοντικές επιτεύξεις θα κατορθωθούν µετά
από παρόµοια αφάνταστη φρίκη ή θα εναγκαλιστούν από µια πράξη συµβουλευτικής βούλησης,
είναι η επιλογή που αντιµετωπίζουν όλοι όσοι κατοικούν τη γη. Η αποτυχία να παρθεί ένα
αποφασιστικό βήµα θα είναι κάτι υπέρµετρα ανεύθυνο.
Εφόσον η εξουσία ανήκει σήµερα στο έθνος-κράτος, το καθήκον του προσδιορισµού της ακριβής
δοµής της προβαλλόµενης διεθνούς τάξης είναι µια υποχρέωση που ανατίθεται στους επικεφαλής
των κρατών και στις κυβερνήσεις. Προτρέπουµε τους ηγέτες του κόσµου σ'όλα τα επίπεδα να
αναλάβουν έναν αποφασιστικό ρόλο στην υποστήριξη µιας σύγκλησης πριν το τέλος αυτού του
αιώνα για να εξετάσουν πώς µπορεί η διεθνής τάξη να επαναπροσδιοριστεί και να επαναδοµηθεί
έτσι που να αντεπεξέρχεται στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο κόσµος. Όπως έχουν προτείνει
µερικοί, αυτή η συνάθροιση µπορεί να ονοµαστεί Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κορυφής για Παγκόσµια
∆ιακυβέρνηση.7
Αυτή η προτεινόµενη ∆ιάσκεψη µπορεί να βασιστεί πάνω στην εµπειρία που έχει αποκτηθεί από το
πλήθος των εξαιρετικά επιτυχηµένων συνεδρίων των Ηνωµένων Εθνών στις αρχές του 1990. Αυτά
τα συνέδρια, που συµπεριλάµβαναν την Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Koρυφής για τα Παιδιά το 1990, τη
∆ιάσκεψη Κορυφής για τον Πλανήτη Γη το 1992, την Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για τα ∆ικαιώµατα του
Ανθρώπου το 1993, το ∆ιεθνές Συνέδριο για τον Πληθυσµό και την Ανάπτυξη το 1994, την
Παγκόσµια ∆ιάσκεψη Κορυφής για την Κοινωνική Ανάπτυξη το 1995 και το Τέταρτο Συνέδριο για τη
Γυναίκα το 1995, έχουν καθιερώσει µια νέα µεθοδολογία για παγκόσµιες συζητήσεις πάνω σε
κρίσιµα ζητήµατα.
Το κλειδί της επιτυχίας αυτών των συζητήσεων υπήρξε η ουσιαστική συµµετοχή οργανισµών της
αστικής κοινωνίας. Οι φιλόπονες διαπραγµατεύσεις ανάµεσα σε κυβερνητικές αντιπροσωπείες για
αλλαγές στις πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές δοµές του κόσµου έχουν εµπλουτιστεί και
διαµορφωθεί χάρη στη δραστήρια συµµετοχή αυτών των οργανισµών που τείνουν να εκφράσουν
τις ανάγκες και ανησυχίες των ανθρώπων που βρίσκονται στη βάση της κοινωνίας. Είναι επίσης
αξιοσηµείωτο ότι σε κάθε περίπτωση, η συνάθροιση των ηγετών του κόσµου στην παρουσία της
αστικής κοινωνίας και των διεθνών µέσων ενηµέρωσης, έβαλε τη σφραγίδα της νοµιµότητας και
κοινής συναίνεσης στις διεργασίες του συνεδρίου.
Προετοιµαζόµενοι για την προτεινόµενη ∆ιάσκεψη, θα ήταν φρόνιµο οι ηγέτες του κόσµου να
λάβουν σοβαρά υπόψη τους αυτά τα διδάγµατα, να προσεγγίσουν έναν όσο το δυνατόν ευρύτερο
κύκλο και να διασφαλίσουν την καλή διάθεση και υποστήριξη των λαών του κόσµου.
Υπάρχει κάποιος φόβος ότι οι διεθνείς πολιτικοί θεσµοί εξελίσσονται αναπόφευκτα προς έναν
υπέρµετρο συγκεντρωτισµό και συνιστούν ένα αθέµιτο έδαφος για γραφειοκρατία. Είναι απαραίτητο
να δηλωθεί σαφώς και ρητώς ότι µία οποιαδήποτε νέα διάρθρωση παγκόσµιας διακυβέρνησης
πρέπει, και λόγω αρχής αλλά και λειτουργικότητας, να φροντίζει ώστε η ευθύνη για λήψη
αποφάσεων να παραµείνει στα κατάλληλα επίπεδα.8
Η επίτευξη της σωστής ισορροπίας µπορεί να µην είναι πάντα εύκολη. Από τη µία πλευρά, γνήσια
ανάπτυξη και αληθινή πρόοδος µπορούν να επιτευχθούν µόνο από τους ίδιους τους ανθρώπους,
ενεργώντας ατοµικά και συλλογικά, ανταποκρινόµενοι στις συγκεκριµένες ανησυχίες και ανάγκες
της εποχής και του τόπου τους. Μπορεί να υποστηριχτεί ότι η αποκέντρωση της διοίκησης είναι εκ
των ων ουκ άνευ της ανάπτυξης.9 Από την άλλη πλευρά η διεθνής τάξη προϋποθέτει ξεκάθαρα ένα
βαθµό παγκόσµιας διαχείρισης και συντονισµού.
Συνεπώς, σύµφωνα µε τις αρχές της αποκέντρωσης που διαγράφηκαν παραπάνω, πρέπει να
δίνεται η αρµοδιότητα σε διεθνείς θεσµούς να ενεργούν µόνο σε θέµατα διεθνούς ενδιαφέροντος
εκεί όπου τα κράτη δεν µπορούν να ενεργούν από µόνα τους ή να επεµβαίνουν για την προστασία
των δικαιωµάτων των λαών και κρατών µελών. Όλα τα άλλα ζητήµατα πρέπει να παραπεµφθούν
σε εθνικούς και τοπικούς θεσµούς.10
Επιπλέον, επινοώντας ένα ειδικό πλαίσιο για τη µελλοντική διεθνή τάξη, οι ηγέτες πρέπει να
ερευνήσουν ένα ευρύ φάσµα προσεγγίσεων στο θέµα της διακυβέρνησης. Αντί να διαµορφώνεται
βάση κάποιου από τα αναγνωρισµένα συστήµατα διακυβέρνησης, η λύση µπορεί να ενσωµατώνει,
να συµβιβάζει και να αφοµοιώνει µέσα στο πλαίσιό της τα ευεργετικά εκείνα στοιχεία που µπορούν
να βρεθούν στο καθένα από αυτά.
Για παράδειγµα, ένα από τα δοκιµασµένα πρότυπα διακυβέρνησης που µπορεί να φιλοξενήσει την
ποικιλοµορφία του κόσµου µέσα σε ένα ενοποιηµένο πλαίσιο είναι το οµοσπονδιακό σύστηµα. Το
σύστηµα αυτό έχει αποδειχτεί αποτελεσµατικό στην αποκέντρωση της εξουσίας και της λήψης
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αποφάσεων σε µεγάλα, πολυσύνθετα και ετερογενή κράτη, διατηρώντας ταυτόχρονα ένα βαθµό
γενικής ενότητας και σταθερότητας. Ένα άλλο πρότυπο άξιο να εξεταστεί είναι η κοινοπολιτεία η
οποία σε παγκόσµιο επίπεδο θέτει το συµφέρον του συνόλου πάνω από το συµφέρον κάποιου
έθνους.
Πρέπει να δοθεί εξαιρετική προσοχή στο σχεδιασµό της δοµής της διεθνούς τάξης έτσι ώστε να µην
εκφυλιστεί µε το χρόνο σε µια οποιαδήποτε µορφή δεσποτισµού, ολιγαρχίας ή δηµαγωγίας
διαφθείροντας τη ζωή και το µηχανισµό των πολιτικών θεσµών που τη συνθέτουν.
Το 1955, στη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας αναθεώρησης του χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, η
Μπαχάι ∆ιεθνής Κοινότητα πρόσφερε µια έκθεση στα Ηνωµένα Έθνη, βασισµένη σε ιδέες που
είχαν διατυπωθεί σχεδόν έναν αιώνα πρωτύτερα από τον Μπαχάολλα. «Η Μπαχάι άποψη για την
παγκόσµια τάξη ορίζεται µε αυτούς τους όρους: Ένα παγκόσµιο υπερ-κράτος υπέρ του οποίου όλα
τα έθνη του κόσµου θα έχουν πρόθυµα εκχωρήσει κάθε δικαίωµα διεξαγωγής πολέµου, ορισµένα
δικαιώµατα για επιβολή φορολογίας και όλα τα δικαιώµατα για τη διατήρηση εξοπλισµών, εκτός
από σκοπούς διατήρησης της εσωτερικής τάξης µέσα στις αντίστοιχες επικράτειές τους. Ένα τέτοιο
κράτος θα πρέπει να περιλαµβάνει στη σφαίρα του ένα ∆ιεθνές Εκτελεστικό Όργανο κατάλληλο να
επιβάλλει υπέρτατη και αδιαµφισβήτητη εξουσία σε κάθε απείθαρχο µέλος της κοινοπολιτείας. Ένα
Παγκόσµιο Κοινοβούλιο του οποίου τα µέλη θα εκλέγονται από τους λαούς των αντίστοιχων χωρών
τους και των οποίων η εκλογή θα επικυρώνεται από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους. Και ένα
Ανώτατο ∆ικαστήριο η κρίση του οποίου θα είναι δεσµευτική ακόµη και σε περιπτώσεις όπου τα
ενεχόµενα µέρη δεν θα έχουν εθελοντικά συµφωνήσει να υποβάλουν την περίπτωσή τους στην
κρίση του.»11
Ενώ πιστεύουµε ότι αυτή η µορφή παγκόσµιας κυβέρνησης είναι συγχρόνως η έσχατη προστασία
και ο αναπόφευκτος προορισµός της ανθρωπότητας, παραδεχόµαστε ότι απεικονίζει µια
µακροπρόθεσµη εικόνα µιας παγκόσµιας κοινωνίας. Λαµβάνοντας ως δεδοµένο την πιεστική φύση
της σύγχρονης κατάστασης των υποθέσεων, ο κόσµος χρειάζεται τολµηρές, πρακτικές και
ενεργητικές στρατηγικές που υπερβαίνουν την έµπνευση οραµάτων για το µέλλον. Ωστόσο,
εστιάζοντας σε µια επιτακτική ιδέα, µια σαφής και σταθερή κατεύθυνση για εξελικτική αλλαγή
προβάλλει µέσα από το τέλµα αντικρουόµενων απόψεων και δογµάτων.
ΙΙΙ. Προσδιορίζοντας ένα ρόλο για τον ΟΗΕ µέσα στην αναδυόµενη διεθνή τάξη
Τα Ηνωµένα Έθνη αποτέλεσαν τον άξονα του διεθνούς συστήµατος που δηµιουργήθηκε από τους
νικητές του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου και, στη διάρκεια των µακρών δεκαετιών της ιδεολογικής
διαµάχης ανάµεσα στην Ανατολή και τη ∆ύση, υπηρέτησαν τον αρχικό σκοπό τους ως φόρουµ
διεθνούς διαλόγου. Με την πάροδο των χρόνων, η αρµοδιότητά τους έχει διευρυνθεί
συµπεριλαµβάνοντας όχι µόνο τον καθορισµό διεθνών προτύπων και την προώθηση της
κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης αλλά επίσης και επιχειρήσεις ειρήνευσης σε διάφορες
ηπείρους.
Στην ίδια περίοδο, η πολιτική πραγµατικότητα του κόσµου µας έχει βιώσει µια δραµατική
µεταµόρφωση. Την εποχή που δηµιουργήθηκε ο ΟΗΕ , υπήρχαν περίπου πενήντα ανεξάρτητα
κράτη. Αυτός ο αριθµός έχει καταλήξει να ξεπερνά τα 185. Στο τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου,
οι κυβερνήσεις ήταν οι πρωταγωνιστές στο παγκόσµιο σκηνικό. Σήµερα, η αυξανόµενη επιρροή
οργανώσεων της κοινωνίας και πολυεθνικών εταιριών έχει δηµιουργήσει ένα πιο περίπλοκο
πολιτικό σκηνικό.
Παρά την αυξανόµενη πολυπλοκότητα της αποστολής του, το σύστηµα των Ηνωµένων Εθνών έχει
διατηρήσει πάνω κάτω την ίδια δοµή που είχε σχεδιαστεί για ένα νέο διεθνή οργανισµό πριν από
πενήντα περίπου χρόνια. ∆εν προκαλεί έκπληξη εποµένως το γεγονός ότι η πεντηκοστή επέτειος
του ΟΗΕ έχει προκαλέσει ένα νέο διάλογο σχετικά µε την ικανότητά τους να αντιµετωπίζει τις
πολιτικές πραγµατικότητες του 21ου αιώνα. ∆υστυχώς, σε αυτό το διάλογο, η κριτική έχει
ξεπεράσει κατά πολύ τον έπαινο.
Οι περισσότερες κριτικές για τη λειτουργία των Ηνωµένων Εθνών βασίζονται στις συγκρίσεις µε τη
λειτουργία των κορυφαίων οργανώσεων στον ιδιωτικό τοµέα ή σε αυξηµένες αρχικές προσδοκίες.
Παρόλο που µερικές συγκεκριµένες συγκρίσεις µπορεί να είναι χρήσιµες στη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας των Ηνωµένων Εθνών, γενικότερες πρακτικές αυτού του είδους είναι
ουσιαστικά άδικες. Τα Ηνωµένα Έθνη στερούνται όχι µόνο µιας σαφούς εξουσίας, αλλά και των
απαιτούµενων πόρων για να δράσουν αποτελεσµατικά στις περισσότερες περιπτώσεις. Κατηγορίες
για αποτυχίες του ΟΗΕ είναι στην ουσία κατηγορίες εναντίον των ίδιων των κρατών µελών.
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Κρινόµενα ανεξάρτητα από την πραγµατικότητα µέσα στην οποία λειτουργούν, τα Ηνωµένα Έθνη
θα φαίνονται πάντα ανεπαρκή και ατελέσφορα. Ωστόσο, αν ειδωθούν ως ένα στοιχείο µιας
µεγαλύτερης διαδικασίας ανάπτυξης σε συστήµατα διεθνούς τάξης, το λαµπρό φως της ανάλυσης
θα µετατοπιζόταν από τα ελαττώµατα και τις αποτυχίες των Ηνωµένων Εθνών και θα φώτιζε τις
νίκες και επιτεύξεις τους. Σε εκείνους που έχουν ένα εξελικτικό πνεύµα η πρώτη εµπειρία που
αποκτήθηκε από το σχηµατισµό των Ηνωµένων Εθνών µας προσφέρει µια πλούσια πηγή µάθησης
για το µελλοντικό ρόλο τους στο διεθνές κοινωνικό σύστηµα.
Ένας προοδευτικός νους εξυπακούεται ότι έχει την ικανότητα να φαντάζεται ένα ίδρυµα
µακροπρόθεσµα κατανοώντας τη σύµφυτη δυνατότητά του για ανάπτυξη, αναγνωρίζοντας τις
βασικές αρχές που διέπουν την ανάπτυξή του, διαµορφώνοντας πολύ ισχυρές στρατηγικές για
βραχυπρόθεσµη υλοποίηση και αναµένοντας ακόµη και ριζικά χάσµατα στην πορεία του.
Η µελέτη του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών από αυτή την οπτική γωνία ξεδιπλώνει σηµαντικές
ευκαιρίες για ενίσχυση του σηµερινού συστήµατος χωρίς την ολοκληρωτική αναδόµηση των κύριων
θεσµών του ή την εκ νέου σχεδίαση των κεντρικών διαδικασιών του. Στην ουσία, παραδεχόµαστε
ότι καµιά πρόταση για αναµόρφωση του ΟΗΕ δεν µπορεί να επιφέρει ένα εξαιρετικό αποτέλεσµα
εκτός κι αν οι συστάσεις της έχουν εσωτερική συνέπεια και κατευθύνουν τον ΟΗΕ µέσα από ένα
επιφαινόµενο εξελικτικό µονοπάτι προς ένα διακριτικό και ανάλογο ρόλο µέσα στη µελλοντική
διεθνή τάξη.
Πιστεύουµε ότι ο συνδυασµός των προτάσεων που περιγράφονται εδώ ανταποκρίνεται σε αυτούς
τους όρους και ότι η υιοθέτησή τους θα αποτελούσε ένα συγκρατηµένο αλλά αξιοσηµείωτο βήµα
προς την ανέγερση µιας πιο δίκαιης παγκόσµιας τάξης.12
Α. Ανασταίνοντας τη Γενική Συνέλευση
Η βάση οποιουδήποτε συστήµατος διακυβέρνησης είναι η κυριαρχία του νόµου και ο πρωταρχικός
θεσµός για τη διακήρυξη νόµου είναι το νοµοθετικό σώµα. Ενώ το κύρος των τοπικών και εθνικών
νοµοθετικών σωµάτων είναι γενικά σεβαστό τα περιφερειακά και διεθνή νοµοθετικά σώµατα είναι
αντικείµενα φόβου και υποψίας.
Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών έχει γίνει στόχος επιθέσεων εξαιτίας της µη
αποτελεσµατικότητάς της. Παρόλο που µερικές από τις κατηγορίες που εκτοξεύτηκαν εναντίον της
είναι αβάσιµες, υπάρχουν τουλάχιστον δύο ελαττώµατα που εµποδίζουν την ικανότητα της Γενικής
Συνέλευσης να έχει επιρροή.
Πρώτον, η σηµερινή διευθέτηση προσδίδει υπερβολική βαρύτητα στην κρατική εξουσία, έχοντας ως
αποτέλεσµα έναν περίεργο συνδυασµό αναρχίας και συντηρητισµού. Σε έναν ανασχηµατισµένο
Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών, ο νοµοθετικός κλάδος και η εκλογική του διάρθρωση θα χρειαστεί
να εκπροσωπήσει ορθότερα τους ανθρώπους του κόσµου καθώς και τα κράτη-έθνη.13
∆εύτερον, τα ψηφίσµατα της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι δεσµευτικά εκτός κι αν επικυρώνονται
ξεχωριστά σαν µια συνθήκη από κάθε κράτος µέλος. Εάν το σηµερινό σύστηµα, το οποίο θέτει την
κρατική εξουσία πάνω από κάθε άλλο µέληµα, παραχωρήσει τη θέση του σε ένα σύστηµα που
ανταποκρίνεται στα συµφέροντα µιας και αλληλεξαρτώµενης ανθρωπότητας, τα ψηφίσµατα της
Γενικής Συνέλευσης -µέσα σε µια περιορισµένη σφαίρα θεµάτων- πρέπει βαθµιαία να φτάσουν στο
σηµείο να κατέχουν τη δύναµη του νόµου µε διατάξεις τόσο για την εφαρµογή όσο και για
κυρώσεις.
Αυτά τα δύο ελαττώµατα συνδέονται στενά αφού η πλειονότητα των ανθρώπων του κόσµου,
καχύποπτοι και φοβούµενοι την παγκόσµια κυβέρνηση, είναι απίθανο να υποταχτούν σε ένα διεθνή
θεσµό εκτός κι αν αυτός είναι πιο γνήσια αντιπροσωπευτικός.14
Παραταύτα, σε τελική ανάλυση, πέντε πρακτικά µέτρα είναι εφικτά για την ενίσχυση της Γενικής
Συνέλευσης, την αύξηση της υπόληψής της και την ευθυγράµµισή της σε µια µακροπρόθεσµη
κατεύθυνση.
1. Καθορίζοντας το ελάχιστο των προϋποθέσεων για την εκλογή µελών
Τα ελάχιστα πρότυπα συµπεριφοράς µιας κυβέρνησης απέναντι στο λαό της έχουν αναγνωρισθεί
σαφώς στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και σε επακόλουθες διεθνείς
συνθήκες, στις οποίες συλλογικά γίνεται αναφορά ως ∆ιεθνής Χάρτης των ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου.
Χωρίς την ακλόνητη δέσµευση σε τακτικές και περιοδικές εκλογές µε καθολική συµµετοχή µέσω
µυστικής ψηφοφορίας, στην ελευθερία της έκφρασης και σε άλλα παρόµοια ανθρώπινα
δικαιώµατα, ένα κράτος µέλος εµποδίζει την ενεργό και συνειδητή συµµετοχή της τεράστιας
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πλειονότητας του πληθυσµού του στις υποθέσεις των κοινοτήτων του.
Προτείνουµε να υπάρξουν συνέπειες για τα κράτη µέλη που παραβιάζουν αυτά τα πρότυπα.
Παροµοίως, τα έθνη που επιζητούν αναγνώριση θα πρέπει να τους στερηθεί η δυνατότητα να
γίνουν µέλη µέχρι να υιοθετήσουν φανερά αυτά τα πρότυπα ή να κάνουν αναγνωρίσιµες
προσπάθειες να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.
2. Ορίζοντας µια Επιτροπή για να µελετήσει τα σύνορα
Σηµαντικές εδαφικές αξιώσεις εξακολουθούν να αποτελούν µια κύρια πηγή διαµάχης και πολέµου,
υπογραµµίζοντας την κρίσιµη ανάγκη για γενικές συµφωνίες για εθνικά σύνορα. Αυτές οι συνθήκες
µπορούν να πραγµατοποιηθούν µόνο µετά από εξέταση του αυθαίρετου τρόπου µε τον οποίο
καθορίστηκαν αρχικά τα όρια πολλών κρατών µελών και όλων των σηµαντικών αιτηµάτων των
εθνών και εθνικών οµάδων.
Αντί να παραπεµφθούν αυτά τα αιτήµατα στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο, πιστεύουµε ότι θα ήταν καλύτερο
να ιδρυθεί µια ειδική ∆ιεθνής Επιτροπή που θα διερευνήσει όλες τις αξιώσεις που έχουν σχέση µε
τα διεθνή όρια και τότε, κατόπιν προσεχτικής εξέτασης, να εκθέσει προτάσεις για δράση.15 Τα
αποτελέσµατα θα χρησίµευαν σαν ένα πρώτο προειδοποιητικό σύστηµα για την αυξανόµενη
ένταση µεταξύ πολιτικών και εθνικών οµάδων και την εκτίµηση απειλών σε καταστάσεις που
επωφελούνται από πρόωρη προληπτική διπλωµατία.
Για να καθιερωθεί µια γνήσια κοινότητα εθνών µακροπρόθεσµα, θα είναι αναγκαίο να διευθετηθούν
οριστικά όλες οι διαφορές σχετικά µε τα σύνορα. Μια τέτοια έρευνα θα εξυπηρετούσε αυτό το
σκοπό.
3. Αναζητώντας νέους οικονοµικούς κανονισµούς
Το έλλειµµα του ετήσιου προϋπολογισµού, πηγάζοντας κυρίως από την απροθυµία µερικών
κρατών µελών να αποστείλουν τις εισφορές τους εγκαίρως, σε συνδυασµό µε την έλλειψη
δικαιοδοσίας για την είσπραξη οποιουδήποτε τόκου που προκύπτει εξαιτίας αυτής της
καθυστέρησης και επιτεινόµενο ακόµη περισσότερο από τις γραφειοκρατικές ανεπάρκειες σε τοµείς
των επιχειρήσεών του, ωθεί τον ΟΗΕ σε µια νοοτροπία διαχείρισης κρίσεων.
Οι εθελοντικές πληρωµές από κράτη µέλη δεν θα είναι ποτέ µια αξιόπιστη προσέγγιση για τη
χρηµατοδότηση ενός διεθνούς θεσµού. Πρέπει να επινοηθούν σθεναρές προσεγγίσεις παραγωγής
ετήσιου εισοδήµατος για να διευκολύνουν την οµαλή λειτουργία του µηχανισµού του ΟΗΕ.
Προτείνουµε τον άµεσο διορισµό µιας Επιτροπής εµπειρογνωµόνων για να ξεκινήσει µια αυστηρή
αναζήτηση λύσεων.
Μελετώντας εναλλακτικές λύσεις, η Επιτροπή πρέπει να έχει υπόψη της µερικές θεµελιώδεις αρχές.
Πρώτον, δεν θα πρέπει να υπάρχουν καθόλου συνεισφορές χωρίς αντιπροσώπευση. ∆εύτερον, για
λόγους δικαιοσύνης, οι συνεισφορές πρέπει να υπάγονται σε κλίµακες. Τρίτον, οι µηχανισµοί
ενθάρρυνσης εθελοντικών συνεισφορών από άτοµα και κοινότητες δεν πρέπει να
παραβλέπονται.16
4. ∆έσµευση για µια παγκόσµια βοηθητική γλώσσα και µια κοινή γραφή
Τα Ηνωµένα Έθνη που χρησιµοποιούν σήµερα έξι επίσηµες γλώσσες, θα αντλούσαν σηµαντικό
όφελος αν διάλεγαν είτε µία υπάρχουσα γλώσσα ή αν δηµιουργούσαν µια νέα για να
χρησιµοποιηθεί ως βοηθητική σε όλες τις συνελεύσεις τους. Ένα τέτοιο βήµα έχει υποστηριχτεί εδώ
και πολύ καιρό από πολλές οµάδες, από τους Εσπεραντιστές µέχρι και την ίδια τη ∆ιεθνή Μπαχάι
Κοινότητα.17 Εκτός από την εξοικονόµηση χρηµάτων και την απλούστευση γραφειοκρατικών
διαδικασιών, µια τέτοια κίνηση θα µπορούσε να συµβάλει στην προαγωγή ενός πνεύµατος
ενότητας.
Προτείνουµε το διορισµό µιας υψηλού επιπέδου Επιτροπής, µε µέλη από διάφορες περιοχές από
σχετικούς κλάδους, συµπεριλαµβανοµένου της γλωσσολογίας, των οικονοµικών, των κοινωνικών
επιστηµών, της εκπαίδευσης και των µέσων ενηµέρωσης, η οποία θα µελετήσει το θέµα µιας
διεθνούς βοηθητικής γλώσσας και την υιοθέτηση µιας κοινής γραφής.
Προβλέπουµε ότι τελικά ο κόσµος δεν µπορεί παρά να υιοθετήσει µία, παγκοσµίως συµφωνηµένη
βοηθητική γλώσσα και γραφή που θα διδάσκεται στα σχολεία όλου του κόσµου, σαν συµπλήρωµα
στη γλώσσα ή στις γλώσσες κάθε χώρας. Ο στόχος θα ήταν να διευκολυνθεί η µετάβαση σε µια
παγκόσµια κοινωνία µέσα από µια καλύτερη επικοινωνία µεταξύ των εθνών, µια µείωση
διαχειριστικών εξόδων για επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και άλλους που ενασχολούνται σε παγκόσµιες
επιχειρήσεις και µια γενική ενθάρρυνση περισσότερο εγκάρδιων σχέσεων µεταξύ όλων των µελών
της ανθρώπινης οικογένειας.18
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Αυτή η πρόταση πρέπει να διαβαστεί κατά γράµµα. Σε καµιά περίπτωση δεν αποσκοπεί στη φθίση
οποιασδήποτε ζωντανής γλώσσας ή πολιτιστικής παράδοσης.
5. ∆ιερευνώντας τη δυνατότητα καθιέρωσης µιας διεθνούς νοµισµατικής µονάδας
Η ανάγκη να προαχθεί η υιοθέτηση ενός παγκόσµιου νοµίσµατος ως ζωτικού στοιχείου στην
ενοποίηση της παγκόσµιας οικονοµίας είναι καταφανής. Ανάµεσα στα άλλα οφέλη, οι
οικονοµολόγοι πιστεύουν ότι ένα κοινό νόµισµα θα συγκρατήσει τη µη παραγωγική κερδοσκοπία
και τις απρόβλεπτες ταλαντεύσεις της αγοράς, θα φέρει στο ίδιο επίπεδο τα εισοδήµατα και τις τιµές
σε παγκόσµια κλίµακα και έτσι θα έχει ως αποτέλεσµα αξιόλογες οικονοµίες.19
Η δυνατότητα εξοικονόµησης δεν θα οδηγήσει στην πραγµάτωσή της εκτός κι αν υπάρχει ένα
συνταρακτικό σύνολο ενδείξεων που να απευθύνεται στις σχετικές ανησυχίες και αµφιβολίες των
σκεπτικιστών, συνοδευόµενο από ένα αξιόπιστο σχέδιο υλοποίησης. Προτείνουµε τη σύσταση µιας
Επιτροπής που να αποτελείται από τους πιο επιτυχηµένους κυβερνητικούς αρχηγούς,
ακαδηµαϊκούς και επαγγελµατίες για να ξεκινήσει µια άµεση εξερεύνηση για τα οικονοµικά οφέλη
και το πολιτικό κόστος µιας κοινής νοµισµατικής µονάδας και να διατυπώσει υποθέσεις για µια
αποτελεσµατική προσέγγιση στην υλοποίηση.
Β. Αναπτύσσοντας µια σηµαντική εκτελεστική λειτουργία
Σε διεθνές επίπεδο, η πιο σηµαντική εκτελεστική λειτουργία είναι η εφαρµογή µιας συνθήκης
συλλογικής ασφάλειας.20
Η συλλογική ασφάλεια υποδηλώνει µια δεσµευτική συµφωνία µεταξύ των εθνών να δρούν από
κοινού απέναντι σε απειλές προς το σύνολο. Η αποτελεσµατικότητα της συνθήκης εξαρτάται από
το βαθµό στον οποίο τα µέλη δεσµεύονται για το καλό του συνόλου, ακόµη κι αν παρακινούνται
από ένα αίσθηµα διαφωτισµένου ατοµικού συµφέροντος.
Εντός των Ηνωµένων Εθνών, ο ρόλος της εκτέλεσης διεξάγεται από το Συµβούλιο Ασφαλείας ενώ
άλλες εκτελεστικές λειτουργίες διανέµονται και στη Γραµµατεία. Και οι δύο παρεµποδίζονται στην
εκπλήρωση των ρόλων που τους έχουν ανατεθεί. Το Συµβούλιο Ασφαλείας πάσχει από την
ανικανότητα να πάρει αποφασιστικά µέτρα. Η Γραµµατεία πιέζεται από τις πολύπλοκες απαιτήσεις
των κρατών µελών.
Σε συντοµία, τέσσερα πρακτικά µέτρα είναι δυνατόν να ενισχύσουν την εκτελεστική λειτουργία µέσα
στα Ηνωµένα Έθνη.
1. Περιορίζοντας την άσκηση της δύναµης του βέτο
Η αρχική πρόθεση του Χάρτη του ΟΗΕ να παράσχει τη δύναµη του βέτο στα πέντε Μόνιµα Μέλη
ήταν να εµποδίσει το Συµβούλιο Ασφαλείας να επιτρέψει στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ενός
Μόνιµου Μέλους ή να απαιτεί τη χρήση των δυνάµεών του παρά τη θέλησή του.21 Στην
πραγµατικότητα, ξεκινώντας από τον Ψυχρό Πόλεµο, η δύναµη του βέτο ασκήθηκε επανειληµµένα
για λόγους που έχουν να κάνουν µε περιφερειακή ή εθνική ασφάλεια.
Το 1955, η Μπαχάι ∆ιεθνής Κοινότητα, υποβάλλοντας την άποψή της για την αναµόρφωση του
ΟΗΕ, υποστήριξε ότι η σταδιακή εξάλειψη των απόψεων περί "µόνιµων µελών" και της "δύναµης
του βέτο" θα έχτιζε την εµπιστοσύνη στο Συµβούλιο Ασφαλείας. Σήµερα, µετά από σαράντα χρόνια,
επαναβεβαιώνουµε αυτή τη θέση. Ωστόσο, προτείνουµε επίσης, σαν ένα µεταβατικό βήµα, να
συστηθούν µέτρα για τη συγκράτηση της άσκησης του βέτο εκφράζοντας έτσι την αρχική πρόθεση
του Χάρτη.
2. Θεσµοθετώντας αντ χοκ στρατιωτικούς κανονισµούς
Για να υποστηριχτούν οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις των Ηνωµένων Εθνών και να αυξηθεί η
αξιοπιστία των αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας, πρέπει να δηµιουργηθεί µια ∆ιεθνής
∆ύναµη.22 Πρέπει να εξασφαλιστεί η αφοσίωσή της στον ΟΗΕ και η ανεξαρτησία της από εθνικά
ζητήµατα. Η διοίκηση και ο έλεγχος µιας τέτοιας πλήρως εξοπλισµένης ∆ύναµης θα ανήκει στο
Γενικό Γραµµατέα υπό την αρµοδιότητα του Συµβουλίου Ασφαλείας. Η οικονοµική της κατάσταση,
ωστόσο, θα καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Για τη σύσταση µιας τέτοιας δύναµης, ο Γενικός
Γραµµατέας θα επιδιώξει να συγκεντρώσει επιδέξιο προσωπικό από όλες τις περιοχές του κόσµου.
Αν τεθεί σε ισχύ µε τον κατάλληλο τρόπο, αυτή η ∆ύναµη θα προσφέρει κι ένα αίσθηµα ασφάλειας
που µπορεί να ενθαρρύνει βήµατα προς τον παγκόσµιο αφοπλισµό, καθιστώντας έτσι δυνατή µια
ολοκληρωτική απαγόρευση όλων των όπλων µαζικής καταστροφής.23 Επιπλέον, σύµφωνα µε την
αρχή της συλλογικής ασφάλειας, θα γίνει βαθµιαία κατανοητό ότι τα κράτη χρειάζονται µόνο να
διατηρήσουν επαρκείς εξοπλισµούς για τη δική τους άµυνα και τη διατήρηση της εσωτερικής τάξης.
Ως άµεσο βήµα προς την ίδρυση αυτής της ∆ύναµης, το σηµερινό σύστηµα αντ χοκ κανονισµών
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µπορεί να θεσµοθετηθεί έτσι που να ορίζει κεντρικές περιφερειακές δυνάµεις για ταχεία στρατιωτική
ανάπτυξη στη διάρκεια µιας κρίσης.
3. Εφαρµόζοντας την ιδέα της συλλογικής ασφάλειας σε άλλα προβλήµατα των λαών του κόσµου
Παρόλο που η αρχή της συλλογικής ασφάλειας συνελήφθη αρχικά αναφερόµενη στην απειλή µιας
στρατιωτικής επίθεσης, µερικοί υποστηρίζουν ότι µπορεί τώρα να εφαρµοστεί επεκτεινόµενη σε
όλες τις απειλές οι οποίες ενώ είναι εµφανώς τοπικού χαρακτήρα, είναι ουσιαστικά αποτέλεσµα της
σύνθετης κατάρρευσης της σηµερινής παγκόσµιας τάξης. Αυτές οι απειλές περιλαµβάνουν αλλά
δεν περιορίζονται στο διεθνές εµπόριο ναρκωτικών, στην ασφάλεια τροφής και στην εµφάνιση νέων
παγκόσµιων πανδηµιών.24
Πιστεύουµε ότι αυτό το θέµα θα πρέπει να συµπεριληφθεί στην ηµερήσια διάταξη της
προτεινόµενης Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης Κορυφής. Εντούτοις, είναι απίθανο οι εκτενείς διατυπώσεις
της συλλογικής ασφάλειας να αποκλείσουν τη βασική αιτία της στρατιωτικής επίθεσης.
4. ∆ιατηρώντας πετυχηµένους θεσµούς του ΟΗΕ µε ανεξάρτητη εκτελεστική λειτουργία
Μερικοί από τους περισσότερο ανεξάρτητους οργανισµούς της οικογένειας του ΟΗΕ, όπως είναι το
Πρόγραµµα του ΟΗΕ για τα Παιδιά, η ∆ιεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας, η Παγκόσµια
Ένωση Ταχυδροµείων, η ∆ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών, η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας και η
Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας έχουν απολαύσει εµφανή επιτυχία σε συγκεκριµένους αλλά
σηµαντικούς τοµείς διεθνούς ενδιαφέροντος.
Γενικά, αυτοί οι οργανισµοί έχουν ήδη τη δική τους εκτελεστική λειτουργία. Η ανεξαρτησία τους
πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί σαν µέρος της διεθνούς εκτελεστικής εξουσίας.25
Γ. Ένα Ενισχυµένο Παγκόσµιο ∆ικαστήριο
Σε οποιοδήποτε σύστηµα διακυβέρνησης, είναι ανάγκη να υπάρχει µία ισχυρή δικαστική λειτουργία
για να µετριάζει τις δυνάµεις των άλλων κλάδων και για να εκφράζει, να διακηρύσσει, να
προστατεύει και να απονέµει δικαιοσύνη. Η παρόρµηση για τη δηµιουργία δίκαιων κοινωνιών
υπήρξε µία από τις βασικές δυνάµεις στην ιστορία26 -και αναµφίβολα κανένας διαρκής παγκόσµιος
πολιτισµός δεν µπορεί να θεµελιωθεί αν δεν βασιστεί γερά στην αρχή της δικαιοσύνης.
Η δικαιοσύνη είναι η µόνη δύναµη που µπορεί να µεταφράσει την αναφαινόµενη συνειδητοποίηση
της ενότητας της ανθρωπότητας σε µια συλλογική θέληση µέσα από την οποία οι απαραίτητες
δοµές της παγκόσµιας κοινοτικής ζωής µπορούν µε βεβαιότητα να χτιστούν. Μια εποχή η οποία
βλέπει τους ανθρώπους του κόσµου να αποκτούν όλο και µεγαλύτερη πρόσβαση στην ενηµέρωση
κάθε είδους και σε µια πολυµορφία ιδεών θα δει τη δικαιοσύνη να επιβάλλεται ως δεσπόζουσα
αρχή για επιτυχηµένη κοινωνική οργάνωση.
Στο ατοµικό επίπεδο, η δικαιοσύνη είναι η ικανότητα της ανθρώπινης ψυχής χάρη στην οποία
µπορεί ο καθένας να διακρίνει την αλήθεια από το ψέµα. Στα µάτια του Θεού, δηλώνει ο
Μπαχάολλα, η δικαιοσύνη είναι "το πιο αγαπητό από όλα τα πράγµατα" αφού επιτρέπει στο κάθε
άτοµο να δει µε τα δικά του µάτια παρά µε τα µάτια των άλλων, να γνωρίσει µέσα από τη δική του
γνώση παρά µε τη γνώση του γείτονά του ή της οµάδας του.
Στο επίπεδο της οµάδας, το ενδιαφέρον για δικαιοσύνη είναι η απαραίτητη πυξίδα για τη συλλογική
λήψη αποφάσεων γιατί είναι το µοναδικό µέσο µε το οποίο µπορεί να επιτευχθεί η ενότητα της
σκέψης και της δράσης. Εκτός του ότι δεν ενθαρρύνει το πνεύµα της τιµωρίας που έχει συχνά
µεταµφιεστεί πίσω από το όνοµά της σε παλαιότερες εποχές, η δικαιοσύνη είναι η πρακτική
έκφραση της επίγνωσης ότι, για την επίτευξη της ανθρώπινης προόδου, τα συµφέροντα του ατόµου
και εκείνα της κοινωνίας είναι αδιάρρηκτα συνδεδεµένα. Στο βαθµό που η δικαιοσύνη γίνεται καίριο
µέληµα της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης, ενθαρρύνεται ένα συµβουλευτικό κλίµα το οποίο
επιτρέπει να εξετάζονται οι επιλογές αµερόληπτα και να επιλέγονται οι κατάλληλοι τρόποι για
δράση. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίµα οι αιώνιες τάσεις προς εκµετάλλευση και κοµµατισµό ενδέχεται
πολύ λιγότερο να εκτρέψουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Μια τέτοια αντίληψη περί δικαιοσύνης θα ενισχυθεί βαθµιαία µε την αναγνώριση ότι σε έναν
αλληλοεξαρτώµενο κόσµο, τα συµφέροντα του ατόµου και της κοινωνίας είναι άρρηκτα
συνδεδεµένα. Κάτω από αυτό το πρίσµα, η δικαιοσύνη είναι µια κλωστή που πρέπει να υφαίνεται
µέσα στην εξέταση κάθε αλληλεπίδρασης, είτε στην οικογένεια, στη γειτονιά, είτε σε παγκόσµιο
επίπεδο.
∆ιαβλέπουµε στο τωρινό σύστηµα των Ηνωµένων Εθνών τα θεµέλια για ένα ενισχυµένο Παγκόσµιο
∆ικαστήριο. Το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο, που ιδρύθηκε το 1945 ως το κύριο δικαστικό όργανο των
Ηνωµένων Εθνών, χαρακτηρίζεται από πολλά θετικά στοιχεία. Το παρόν σύστηµα για την επιλογή
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δικαστών, για παράδειγµα, επιδιώκει να δηµιουργήσει ένα δικαστικό σώµα που να αντιπροσωπεύει
ένα ευρύ φάσµα λαών, περιοχών και δικαστικών συστηµάτων.27
Το κύριο µειονέκτηµα του ∆ικαστηρίου είναι ότι στερείται της αρµοδιότητας να εκδίδει νόµιµα
δεσµευτικές αποφάσεις, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες όπου τα κράτη έχουν επιλέξει εκ των
προτέρων να δεσµεύονται από τις αποφάσεις του. Χωρίς δικαιοδοσία το ∆ικαστήριο είναι ανίκανο
να απονέµει δικαιοσύνη.28 Με τον καιρό, οι αποφάσεις του Παγκόσµιου ∆ικαστηρίου µπορεί να
γίνουν δεσµευτικές και να εκτελούνται από όλα τα κράτη. Ωστόσο, βραχυπρόθεσµα, το Παγκόσµιο
∆ικαστήριο θα µπορούσε να ενισχυθεί µε δύο άλλα µέτρα.
1. ∆ιευρύνοντας τη δικαιοδοσία του ∆ικαστηρίου
Σήµερα, η δικαιοδοσία του ∆ικαστηρίου περιορίζεται σε µερικές κατηγορίες περιπτώσεων και µόνο
τα έθνη έχουν το δικαίωµα να καταθέτουν µηνύσεις. Προτείνουµε εκτός από τα κράτη µέλη, να
δοθεί το δικαίωµα και σε άλλα όργανα των Ηνωµένων Εθνών να παρουσιάζουν υποθέσεις ενώπιον
του ∆ικαστηρίου.
2. Συντονίζοντας τα Θεµατικά ∆ικαστήρια
Το Παγκόσµιο ∆ικαστήριο θα πρέπει να λειτουργεί σαν οµπρέλα για τα υπάρχοντα και τα νέα
θεµατικά δικαστήρια που ρυθµίζουν και δικάζουν διεθνείς υποθέσεις συγκεκριµένης θεµατικής
αρµοδιότητας.
Πρώιµα στοιχεία ενός ενοποιηµένου συστήµατος µπορούν να βρεθούν ήδη στα ειδικευµένα
δικαστήρια για τη ρύθµιση ζητηµάτων όπως του εµπορίου και των µεταφορών, και στις προτάσεις
για σώµατα τέτοια όπως ένα ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο κι ένα Επιµελητήριο για Περιβαλλοντικά
Θέµατα. Στα ζητήµατα άλλων τοµέων που ίσως χρειαστεί να διευθετηθούν µέσα σε ένα τέτοιο
σύστηµα περιλαµβάνονται και τα δικαστήρια διεθνούς τροµοκρατίας και λαθρεµπορίου
ναρκωτικών.
ΙV. Απελευθερώνοντας τη δύναµη του ατόµου:
Μια κρίσιµη πρόκληση για την αναδυόµενη ∆ιεθνή Τάξη
Ο πρωταρχικός σκοπός των διοικητικών θεσµών σε όλα τα επίπεδα είναι η πρόοδος του
ανθρώπινου πολιτισµού. Αυτός ο στόχος είναι δύσκολο να εκπληρωθεί χωρίς την εµπνευσµένη και
συνειδητή συµµετοχή του συνόλου της ανθρωπότητας στη ζωή και στις υποθέσεις της κοινότητας.
Έχοντας ως επίκεντρο την ίδρυση θεσµών και τη δηµιουργία µιας κοινότητας εθνών, τα διεθνή
σώµατα έχουν ιστορικά παραµείνει µακριά από το νου και την καρδιά των λαών του κόσµου. Η
τεράστια πλειονότητα των ανθρώπων, χωρισµένη µέσω των διαφόρων στρωµάτων της διοίκησης
από τη διεθνή αρένα και συγκεχυµένη από την κάλυψη των διεθνών ειδήσεων που γίνεται από τα
µέσα ενηµέρωσης, δεν έχει ακόµη αναπτύξει µια σχέση συµπάθειας απέναντι σε θεσµούς όπως
είναι τα Ηνωµένα Έθνη. Μόνο εκείνα τα άτοµα τα οποία είχαν κάποια πρόσβαση στη διεθνή αρένα
µέσα από κανάλια όπως είναι οι κοινωνικοί οργανισµοί φαίνεται να µπορούν να ταυτίζονται µε
αυτούς τους θεσµούς.
Παραδόξως, οι διεθνείς θεσµοί δεν µπορούν να εξελιχτούν σε ένα αποτελεσµατικό και ώριµο
επίπεδο διοίκησης και να εκπληρώσουν τον πρωταρχικό τους σκοπό που είναι η πρόοδος του
ανθρώπινου πολιτισµού, αν δεν αναγνωρίσουν και γαλουχήσουν τη σχέση της αµοιβαίας
εξάρτησης που έχουν µε τους ανθρώπους του κόσµου. Μια τέτοια αναγνώριση θα µπορούσε να
θέσει σε κίνηση έναν αγνό κύκλο εµπιστοσύνης και υποστήριξης που θα επιτάχυνε τη µετάβαση σε
µια νέα παγκόσµια τάξη.
Τα έργα που απαιτούνται για την ανάπτυξη µιας παγκόσµιας κοινωνίας προϋποθέτουν επίπεδα
ικανότητας πολύ ανώτερα από ό,τι έχει µέχρι τώρα επιτύχει η ανθρώπινη φυλή. Η κατάκτηση
αυτών των επιπέδων θα απαιτήσει µια τεράστια επέκταση της πρόσβασης στη γνώση, από την
πλευρά κάθε ατόµου. Οι διεθνείς θεσµοί θα καταφέρουν να αποσπάσουν και να καθοδηγήσουν τις
δυνατότητες που λανθάνουν στη συνείδηση των λαών του κόσµου στο βαθµό που η άσκηση της
εξουσίας τους µετριάζεται από την υποχρέωσή τους να κερδίσουν την εµπιστοσύνη, το σεβασµό
και τη γνήσια υποστήριξη εκείνων των οποίων τις πράξεις επιζητούν να κατευθύνουν και να
συζητούν ανοικτά και όσο γίνεται περισσότερο µε όλους εκείνους των οποίων επηρεάζονται τα
συµφέροντα.
Τα άτοµα που θα έχουν εµπιστοσύνη και σεβασµό για αυτούς τους θεσµούς θα απαιτήσουν, µε τη
σειρά τους, από τις εθνικές κυβερνήσεις τους να αυξήσουν την υποστήριξή τους, τόσο την πολιτική
όσο και την οικονοµική, για τη διεθνή τάξη. Αναλόγως και οι διεθνείς θεσµοί µε αυξηµένη επιρροή
και δύναµη, θα µπορέσουν να αναλάβουν καλύτερα περαιτέρω ενέργειες για την εγκαθίδρυση µιας
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νόµιµης και αποδοτικής παγκόσµιας τάξης.
Παράλληλα µε τα µέτρα για την ενίσχυση της δοµής του, ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών
χρειάζεται να υιοθετήσει πρωτοβουλίες που απελευθερώνουν τη λανθάνουσα δύναµη που υπάρχει
σε όλους τους ανθρώπους που τους ωθεί να συµµετάσχουν σε αυτή την εµψυχωτική διαδικασία.
Για αυτό το σκοπό, ορισµένα θέµατα που επισπεύδουν την πρόοδο του ατόµου και της κοινωνίας
χρήζουν ιδιαίτερης εξέτασης. Ανάµεσά τους, η προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης, η προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η ανύψωση της θέσης της γυναίκας και η υπογράµµιση της ηθικής
ανάπτυξης, είναι οι τέσσερις προτεραιότητες που συνδέονται τόσο στενά µε την πρόοδο του
πολιτισµού ώστε πρέπει να υπογραµµιστούν ως µέρη της ηµερήσιας διάταξης των Ηνωµένων
Εθνών.
Α. Προωθώντας την Οικονοµική Ανάπτυξη
Οι στρατηγικές οικονοµικής ανάπτυξης που έχουν χρησιµοποιηθεί από τα Ηνωµένα έθνη, την
Παγκόσµια Τράπεζα και από έναν αριθµό κυβερνήσεων στη διάρκεια των τελευταίων πενήντα
ετών, όσο ειλικρινά κι αν έχουν συλληφθεί και εκτελεστεί, υστερούν ως προς τις φιλοδοξίες. Στον
περισσότερο κόσµο, το κενό ανάµεσα στα "πρέπει" και στα "δεν πρέπει" έχει διευρυνθεί και
επιταχύνεται µε την επίµονη ανισότητα στα επίπεδα των εισοδηµάτων. Τα κοινωνικά προβλήµατα
δεν έχουν υποχωρήσει. Στην πραγµατικότητα, το έγκληµα και οι αρρώστιες δεν βρίσκονται απλώς
σε έξαρση, αλλά γίνονται επίσης ενδηµικά και καταπολεµούνται δυσκολότερα.
Αυτές οι αποτυχίες µπορούν να αναχθούν σε έναν αριθµό παραγόντων. Περιλαµβάνουν την άτοπη
εστίαση σε µεγάλης κλίµακας προγράµµατα και γραφειοκρατικό υπερ-συγκεντρωτισµό, άδικους
όρους διεθνούς εµπορίου, µια διάχυτη διαφθορά στην οποία έχει επιτραπεί να ακµάσει µέσα σε όλο
το σύστηµα, τον αποκλεισµό των γυναικών από διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα,
µια γενική ανικανότητα που δεν επιτρέπει να φτάσουν οι πόροι στους φτωχούς, και την
παροχέτευση των αναπτυξιακών πόρων στον στρατιωτικό εξοπλισµό.
Μια αµερόληπτη θεώρηση αυτών των παραγόντων προδίδει ένα σύνηθες συστηµατικό και
θεµελιώδες µειονέκτηµα στο σηµερινό πρότυπο της οικονοµικής ανάπτυξης: γίνεται συχνή
αναφορά στις υλικές ανάγκες χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι πνευµατικοί παράγοντες και η
κινητήρια δύναµή τους.
Η ανάπτυξη δεν θα πρέπει να συγχέεται µε τη δηµιουργία µιας µη βιώσιµης καταναλωτικής
κοινωνίας. Η αληθινή ευηµερία συµπεριλαµβάνει την πνευµατική καθώς και την υλική ευεξία. Η
τροφή, το ποτό, η στέγη και ένας βαθµός υλικής άνεσης είναι ουσιώδη, αλλά τα ανθρώπινα όντα
δεν µπορούν και ποτέ δεν θα νιώσουν εκπλήρωση σ'αυτές τις ανάγκες. Ούτε µπορεί η ικανοποίηση
να βρεθεί στις κάπως πιο ακατάληπτες υλικές επιτεύξεις όπως είναι η κοινωνική αναγνώριση ή η
πολιτική δύναµη. Τελικά, ούτε η διανοητική επίτευξη ικανοποιεί τις βαθύτερες ανάγκες µας.
Στη δίψα για κάτι περισσότερο, κάτι πέρα από µας, µπορεί να κατανοηθεί σωστά η πραγµατικότητα
του ανθρώπινου πνεύµατος. Παρόλο που η πνευµατική πλευρά της φύσης µας έχει επισκιαστεί
από τον καθηµερινό αγώνα για υλική επίτευξη, η ανάγκη µας για το υπερβατικό δεν µπορεί να
αγνοηθεί για πολύ. Συνεπώς ένα πρότυπο βιώσιµης ανάπτυξης πρέπει να απευθύνεται τόσο στις
πνευµατικές φιλοδοξίες των ανθρώπων όσο και στις υλικές τους ανάγκες και επιθυµίες.
Η εκπαίδευση είναι η καλύτερη επένδυση στην οικονοµική ανάπτυξη. "Ο άνθρωπος είναι το
ανώτατο Φυλακτό. Η έλλειψη µιας κατάλληλης εκπαίδευσης, ωστόσο, του έχει στερήσει εκείνο που
κατέχει από τη φύση του," γράφει ο Μπαχάολλα. "∆έστε τον άνθρωπο σαν ένα ορυχείο πλούσιο σε
πετράδια ανεκτίµητης αξίας. Μόνο η εκπαίδευση µπορεί να το κάνει να αποκαλύψει τους
θησαυρούς του και να επιτρέψει στην ανθρωπότητα να επωφεληθεί από αυτούς."29 Η εκπαίδευση
υποδηλώνει κάτι περισσότερο από µια διαδικασία απόκτησης ενός στενού κορµού γνώσεων ή
εκµάθησης µιας σειράς από επιδεξιότητες της ζωής. Στην πραγµατικότητα, η εκπαίδευση, η οποία
θα έπρεπε να είναι µια θεµελιώδης ανάγκη της ανάπτυξης, πρέπει επίσης να διδάσκει τη διαδικασία
απόκτησης γνώσεων, να καλλιεργεί τις δυνάµεις του νου και της λογικής και να εµφυτεύει στο
σπουδαστή απαραίτητες πνευµατικές ιδιότητες.
Αυτή η εκτενής προσέγγιση στην εκπαίδευση είναι εκείνη που επιτρέπει στους ανθρώπους να
συνεισφέρουν στη δηµιουργία του πλούτου και να ενθαρρύνουν τη δίκαιη κατανοµή του.30
Ο γνήσιος πλούτος δηµιουργείται όταν η εργασία δεν αναλαµβάνεται µόνο σαν ένα µέσο
εξασφάλισης των προς το ζην αλλά και σαν ένα µέσο συνεισφοράς στην κοινωνία. Υποστηρίζουµε
ότι η εργασία που έχει νόηµα είναι µια βασική ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής, τόσο σηµαντική στη
σωστή ανάπτυξη του ατόµου όσο είναι η θρεπτική τροφή, το καθαρό νερό και ο αέρας στο φυσικό
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σώµα.
Λόγω της πνευµατικά καταστροφικής φύσης της εξάρτησης, προγράµµατα που επικεντρώνονται
αποκλειστικά στον εκ νέου καταµερισµό του υλικού πλούτου είναι µακροπρόθεσµα καταδικασµένα
σε αποτυχία. Η κατανοµή του πλούτου πρέπει να προσεγγισθεί µε έναν αποτελεσµατικό και δίκαιο
τρόπο. Στην πραγµατικότητα, πρέπει να ενσωµατωθεί στενά µέσα στη διαδικασία δηµιουργίας
πλούτου.
Προσφέρουµε την ακόλουθη πρόταση στο σύστηµα των Ηνωµένων Εθνών για την προώθηση πιο
αποτελεσµατικής ανάπτυξης.
1. Ξεκινώντας µια αποφασιστική εκστρατεία για την υλοποίηση του Οδηγού 21
Το σχέδιο δράσης που διατυπώθηκε στο Συνέδριο των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον και
την Ανάπτυξη ενσωµάτωνε ένα ευρύ φάσµα απόψεων από την αστική κοινωνία και µια σειρά από
αρχές παρόµοιες µε εκείνες που εκφράζονται σε αυτή την έκθεση. ∆υστυχώς, ωστόσο, πολύ λίγα
έχουν γίνει από τα κράτη µέλη για την υλοποίηση των µέτρων που περιγράφονται στο σχέδιο.
Αν πρόκειται οι στόχοι του Οδηγού 21 να διευθετηθούν και να εκπληρωθούν, µπορεί να είναι
απαραίτητη µια εκτεταµένη προσπάθεια, διαφορετική στη φύση της αλλά ανάλογη σε κλίµακα και
επίδοση µε το Σχέδιο Μάρσαλ για την εκ νέου ανάπτυξη της µεταπολεµικής Ευρώπης. Σε αυτή την
περίπτωση οι θεσµοί του Bretton Woods θα κληθούν να εκπονήσουν µια έντονη εκστρατεία για να
επισπευθούν οι εθνικές προσπάθειες υλοποίησης. Μια εντολή τέτοιας φύσης µπορεί να βγει µόνο
από ένα συνέδριο, παρόµοιο µε τις πρώτες συγκεντρώσεις των Bretton Woods πριν από πενήντα
χρόνια, αφιερωµένο στη γενική επανεξέταση αυτών των θεσµών. Ο σκοπός αυτής της
επανεξέτασης θα είναι να καταστήσει διαθέσιµους στους ανθρώπους του κόσµου επαρκείς πόρους
έτσι ώστε να µπορέσουν να υλοποιήσουν τοπικές πρωτοβουλίες. Εξάλλου, το συνέδριο µπορεί
επίσης να διευρύνει την ηµερήσια διάταξή του για να ασχοληθεί µε βαθύτερα ζητήµατα παγκόσµιας
οικονοµικής ασφάλειας µέσα από τον επαναπροσδιορισµό των υπαρχόντων θεσµών ή τη
δηµιουργία νέων δοµών.31
Αν έχει επιτυχία αυτός ο νέος µηχανισµός µπορεί επίσης να επεκταθεί στο συντονισµό της
εφαρµογής των µέτρων που επισηµάνθηκαν στην πρόσφατη Κοινωνική ∆ιάσκεψη.
Β. Προστατεύοντας θεµελιώδη Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα
Στη διάρκεια των πέντε δεκαετιών από την ίδρυση των Ηνωµένων Εθνών, έχει προκύψει µια
αντίληψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώµατα πρέπει να αναγνωριστούν και να προστατευτούν διεθνώς
αν πρόκειται να εδραιωθούν η ειρήνη, η κοινωνική πρόοδος και η οικονοµική ευηµερία.
Η βάση για διεθνή συµφωνία όσον αφορά τη φύση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων είναι η άκρως
σηµαντική Οικουµενική ∆ιακήρυξη για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, που υιοθετήθηκε από τα
Ηνωµένα Έθνη το 1948 και αναπτύχθηκε στα δύο διεθνή σύµφωνα -το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα
Αστικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα και το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Κοινωνικά, Οικονοµικά και
Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα. Επιπλέον περίπου 75 άλλες συνθήκες και διακηρύξεις αναγνωρίζουν και
προάγουν τα δικαιώµατα των γυναικών και παιδιών, το δικαίωµα στην ελευθερία και στη λατρεία
και το δικαίωµα στην ανάπτυξη, για να αναφέρουµε µόνο µερικά.
Το τωρινό καθεστώς ανθρωπίνων δικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών έχει δύο βασικά
µειονεκτήµατα: περιορισµένα µέσα επιβολής και συνέχισης και πολύ µικρή έµφαση στις ευθύνες
που συνοδεύουν όλα τα δικαιώµατα.
Η επιβολή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο διεθνές επίπεδο πρέπει να διευθετηθεί µε έναν
τρόπο παρόµοιο µε το χειρισµό της στρατιωτικής επίθεσης κάτω από ένα συλλογικό καθεστώς
ασφάλειας. Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε ένα κράτος πρέπει να θεωρηθεί
ανησυχία όλων και οι µηχανισµοί επιβολής πρέπει να εξασφαλίζουν µια ενοποιηµένη ανταπόκριση
από την πλευρά ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας. Το ερώτηµα του πότε και πώς να γίνει η
µεσολάβηση για να προστατευτούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι πιο δύσκολο να απαντηθεί. Η
σθεναρή επιβολή θα απαιτήσει έναν υψηλό βαθµό παγκόσµιας συναίνεσης σε αυτό που συνιστά
µια κατάφωρη και ηθεληµένη παραβίαση.
Σηµαντικά βήµατα πάρθηκαν µε στόχο την παγκόσµια συναίνεση στη διάρκεια της διαδικασίας που
κατέληξε στο Παγκόσµιο Συνέδριο για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου το 1993, το οποίο δήλωσε
κατηγορηµατικά ότι τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι καθολικά, αδιαίρετα και αλληλεξαρτώµενα και
έδωσε τέλος στη µακρόχρονη διαµάχη για τη σχετική σηµασία των αστικών και πολιτικών
δικαιωµάτων σε σύγκριση µε κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτισµικά δικαιώµατα.32 Τα ψηφίσµατα
του συνεδρίου επιβεβαίωσαν επίσης ότι τα ανθρώπινα δικαιώµατα πρέπει να εφαρµόζονται
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ανεξάρτητα από διαφορές φυλετικής προέλευσης, εθνικής καταβολής, θρησκευτικής πίστης και
εθνικής ταυτότητας. Περιλαµβάνουν την ισότητα γυναικών και αντρών, περικλείουν για κάθε άτοµο
σε όλο τον κόσµο τα ίδια δικαιώµατα στην ελευθερία της έρευνας, στην ενηµέρωση και θρησκευτική
λατρεία και ενσωµατώνουν το δικαίωµα του καθενός στις βασικές ανάγκες όπως είναι η τροφή, η
στέγη και η ιατρική περίθαλψη.33 Πέρα από την ανάγκη να χτιστεί η συναίνεση και να ενισχυθεί η
επιβολή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, είναι σηµαντικό να καθιερωθεί µια µεγαλύτερη αντίληψη ότι
το κάθε δικαίωµα συνοδεύεται και από την αντίστοιχη ευθύνη.
Το δικαίωµα να αναγνωρίζεσαι ως άτοµο απέναντι στο νόµο, για παράδειγµα, υποδηλώνει ότι έχεις
την ευθύνη να υπακούς στο νόµο -και να κάνεις τόσο τους νόµους όσο και το νοµικό σύστηµα πιο
δίκαιους. Οµοίως, στην κοινωνικο-οικονοµική σφαίρα, το δικαίωµα να παντρεύεσαι συνοδεύεται
από την ευθύνη να συντηρείς µια οικογενειακή µονάδα, να εκπαιδεύεις τα παιδιά σου και να
µεταχειρίζεσαι όλα τα µέλη της οικογένειας µε σεβασµό.34 Το δικαίωµα να εργάζεσαι δεν µπορεί να
διαχωριστεί από την ευθύνη να εκτελείς τα καθήκοντά σου όσο γίνεται καλύτερα. Με την ευρύτερη
έννοια, η ιδέα των "καθολικών" ανθρώπινων δικαιωµάτων υποδηλώνει µια ευθύνη προς την
ανθρωπότητα ως σύνολο.
Τέλος, ενώ εναπόκειται στο άτοµο να εκπληρώνει την ευθύνη σε κάθε τοµέα, εναπόκειται στους
διεθνείς θεσµούς να προστατεύσουν το σχετικό ανθρώπινο δικαίωµα. Προτείνουµε τρία µέτρα για
άµεση δράση.
1. Ενίσχυση του µηχανισµού του ΟΗΕ για έλεγχο, εφαρµογή και συνέχιση
Ο µηχανισµός των Ηνωµένων Εθνών για τον έλεγχο, την εφαρµογή και τη συνέχιση της
συµµόρφωσης των κυβερνήσεων µε διεθνείς συνθήκες είναι ανεπαρκής. Το Κέντρο Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων συνίσταται από ένα πολύ µικρό προσωπικό από επαγγελµατίες που αγωνίζονται να
υποστηρίξουν προσπάθειες για τον έλεγχο της συµµόρφωσης των κρατών σε όλες τις συµβάσεις
που έχουν επικυρώσει.
Πιστεύουµε ότι οι πόροι που διατίθενται για αυτό το Κέντρο πρέπει να αυξηθούν σηµαντικά για να
µπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά του κατάλληλα.
2. Ενθάρρυνση καθολικής επικύρωσης διεθνών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώµατα
Εφόσον η επικύρωση των διεθνών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώµατα δηµιουργεί µια
υποχρέωση για τα κράτη µέλη, µολονότι όχι µια πρακτικά επιβαλλόµενη, ο Γενικός Γραµµατέας και
όλα τα σώµατα του ΟΗΕ θα µπορούσαν να λάβουν υπόψη τους κάθε ευκαιρία να ενθαρρύνουν τα
κράτη µέλη να ενεργήσουν πάνω σε αυτό το θέµα. Στην πραγµατικότητα, µια δεσµευτική
προθεσµία για καθολική επικύρωση µπορεί να αποτελέσει έναν προτρεπτικό στόχο που θα'πρεπε
να τεθεί από τη Γενική Συνέλευση.
3. Εξασφάλιση σεβασµού για τα ελεγκτικά όργανα του ΟΗΕ τα οποία ασχολούνται µε τα
ανθρώπινα δικαιώµατα
Εφόσον η αποστολή των υπηρεσιών ελέγχου των ανθρωπίνων δικαιωµάτων έχει πολύ σοβαρό
χαρακτήρα, ο ΟΗΕ πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός απέναντι σε αντιλήψεις που
δηµιουργούνται από τη δοµή και τις διαδικασίες αυτών των θεσµών και εξίσου επιφυλακτικός όταν
ενεργεί για να λύσει συµβιβαστικές καταστάσεις.
Πιστεύουµε ότι θα ήταν φρόνιµο να εξερευνηθούν στη διάρκεια της διαδικασίας για υποψηφιότητα
τα προσόντα των κρατών µελών σε ορατές θέσεις και να αποκλειστούν από τις εκλογές στην
Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες, οποιαδήποτε κράτη µέλη
που δεν θα έχουν µέχρι τότε επικυρώσει τις διεθνείς συνθήκες. Ενώ αυτά τα κράτη µέλη θα
µπορούν παραταύτα να συµµετάσχουν πλήρως στις συζητήσεις, αυτό θα προστάτευε τα Ηνωµένα
Έθνη από µια ενδεχοµένως αµήχανη και συµβιβαστική θέση.
Πιστεύουµε επίσης ότι µια µοναδική εξαίρεση δικαιολογείται στον παραπάνω κανόνα. Τα κράτη
µέλη που δεν είναι υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ και που τυγχάνουν επαρκούς προστασίας για τα
θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα µέσα στο σύνταγµά τους, αλλά δεν έχουν καταφέρει να
ολοκληρώσουν τη διαδικασία επικύρωσης εξαιτίας εσωτερικών πολιτικών λόγων, δεν θα πρέπει να
αποκλειστούν από την εκλογή τους σε εµφανείς θέσεις.
Τέλος, φαίνεται επίσης φρόνιµο τα κράτη µέλη που έχουν επικυρώσει τις διεθνείς συνθήκες αλλά
βρίσκονται υπό έλεγχο για µεγάλες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων να αποκλειστούν από
τις εκλογές για αξιώµατα σε συνέδρια και άλλες συναντήσεις της Επιτροπής Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων. Αυτό θα εµποδίσει την ευρέως διαδεδοµένη αντίληψη ότι οι διεργασίες είναι µια
παρωδία.
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Γ. Προάγοντας τη θέση των Γυναικών
Η δηµιουργία ενός ειρηνικού και βιώσιµου παγκόσµιου πολιτισµού θα είναι αδύνατη χωρίς την
πλήρη συµµετοχή των γυναικών σε κάθε τοµέα της ανθρώπινης δραστηριότητας.35 Ενώ αυτή η
πρόταση υποστηρίζεται όλο και περισσότερο, υπάρχει µια αξιοσηµείωτη διαφορά ανάµεσα στη
διανοητική αποδοχή και την εφαρµογή της.
Είναι καιρός οι θεσµοί του κόσµου που συνίστανται κυρίως από άντρες να ασκήσουν την επιρροή
τους για την προώθηση της συστηµατικής συµµετοχής των γυναικών, όχι από συγκατάβαση ή
υποτιθέµενη αυτοθυσία αλλά σαν µια πράξη που προέρχεται από την πεποίθηση ότι οι
συνεισφορές των γυναικών απαιτούνται για την πρόοδο της κοινωνίας.36 Μόνο όταν εκτιµηθούν οι
συνεισφορές των γυναικών θα αναζητηθούν και θα ενσωµατωθούν στη δοµή της κοινωνίας. Το
αποτέλεσµα θα είναι ένας πιο ειρηνικός, ισορροπηµένος, δίκαιος και ευηµερών πολιτισµός.37
Οι εµφανείς βιολογικές διαφορές ανάµεσα στα φύλα δεν πρέπει να αποτελέσουν αιτία ανισότητας
και δυσαρµονίας. Απεναντίας, είναι µια άποψη αλληλοσυµπλήρωσης. Αν ο ρόλος των γυναικών ως
µητέρων εκτιµηθεί κατάλληλα, το έργο τους στην ανατροφή και εκπαίδευση των παιδιών θα γίνει
σεβαστό και θα ανταµειφθεί κατάλληλα. Πρέπει επίσης να αναγνωριστεί ότι ο ρόλος της
τεκνοποϊας δεν µειώνει τις ηγετικές ικανότητες της γυναίκας ούτε υποβιβάζει τη διανοητική,
επιστηµονική ή δηµιουργική της ικανότητα. Μάλιστα, µπορεί να αποτελέσει εξύψωση.
Πιστεύουµε ότι η πρόοδος σε µερικά κρίσιµα µέτωπα θα έχει τη µέγιστη επίδραση στην ανάπτυξη
των γυναικών. Μοιραζόµαστε τις παρακάτω απόψεις που είναι θεµελιώδεις για τις προτάσεις που
ακολουθούν.
Πρώτον και κύριον, η βία εναντίον των γυναικών και των κοριτσιών, µια από τις πιο κατάφωρες και
ευρέως εξαπλωµένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, πρέπει να ξεριζωθεί. Η βία έχει
γίνει τρόπος ζωής για πολλές γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσµο, ανεξάρτητα από φυλή, τάξη ή
µορφωτικό επίπεδο. Σε πολλές κοινωνίες, παραδοσιακές αντιλήψεις ότι οι γυναίκες είναι κατώτερες
ή ένα βάρος τις καθιστούν εύκολους στόχους της οργής και της αγανάχτησης. Ακόµη και δυναµικές
νοµικές λύσεις και µηχανισµοί επιβολής θα έχουν µικρή επίδραση εκτός κι αν υποστηριχτούν από
µια µεταµόρφωση στη συµπεριφορά των αντρών. Οι γυναίκες δεν θα είναι ασφαλείς µέχρι να
ισχύσει µια νέα κοινωνική συνείδηση, εκείνη που θα θεωρεί ακόµη και την απλή έκφραση
συµβατικής συµπεριφοράς απέναντι στις γυναίκες, πόσο µάλλον οποιαδήποτε µορφή σωµατικής
βίας, αιτία βαθιάς ντροπής.
∆εύτερον, η οικογένεια παραµένει ο ακρογωνιαίος λίθος της κοινωνίας και οι συµπεριφορές που
τηρούνται και µαθαίνονται εκεί προβάλλονται στις σχέσεις σε όλα τα άλλα επίπεδα της κοινωνίας.
Συνεπώς, τα µέλη του θεσµού της οικογένειας πρέπει να µεταµορφωθούν έτσι ώστε να καθιερωθεί
η αρχή της ισότητας των γυναικών και αντρών. Επιπλέον, αν οι δεσµοί της αγάπης και ενότητας
ενισχύσουν τις οικογενειακές σχέσεις, η επίδραση θα επεκταθεί πέραν των ορίων της και θα
επηρεάσει την κοινωνία στο σύνολό της.
Τρίτον, ενώ ο γενικός στόχος οποιασδήποτε κοινωνίας πρέπει να είναι η εκπαίδευση όλων των
µελών της, σ'αυτό το στάδιο της ανθρώπινης ιστορίας η µεγαλύτερη ανάγκη είναι να εκπαιδευτούν
οι γυναίκες και τα κορίτσια.38 Μελέτες είκοσι ετών βεβαιώνουν σταθερά ότι απ'όλες τις πιθανές
επενδύσεις η εκπαίδευση των γυναικών και των κοριτσιών αποδίδει τα υψηλότερα ποσοστά όσον
αφορά την κοινωνική ανάπτυξη, το ξερίζωµα της φτώχειας και την ανάπτυξη της κοινότητας.39
Τέταρτον, ο παγκόσµιος διάλογος για το ρόλο των αντρών και γυναικών πρέπει να προωθήσει την
αναγνώριση της ουσιαστικής αλληλοσυµπλήρωσης των δύο φύλων. ∆ιότι οι διαφορές µεταξύ τους
συνιστούν µια φυσική επιβεβαίωση της αναγκαιότητας να συνεργάζονται οι γυναίκες µε τους άντρες
για την εκπλήρωση των δυνατοτήτων τους όσον αφορά την πρόοδο του πολιτισµού, και φυσικά τη
διαιώνιση του ανθρώπινου γένους. Αυτές οι διαφορές ενυπάρχουν στον αλληλεπιδρώντα
χαρακτήρα της κοινής ανθρώπινης φύσης τους. Αυτός ο διάλογος θα πρέπει να λάβει υπόψη τις
ιστορικές δυνάµεις που έχουν οδηγήσει στην καταπίεση των γυναικών και να εξετάσει τις νέες
κοινωνικές, πολιτικές και πνευµατικές αλήθειες που µεταµορφώνουν σήµερα τον πολιτισµό µας.
Σαν αφετηρία αυτού του διαλόγου προσφέρουµε αυτή την παροµοίωση από τις Μπαχάι Γραφές: "Ο
κόσµος της ανθρωπότητας έχει δύο φτερούγες -η µία είναι οι γυναίκες και η άλλη οι άντρες. ∆εν
µπορεί να πετάξει το πουλί αν δεν αναπτυχθούν εξίσου και οι δύο φτερούγες. Αν η µια φτερούγα
παραµείνει αδύναµη, η πτήση είναι αδύνατη."40 Επιπλέον, υποστηρίζουµε τα τρία παρακάτω
συγκεκριµένα µέτρα.
1. Αυξάνοντας τη συµµετοχή των γυναικών στις αντιπροσωπείες των κρατών µελών
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Προτείνουµε να παροτρυνθούν τα κράτη µέλη να διορίσουν έναν αυξηµένο αριθµό γυναικών σε
θέσεις πρεσβευτών και σε άλλες παρόµοιες διπλωµατικές θέσεις.
2. Ενθαρρύνοντας την καθολική επικύρωση διεθνών συνθηκών που προβάλλουν τα δικαιώµατα
των γυναικών και βελτιώνουν τη θέση τους.
Όπως και στις διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, ο Γενικός Γραµµατέας και όλα τα
σώµατα του ΟΗΕ πρέπει να εξετάσουν κάθε ευκαιρία για ενθάρρυνση των κρατών µελών να
προβούν στην επικύρωση των συνθηκών και πρωτοκόλλων που προστατεύουν τα δικαιώµατα των
γυναικών και επιζητούν την προαγωγή τους.
3. Σχεδιάζοντας εκ των προτέρων την εφαρµογή του Προγράµµατος ∆ράσης του Πεκίνου
Η διακήρυξη του Forward-Looking Strategies (Στρατηγικές για το Μέλλον) που υιοθετήθηκε στο
συνέδριο του Ναϊρόµπι υπήρξε εξαιρετικά τολµηρή και επινοητική, εντούτοις η εφαρµογή της
υπήρξε µάλλον αναποτελεσµατική.41 Πιστεύουµε ότι πρέπει να παρθεί ένα µάθηµα από αυτή τη
δυσχερή εµπειρία και να καταστρωθούν προµελετηµένα σχέδια έτσι ώστε το Πρόγραµµα ∆ράσης
που προήρθε από το συνέδριο του Πεκίνου να µην έχει την ίδια τύχη.
Προτείνουµε να καθιερωθεί ένα ελεγκτικό σύστηµα που να συντάσσει αναφορές από την
κατάσταση εφαρµογής των υιοθετηµένων µέτρων και να κάνει παρουσιάσεις στη Γενική Συνέλευση
ετησίως, προβάλλοντας τα πρώτα είκοσι κράτη µέλη και τα τελευταία είκοσι κράτη µέλη όσον
αφορά τη συµµόρφωση.
∆. ∆ίνοντας έµφαση στην ηθική ανάπτυξη
Η διαδικασία της ενσωµάτωσης των ανθρώπων σε όλο και µεγαλύτερες οµάδες, παρόλο που
επηρεάζεται από την πολιτισµική και γεωγραφική κατάσταση, έχει προωθηθεί κυρίως από τη
θρησκεία, που είναι ο πιο δυναµικός παράγοντας για την αλλαγή της ανθρώπινης στάσης και
συµπεριφοράς. Με τον όρο θρησκεία, ωστόσο, εννοούµε την ουσιαστική βάση ή την αλήθεια της
θρησκείας, όχι τα δόγµατα και την τυφλή αποµίµηση που την έχουν βαθµιαία επικαλύψει και
αποτελούν την αιτία της παρακµής και της εξάλειψής της.
Σύµφωνα µε τα λόγια του Αµπντολ-Μπαχά, "ο υλικός πολιτισµός µοιάζει µε το σώµα. Όσο
απεριόριστη κι αν είναι η χάρη, η κοµψότητα και η οµορφιά του, είναι νεκρό. Ο θεϊκός πολιτισµός
µοιάζει µε το πνεύµα και το σώµα παίρνει τη ζωή του από το πνεύµα... Χωρίς το πνεύµα ο κόσµος
της ανθρωπότητας δεν έχει ζωή."42
Η ιδέα της προώθησης συγκεκριµένων ηθών ή αξιών µπορεί να είναι αντιφατική, ειδικά σε αυτή την
εποχή της ανθρωπιστικής σχετικότητας. Εντούτοις, πιστεύουµε ακράδαντα ότι υπάρχει ένα κοινό
σύνολο αξιών που η αναγνώρισή του έχει επισκιαστεί από εκείνους που για πολιτικούς σκοπούς
µεγαλοποιούν τις ασήµαντες διαφορές που υπάρχουν στη θρησκευτική ή πολιτιστική πράξη.43
Αυτές οι θεµελιώδεις αρετές, που δίδαξαν όλες οι πνευµατικές κοινότητες, συνιστούν το βασικό
πλαίσιο για την ηθική ανάπτυξη.
Η µελέτη των κοινών στοιχείων που ενυπάρχουν στα µεγάλα θρησκευτικά και ηθικά συστήµατα του
κόσµου αποκαλύπτει ότι η καθεµιά ασπάζεται την ενότητα, τη συνεργασία και την αρµονία ανάµεσα
στους ανθρώπους, καθιερώνει οδηγίες για µια υπεύθυνη συµπεριφορά και υποστηρίζει την
ανάπτυξη αρετών που συνθέτουν τα θεµέλια για σχέσεις που βασίζονται στην εµπιστοσύνη και σε
αρχές.44
1. Προωθώντας την ανάπτυξη διδακτικής ύλης για την ηθική εκπαίδευση στα σχολεία
Υποστηρίζουµε µια παγκόσµια εκστρατεία για την προώθηση της ηθικής ανάπτυξης. Με απλά
λόγια, αυτή η εκστρατεία θα πρέπει να ενθαρρύνει και να βοηθήσει τις τοπικές πρωτοβουλίες σε
όλο τον κόσµο να ενσωµατώσουν µια ηθική διάσταση στην εκπαίδευση των παιδιών. Μπορεί να
θεωρηθεί απαραίτητη η οργάνωση συνεδρίων, η έκδοση σχετικού υλικού και πολλές άλλες
βοηθητικές δραστηριότητες που όλες αποτελούν µια στέρεη επένδυση για µια µελλοντική γενιά.
Αυτή η εκστρατεία ηθικής ανάπτυξης µπορεί να ξεκινήσει µε λίγες απλές αρχές. Για παράδειγµα, η
ακεραιότητα της συµπεριφοράς, η αξιοπιστία και η εντιµότητα αποτελούν τα θεµέλια της
σταθερότητας και της προόδου. Ο αλτρουισµός πρέπει να καθοδηγεί κάθε ανθρώπινη
προσπάθεια, έτσι ώστε η ειλικρίνεια και ο σεβασµός για τα δικαιώµατα των άλλων να γίνεται ένα
αναπόσπαστο µέρος των πράξεων κάθε ατόµου. Η υπηρεσία προς την ανθρωπότητα είναι η
αληθινή πηγή ευτυχίας, τιµής και νοήµατος στη ζωή.
Πιστεύουµε επίσης ότι η εκστρατεία θα έχει επιτυχία µόνο στο βαθµό που η προσπάθεια βασίζεται
στη δύναµη της θρησκείας. Η αντίληψη για το διαχωρισµό της εκκλησίας από το κράτος δεν θα
πρέπει να χρησιµοποιηθεί σαν µια ασπίδα που θα εµποδίσει αυτή την ευεργετική επίδραση.
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Συγκεκριµένα, οι θρησκευτικές κοινότητες θα πρέπει να κληθούν ως καλοί συνεργάτες σε αυτή τη
σηµαντική πρωτοβουλία.
Καθώς εξελίσσεται, αυτή η εκστρατεία θα επιταχύνει µια πορεία ατοµικής ενίσχυσης που θα
µεταβάλει τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι, ασχέτως οικονοµικής τάξης, κοινωνικής θέσης, ή
εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής προέλευσης, αλληλεπιδρούν µέσα στην κοινωνία τους.
V. Κρίσιµη Καµπή για όλα τα έθνη:
Έκκληση στους ηγέτες του κόσµου
Έχουµε φτάσει σε µια κρίσιµη καµπή στην πρόοδο των εθνών.
"Η ενοποίηση ολόκληρης της ανθρωπότητας αποτελεί τη σφραγίδα της φάσης στην οποία
πλησιάζει τώρα η ανθρώπινη κοινωνία. Η ενότητα της οικογένειας, της φυλής, της πόλης κράτους
και του έθνους έχει επιχειρηθεί αλλεπάλληλα και έχει πλήρως καθιερωθεί. Η παγκόσµια ενότητα
είναι ο στόχος προς τον οποίο αγωνίζεται αυτή η βασανισµένη ανθρωπότητα. Το χτίσιµο των
εθνών έχει φτάσει σε πέρας. Η αναρχία που ενυπάρχει στην κρατική εξουσία προχωρεί προς µια
αποκορύφωση. Ένας κόσµος ο οποίος βαδίζει προς την ωριµότητα, πρέπει να εγκαταλείψει αυτό
το φετίχ, να αναγνωρίσει την ενότητα και ολότητα των ανθρώπινων σχέσεων και να καθιερώσει µια
και καλή το µηχανισµό που µπορεί να ενσαρκώσει καλύτερα αυτή τη θεµελιώδη αρχή της ζωής
του."45
Πριν από έναν αιώνα και περισσότερο, ο Μπαχάολλα δίδαξε ότι δεν υπάρχει παρά µόνο ένας
Θεός, ότι υπάρχει µόνο µια ανθρώπινη φυλή και ότι όλες οι θρησκείες του κόσµου
αντιπροσωπεύουν στάδια στην αποκάλυψη της θέλησης και του σκοπού του Θεού για την
ανθρωπότητα. Ο Μπαχάολλα ανήγγειλε τον ερχοµό της εποχής, που είχε προφητευτεί σε όλα τα
ιερά κείµενα του κόσµου, κατά την οποία η ανθρωπότητα θα δει επιτέλους την ενοποίηση όλων των
λαών µέσα σε µια ειρηνική και ενιαία κοινωνία.
Είπε ότι ο προορισµός του ανθρώπου δεν βρίσκεται απλώς στη δηµιουργία µιας υλικά
ευηµερούσας κοινωνίας, αλλά επίσης στην ανέγερση ενός παγκόσµιου πολιτισµού όπου τα άτοµα
προτρέπονται να ενεργούν ως ηθικά όντα που κατανοούν την αληθινή τους φύση και είναι ικανά να
προοδεύσουν προς µια µεγαλύτερη ολοκλήρωση τέτοια που κανένας βαθµός υλικής χάρης δεν
µπορεί από µόνος του να προσφέρει.
Ο Μπαχάολλα ήταν επίσης ανάµεσα στους πρώτους που επικαλέστηκε τη φράση "νέα παγκόσµια
τάξη" για να περιγράψει τις βαρυσήµαντες αλλαγές στην πολιτική, κοινωνική και θρησκευτική ζωή
του κόσµου. "Τα σηµάδια των επικείµενων αναταραχών και του χάους µπορούν τώρα να
διακριθούν, εφόσον η επικρατούσα Τάξη φαίνεται να είναι αξιοθρήνητα ελαττωµατική," έγραψε.
"Σύντοµα η σηµερινή τάξη θα διπλωθεί και µια νέα θα ξεδιπλωθεί στη θέση της."46
Για αυτό το σκοπό, ανέθεσε ένα καθήκον εξίσου στους ηγέτες και στα µέλη της κοινωνίας. "∆εν
πρέπει να περηφανεύεται εκείνος που αγαπά την πατρίδα του αλλά εκείνος που αγαπά ολόκληρο
τον κόσµο. Η γη δεν είναι παρά µία χώρα και η ανθρωπότητα οι πολίτες της."47
Πάνω απ'όλα, οι ηγέτες της επόµενης γενιάς πρέπει να ενεργοποιηθούν από µια ειλικρινή επιθυµία
να υπηρετήσουν ολόκληρη την κοινότητα και να καταλάβουν ότι η ηγεσία είναι ευθύνη, όχι
προνόµιο. Για πάρα πολύ καιρό τόσο οι ηγέτες όσο και οι οπαδοί αντιλαµβάνονταν την ηγεσία ως
διεκδίκηση ελέγχου πάνω στους άλλους. Πραγµατικά, αυτή η εποχή απαιτεί ένα νέο ορισµό της
ηγεσίας και ένα νέο τύπο ηγέτη.48
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στη διεθνή αρένα. Προκειµένου να καθιερωθεί ένα αίσθηµα πεποίθησης, να
κερδιθεί η εµπιστοσύνη και να ενσταλαχτεί µια τρυφερή σχέση συµπάθειας στις καρδιές των
ανθρώπων του κόσµου για τους θεσµούς της διεθνούς τάξης, αυτοί οι ηγέτες θα πρέπει να
αναλογίζονται τις πράξεις τους.
Μέσα από ένα αψεγάδιαστο ιστορικό ατοµικής ακεραιότητας, πρέπει να συµβάλλουν στην
αποκατάσταση της πίστης και της εµπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Πρέπει να ενσαρκώνουν τα
χαρακτηριστικά της εντιµότητας, της ταπεινότητας και ειλικρίνειας του σκοπού στην αναζήτηση της
αλήθειας µιας κατάστασης. Πρέπει να είναι αφοσιωµένοι και καθοδηγούµενοι από αρχές
ενεργώντας έτσι µακροπρόθεσµα για τα καλύτερα συµφέροντα της ανθρωπότητας ως σύνολο.
"Αφήστε το όραµά σας να αγκαλιάζει όλο τον κόσµο παρά να περιορίζεται µόνο στον εαυτό σας",
έγραψε ο Μπαχάολλα. "Μην ασχολείστε µε τις δικές σας έγνοιες, αφήστε τις σκέψεις σας να
εστιάζονται σε εκείνο που θα αποκαταστήσει την τύχη της ανθρωπότητας και θα εξαγνίσει τις
καρδιές και τις ψυχές των ανθρώπων."49
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Future, η αναφορά της Παγκόσµιας Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, για παράδειγµα,
πρότεινε µια σειρά από αλλαγές, όπως τη δηµιουργία ενός ειδικού 'Σώµατος για τη Βιώσιµη
Ανάπτυξη' των Ηνωµένων Εθνών που να συντονίζει τη δράση των Ηνωµένων Εθνών στην
προώθηση της ανάπτυξης προστατεύοντας συγχρόνως το περιβάλλον. The World Commission on
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Τα συγγράµµατα που προτείνουν ευρείες αλλαγές στα Ηνωµένα Έθνη είναι επίσης ογκώδη και
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επετείου του Χάρτη. Από αυτή την άποψη η δηµοσίευση το 1958 του World Peace Through World
Law από τους Louis B. Sohn και Grenville Clark, η οποία υπήρξε µία από τις πρώτες στέρεες
προτάσεις για τη µείωση της δύναµης του βέτο, πρέπει να θεωρηθεί ορόσηµο.
Grenville Clark, and Louis B. Sohn, World Peace Through World Law. (Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1966.)
Πιο πρόσφατες προτάσεις κυµαίνονται από την Πρωτοβουλία της Στοκχόλµης, η οποία προσφέρει
ένα γενικό όραµα του τι µπορεί να γίνει για την ενίσχυση των Ηνωµένων Εθνών, µέχρι το
πρόσφατο έργο του Harold Stassen: United Nations: a Working Paper for Restructuring, το οποίο
εκφράζει µια πρόταση επαναγραφής του Χάρτη του ΟΗΕ. Το τελευταίο βιβλίο του Benjamin
Ferencz, New Legal Foundations for Global Survival, προσφέρει µια σειρά από πρακτικές και
νοµικές προτάσεις ανασχηµατισµού που βασίζονται στο συλλογισµό ότι τα έθνη, οι λαοί και τα
άτοµα πρέπει να είναι ελεύθερα να ακολουθήσουν τον προορισµό τους µε οποιονδήποτε τρόπο
θεωρούν εκείνοι ότι αρµόζει -αρκεί να µην θέτει σε κίνδυνο ή να καταστρέφει τα θεµελιώδη
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Benjamin Ferencz, New Legal Foundations for Global Survival (Oceana Publications, 1994.)
5 The Commission on Global Governance, Our Global Neighbourhood. (New York: Oxford
University Press, 1995.)
6 Πολλοί στοχαστές έχουν αναγνωρίσει την πραγµατικότητα της ενότητας και έχουν κατανοήσει τις
συνέπειές της για την ανάπτυξη της ανθρώπινης κοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένου και του
παλαιοντολόγου Reachard Leaky: "Είµαστε ένα είδος, ένας λαός. Κάθε άτοµο πάνω σε αυτή τη γη
είναι µέλος του 'homo sapiens sapiens' και οι γεωγραφικές διαφορές που βλέπουµε µεταξύ των
λαών είναι απλώς βιολογικές αποχρώσεις στο ίδιο βασικό θέµα. Η ανθρώπινη δυνατότητα για
πολιτιστική έκφραση επιδέχεται ανάπτυξη µε πολύ διαφορετικούς ζωντανούς τρόπους. Οι συχνά
πολύ βαθιές διαφορές ανάµεσα σε αυτές τις πολιτιστικές εκφράσεις δεν θα πρέπει να ειδωθούν ως
διχοτοµήσεις µεταξύ των ανθρώπων. Αντιθέτως, οι πολιτιστικές εκφράσεις πρέπει να ερµηνευτούν
όπως ακριβώς πραγµατικά είναι: µια τελική έκφραση του ανήκειν στο ανθρώπινο είδος."
Richard E. Leaky, and Roger Lewin, Origins: What new discoveries reveal about the emergence of
our species and its possible future. (New York: Dutton, 1977.)
Σε γενικές γραµµές, οι γραφές του Σόγι Εφέντι προσφέρουν µια λεπτοµερή και εκτενή παρουσίαση
της ιδέας της ενότητας της ανθρωπότητας. Μία σύντοµη περίληψη της ιδέας όπως τη βλέπουν οι
Μπαχάι, απαντάται στο The World Order of Baha'u'llah. Shoghi Effendi, The World Order of
Baha'u'llah. (Wilmette, III.: Baha'i Publishing Trust. 1938.) pp. 42-43.
7 ∆εν είµαστε οι µόνοι που κάνουµε αυτή την πρόταση. Η Επιτροπή για την Παγκόσµια
∆ιακυβέρνηση γράφει στο Our Global Neighbourhood: "Η πρότασή µας είναι ότι η Γενική
Συνέλευση θα πρέπει να συµφωνήσει να οργανώσει ένα
Παγκόσµιο Συνέδριο για τη ∆ιακυβέρνηση το 1988, του οποίου οι αποφάσεις να επικυρωθούν και
να τεθούν σε εφαρµογή από το 2000."
The Report of the Commission on Global Governance, Our Global Neighbourhood. (Νew York:
Oxford University Press. 1995.) p.351.
8 ∆ύο αξιώµατα που χρησιµοποιούνται ευρέως περιγράφουν αυτή την αρχή. "Το µικρό είναι κι
ωραίο," ένα αξίωµα που δηµιουργήθηκε στις αρχές του '70 ως οικονοµική αρχή, ισχύει εξίσου και
στη διακυβέρνηση. Ο Σούµαχερ εξηγεί: "Στις υποθέσεις των ανθρώπων, παρουσιάζεται πάντα η
ανάγκη για τουλάχιστον δύο πράγµατα ταυτόχρονα, τα οποία εκ πρώτης όψεως φαίνονται
ασυµβίβαστα και αποκλείουν το ένα το άλλο. Πάντα χρειαζόµαστε και την ελευθερία και την τάξη.
Χρειαζόµαστε την ελευθερία πάρα πολλών µικρών, αυτόνοµων ενοτήτων και, την ίδια στιγµή, τη
µεθοδικότητα της σε µεγάλη κλίµακα, πιθανόν παγκόσµιας, ενότητας και του συντονισµού."
Schumacher, E.F. Small is Beautiful: Economics as if People Mattered. (New York: Harper and
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Row, 1973.) p.65.
"Σκέψου παγκόσµια, πράξε τοπικά," ένα σύνθηµα που προωθήθηκε από ενεργά στελέχη της
περιβαλλοντικής και κοινοτικής ανάπτυξης, συλλαµβάνει µια προοπτική κατά την οποία η ανάγκη
για γενικό παγκόσµιο συντονισµό εξισορροπείται προσεχτικά έναντι της ανάγκης για τοπική και
εθνική αυτονοµία.
9 [ένα σύστηµα παγκόσµιας διακυβέρνησης που] "Όχι µόνο δεν στοχεύει στην υπονόµευση των
υπαρχόντων θεµελίων της κοινωνίας, αλλά επιδιώκει να διευρύνει τις βάσεις της, να αναπλάσει
τους θεσµούς της µ'έναν τρόπο σύµφωνο µε τις ανάγκες ενός συνεχώς µεταβαλλόµενου κόσµου.
∆εν συγκρούεται µε καµιά θεµιτή αφοσίωση ούτε υπονοµεύει ουσιαστικά πιστεύω. Ο σκοπός του
δεν είναι ούτε να καταπνίξει τη φλόγα ενός υγειούς και έξυπνου πατριωτισµού στις καρδιές των
ανθρώπων, ούτε να καταργήσει το σύστηµα της εθνικής αυτονοµίας που είναι τόσο σηµαντικό αν
πρόκειται ν'αποφευχθούν τα δεινά του υπέρµετρου συγκεντρωτισµού. ∆εν αγνοεί, ούτε προσπαθεί
να καταπιέσει, την ποικιλοµορφία της εθνικής προέλευσης, του κλίµατος, της ιστορίας, της
γλώσσας και της παράδοσης, της σκέψης και των εθίµων, που διαφοροποιούν τους λαούς και τα
έθνη του κόσµου. Ζητάει µια ευρύτερη αφοσίωση, µια µεγαλύτερη φιλοδοξία από οποιαδήποτε
άλλη που έχει υποκινήσει την ανθρώπινη φυλή. Επιµένει στην καθυπόταξη των εθνικών
παρορµήσεων και συµφερόντων στις επιτακτικές απαιτήσεις ενός ενοποιηµένου κόσµου.
Αποκηρύσσει τον υπέρµετρο συγκεντρωτισµό αφενός και απαρνείται κάθε απόπειρα επιβολής
οµοιοµορφίας αφετέρου."
Σόγι Εφέντι, The World Order of Baha'u'llah. (Wilmette, III.: Baha'i Publishing Trust. 1974) pp.
41-42. Βλ. Προς τα Έθνη, Εκδόσεις Αηδόνι 1996, σ.24.
10 Ο Σόγι Εφέντι, ο οποίος καθοδηγούσε τότε παγκοσµίως την Μπαχάι κοινότητα γράφοντας το
1930, σκιαγράφησε µερικές από τις λειτουργίες και ευθύνες ενός µελλοντικού παγκόσµιου
νοµοθετικού σώµατος. Μεταξύ άλλων έγραψε: "ένα παγκόσµιο νοµοθετικό σώµα, του οποίου τα
µέλη, ως θεµατοφύλακες ολόκληρης της ανθρωπότητας... θα θέτουν σε εφαρµογή τους νόµους
εκείνους που θα απαιτούνται για την οργάνωση της ζωής, την ικανοποίηση των αναγκών και την
προσαρµογή των σχέσεων όλων των φυλών και λαών."
Σόγι Εφέντι, The World Order of Baha'u'llah. (Wilmette, III.: Baha'i Publishing Trust. 1974) p. 203.
11 Μπαχάι ∆ιεθνής Κοινότητα. Προτάσεις προς τα Ηνωµένα Έθνη για Αναθεώρηση του Χάρτη. 23
Μαϊου, 1955.
12 Σε όλες τις γραφές Του, ο Μπαχάολλα χρησιµοποιεί τακτικά τους όρους "τάξη", "παγκόσµια
τάξη" και "νέα παγκόσµια τάξη" για να περιγράψει τη συνεχιζόµενη και βαρυσήµαντη σειρά
αλλαγών στην πολιτική, κοινωνική και θρησκευτική ζωή
του κόσµου. Στα τέλη του 1860, έγραψε: "Η ισορροπία του κόσµου έχει διαταραχτεί από την
παλλόµενη επίδραση αυτής της µέγιστης, της νέας Παγκόσµιας Τάξης. Η οργανωµένη ζωή της
ανθρωπότητας έχει διαταραχτεί µέσω αυτού του µοναδικού, του θαυµαστού Συστήµατος -που
παρόµοιό του θνητά µάτια δεν έχουν ποτέ δει."
Μπαχάολλα, Τhe Kitab-i-Aqdas. Translated by Shoghi Effendi and a Committee at the Baha'i World
Center (Haifa: Baha'i World Centre, 1992.)
13 Αµπντολ-Μπαχά, The Secret of Divine Civilization. Trans. Marzieh Gail. (Wilmette, III.: Baha'i
Publishing Trust. 1957.) p. 24.
14 Ινστιτούτο Έρευνας των Ηνωµένων Εθνών για την Κοινωνική Ανάπτυξη (UNRISD), States of
Disarray: The social effects of globalization. (London: KPC Group. 1995) pp. 106-109.
15 Υπάρχουν πολλοί τρόποι µε τους οποίους, µια τέτοια Επιτροπή, ή ακόµη το ίδιο το Παγκόσµιο
Νοµοθετικό Σώµα, θα µπορούσε να προχωρήσει στον καθορισµό ορθών και δίκαιων συνόρων για
όλα τα έθνη. Όµως όσο αποθαρρυντικό κι αν φαίνεται το έργο αποτελεί ένα σηµαντικό µέρος της
διαδικασίας οικοδόµησης µιας νέας τάξης. Ο Αµπντολ-Μπαχά έγραψε: "Ο αληθινός πολιτισµός θα
ξεδιπλώσει τη σηµαία του στα έγκατα της καρδιάς του κόσµου όταν ένας ορισµένος αριθµός
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διακεκριµένων και υψηλόφρονων ηγετών -τα λαµπρά παραδείγµατα της αφοσίωσης και
αποφασιστικότητας- θα ξεσηκωθούν, για το καλό και την ευτυχία όλης της ανθρωπότητας, µε
ισχυρή αποφασιστικότητα και καθαρό όραµα, για να εδραιώσουν την Υπόθεση της Παγκόσµιας
Ειρήνης. Πρέπει να κάνουν την Υπόθεση της Ειρήνης αντικείµενο γενικής συζήτησης και να
επιζητήσουν µε κάθε µέσο που έχουν στη διάθεσή τους να εδραιώσουν µια Ένωση των εθνών του
κόσµου. Πρέπει να συνάψουν µια δεσµευτική συµφωνία και να εδραιώσουν µια συνθήκη, της
οποίας οι διατάξεις θα είναι ισχυρές, απαραβίαστες και καθορισµένες. Πρέπει να τη διακηρύξουν
σ'όλο τον κόσµο και να πάρουν γι'αυτήν τη συγκατάθεση όλης της ανθρώπινης φυλής. Αυτό το
υπέρτατο κι ευγενές εγχείρηµα -η αληθινή πηγή της ειρήνης και της ευηµερίας όλου του κόσµουπρέπει να θεωρηθεί ιερό απ'όλους όσους κατοικούν στη γη. Όλες οι δυνάµεις του κόσµου πρέπει
να κινητοποιηθούν για να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα και τη µονιµότητα αυτής της Μεγίστης
Συνθήκης. Σε αυτή τη Συµφωνία, που περιλαµβάνει τους πάντες, τα όρια και τα σύνορα κάθε
έθνους πρέπει να είναι σαφώς καθορισµένα, οι αρχές που διέπουν τις σχέσεις των κυβερνήσεων
µεταξύ τους ρητώς διατυπωµένες, και όλες οι διεθνείς συµφωνίες και υποχρεώσεις εξακριβωµένες.
Κατά τον ίδιο τρόπο, το µέγεθος του εξοπλισµού κάθε κυβέρνησης πρέπει να είναι αυστηρά
περιορισµένο, διότι αν επιτρεπόταν στις πολεµικές προετοιµασίες και στις στρατιωτικές δυνάµεις
οποιουδήποτε έθνους ν'αυξηθούν, αυτό θα προκαλούσε την υποψία των άλλων. Η θεµελιώδης
αρχή που διέπει αυτή τη σοβαρή Συµφωνία πρέπει να είναι τόσο καθορισµένη που αν µια
οποιαδήποτε κυβέρνηση παραβιάσει αργότερα οποιεσδήποτε διατάξεις της, όλες οι κυβερνήσεις
της γης να ξεσηκωθούν για να την αναγκάσουν σε πλήρη υποταγή, µάλλον η ανθρώπινη φυλή σαν
ένα όλο πρέπει ν'αποφασίσει, µε κάθε δύναµη που έχει στη διάθεσή της, να εξοντώσει εκείνη την
κυβέρνηση. Αν εφαρµοστεί αυτή η σπουδαιότατη θεραπεία στο άρρωστο σώµα του κόσµου, αυτό
θα ανακουφιστεί από τα δεινά του και θα παραµείνει για πάντα σώο και ασφαλές."
Αµπντολ-Μπαχά, The Secret of Divine Civilization. Trans. Marzieh Gail. (Wilmette, III.: Baha'i
Publishing Trust. 1957) pp. 64-65.
16 Σύµφωνα µε ένα πρόσφατο άρθρο στο The Νew York Times, οι φιλανθρωπικές προσφορές
στις Ηνωµένες Πολιτείες αυξήθηκαν σε ποσοστό 3,6 τοις εκατό φτάνοντας στα 130 δισεκατοµµύρια
δολάρια.
Karen W. Arenson, "Charitable Giving Rose 3.6% in 1994, Philanthropy Trust Says," The New York
Times, Thursday, 25 May 1995, sec.A, p.22.
17 "Σχετικά µε το όλο θέµα µιας ∆ιεθνούς Γλώσσας... Εµείς ως Μπαχάι έχουµε µεγάλη αγωνία να
δούµε την υιοθέτηση µιας παγκόσµιας βοηθητικής γλώσσας όσο το δυνατόν συντοµότερα. ∆εν
είµαστε οι πρωτεργάτες στην επιλογή κάποιας συγκεκριµένης γλώσσας. Αν οι κυβερνήσεις του
κόσµου συµφωνήσουν να χρησιµοποιηθεί διεθνώς µια υπάρχουσα γλώσσα, ή µια κατασκευασµένη
καινούργια γλώσσα, εµείς θα το υποστηρίξουµε αυτό ολόκαρδα επειδή επιθυµούµε να παρθεί, όσο
το δυνατόν πιο σύντοµα, αυτό το βήµα για την ενοποίηση της ανθρώπινης φυλής."
Σόγι Εφέντι, Directives of the Guardian. (Wilmette, III.: Baha'i Publishing Trust.) p. 39.
Προσφέροντας αυτή την πρόταση, θα θέλαµε να δοθεί προσοχή στον όρο 'βοηθητική'. Οι Μπαχάι
διδασκαλίες αποδίδουν αξία και προάγουν την πολιτιστική πολυµορφία, όχι την οµοιοµορφία. Σε
αυτό το σηµείο της ιστορίας, εποµένως, δεν οραµατιζόµαστε την επιβολή µιας και µόνο γλώσσας
παγκοσµίως. Απεναντίας, αυτό που φανταζόµαστε είναι ότι οι λαοί και τα έθνη θα διατηρήσουν τις
δικές τους τοπικές και εθνικές γλώσσες ενώ την ίδια στιγµή θα παρακινηθούν να µάθουν µια
παγκόσµια γλώσσα. Βεβαίως µια τέτοια παγκόσµια γλώσσα θα πρέπει τελικά να διδαχθεί, ως
υποχρεωτικό µάθηµα, σε όλα τα σχολεία του κόσµου. Αυτό, όµως, δεν θα πρέπει µε κανέναν
τρόπο να µειώσει τις θεµιτές εκφράσεις της εθνικής και τοπικής γλωσσικής και πολιτισµικής
πολυµορφίας.
18 "Πλησιάζει η µέρα κατά την οποία όλοι οι λαοί του κόσµου θα έχουν υιοθετήσει µία παγκόσµια
γλώσσα και µία κοινή γραφή," έγραψε ο Μπαχάολλα στα τέλη του 1800. "Όταν επιτευχθεί αυτό, σε
οποιαδήποτε πόλη ταξιδέψει ένας άνθρωπος, θα είναι σαν να πηγαίνει στο ίδιο του το σπίτι."
Shoghi Effendi, trans. Gleanings from the Writings of Baha'u'llah. (Wilmette, III.: Baha'i Publishing
Trust.1983) p. 250. Βλ. Μικρή Επιλογή από τις Γραφές του Μπαχάολλα, Εκδόσεις Αηδόνι 1983, σ.
59
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19 Σε µια "ειδική συνεισφορά" στην Αναφορά για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη του 1994, ο James
Tobin, νικητής το 1981 του βραβείου Νόµπελ στα Οικονοµικά, παρατηρεί ότι "ένα µόνιµο κοινό
νόµισµα" θα µείωνε πολύ αν όχι όλο το σάλο που συνδέεται σήµερα µε το τεράστιο ποσοστό
κερδοσκοπίας στις παγκόσµιες αγορές. Παρατηρώντας ότι ένα τέτοιο παγκόσµιο νόµισµα είναι
ίσως κάτι πολύ µακρινό, προτείνει ως προσωρινό µέτρο ένα 'διεθνές οµοιόµορφο φόρο' σε επί
τόπου συναλλαγές µε ξένο συνάλλαγµα.
United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report 1994. A tax on
International Currency Transactions. (New York: Oxford University Press.) p.70
20 H αρχή της συλλογικής ασφάλειας αναπτύχθηκε από τον Μπαχάολλα πριν από έναν αιώνα και
παραπάνω σε επιστολές προς τους βασιλιάδες και ηγέτες του κόσµου: "Να είστε ενωµένοι, ω
βασιλιάδες της γης, γιατί έτσι θα σταµατήσει η θύελλα της διχόνοιας ανάµεσά σας και θα
ησυχάσουν οι λαοί σας -ας είστε απ'αυτούς που καταλαβαίνουν. Αν κανείς ανάµεσά σας πάρει τα
όπλα εναντίον άλλου, ξεσηκωθείτε όλοι εναντίον του, γιατί αυτό δεν είναι τίτοπε άλλο παρά φανερή
δικαιοσύνη."
Shoghi Effendi, trans. Gleanings from the Writings of Baha'u'llah. (Wilmette, III.: Baha'i Publishing
Trust.1976.) p. 254. Βλ. Μικρή Επιλογή από τις Γραφές του Μπαχάολλα, Εκδόσεις Αηδόνι 1983, σ.
61.
21 Αναφορά της Ανεξάρτητης Οµάδας Εργασίας για το Μέλλον των Ηνωµένων Εθνών. The United
Nations in its Second Half-Century. (Yale University Press Service, 1995.) p. 16.
22 Glenview Foundation, The Stassen Draft Charter for a New United Nations to Emerge from the
Original, to Serve World Peace and Progress for the Next Forty Years. (Philadelphia: Glenview
Foundation. 1985.)
Grenville Clark and Louis B. Sohn, World Peace Through World Law. (Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1966.)
Keith Hindell, 'Reform of the Nations?' in The World Today: Journal of the Royal Institute of
International Affairs. (United Kingdom, Feb. 1992.) Vol. 48, No.2. pp. 30-33. John Logue, 'New
World Order Means Reformed U.N.', World Federalist News, July 1992. Benjamin B. Ferencz and
Ken Keyes Jr., Planethood: The Key to Your Future. (Coos Bay, Oregon: Love Line Books. 1991.)
Boutros-Ghali, Boutros. 1992. An Agenda for Peace: Peace-making and Peace-keeping. Report of
the Secretary-General Pursuant to the Statement Adopted by the Summit Meeting of the Security
Council, January 31, New York: United Nations.
23 Αυτό δεν σηµαίνει ότι τα µέτρα για την απαγόρευση τέτοιων όπλων θα έπρεπε να περιµένουν
την πλήρη ανάπτυξη και το σχηµατισµό µιας τέτοιας ∆ύναµης. Υποστηρίζουµε ολόκαρδα τα
σηµερινά µέτρα για την ανανέωση της Συνθήκης για το Μη-πολλαπλασιασµό των Πυρηνικών
Όπλων και τη σταθερή καθιέρωση µιας πλήρους απαγόρευσης δοκιµών, καθώς και οποιεσδήποτε
περαιτέρω προσπάθειες για τη µείωση πυρηνικών, χηµικών ή και βιολογικών όπλων. Οµοίως,
πρέπει να γίνουν δυνατές προσπάθειες για τον περιορισµό και τον έλεγχο συµβατικών όπλων
όπως είναι οι νάρκες ξηράς, τα οποία σκοτώνουν ανεξέλεγκτα.
24 Mahbub ul Haq, 1994. Ανώτερος Σύµβουλος στο UNDP. Αρχηγός της Οµάδας που συντάσσει
τις ετήσιες Αναφορές Ανθρώπινης Ανάπτυξης του UNPD (Πρόγραµµα του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη),
οι οποίες έχουν προσφέρει, τα τελευταία χρόνια, νέες αντιλήψεις για τη θεωρία και την πρακτική της
ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένης και µιας νέας ιδέας για την ανθρώπινη ασφάλεια.
25 Erskine Childers, ed. Challenges to the United Nations: Building a Safer World. (New York: St.
Martin's Press. 1994.) pp. 21-25.
26 John Huddleston, The Search for a Just Society. (Kidlington, Oxford: George Ronald. 1989.)
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27 Πριν από 75 χρόνια περίπου ο Αµπντολ-Μπαχά πρόσφερε τις παρακάτω προτάσεις για ένα
µελλοντικό παγκόσµιο δικαστήριο: "τα εθνικά συµβούλια κάθε χώρας και έθνους -δηλαδή τα
κοινοβούλια- θα πρέπει να εκλέξουν δύο ή τρία άτοµα που είναι τα εκλεκτότερα του έθνους τους και
είναι καλά ενηµερωµένα σχετικά µε τους διεθνείς νόµους και τις σχέσεις µεταξύ των κυβερνήσεων
και έχουν επίγνωση των ουσιαστικών αναγκών που έχει ο κόσµος της ανθρωπότητας σήµερα. Ο
αριθµός αυτών των αντιπροσώπων πρέπει να αντιστοιχεί στον αριθµό των κατοίκων της χώρας. Η
εκλογή αυτών των ψυχών που γίνεται από το εθνικό συµβούλιο, δηλαδή το κοινοβούλιο, πρέπει να
επικυρωθεί από την ανώτερη βουλή, το κογκρέσο και το υπουργικό συµβούλιο και επίσης από τον
πρόεδρο ή µονάρχη έτσι ώστε αυτά τα άτοµα να είναι εκλεγµένα από όλο το έθνος και την
κυβέρνηση. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο θα συνίσταται από αυτούς τους ανθρώπους και έτσι όλη η
ανθρωπότητα θα έχει ένα µερίδιο σε αυτό, διότι κάθε ένας από αυτούς τους εκπροσώπους θα
αντιπροσωπεύει πλήρως το έθνος του. Όταν το Ανώτατο ∆ικαστήριο εκδίδει µια απόφαση για ένα
οποιοδήποτε διεθνές ζήτηµα, είτε οµόφωνα είτε µε πλειοψηφία, δεν θα υπάρχει πια καµιά πρόφαση
για τον
ενάγοντα ή πεδίο ένστασης για τον κατηγορούµενο. Σε περίπτωση που µία κυβέρνηση ή έθνος
παραµελήσει ή αναβάλει την εκτέλεση της αδιάσειστης απόφασης του Ανώτατου ∆ικαστηρίου, τα
υπόλοιπα έθνη θα εγερθούν εναντίον του, επειδή όλες οι κυβερνήσεις και τα έθνη του κόσµου θα
είναι οι υπερασπιστές αυτού του Ανώτατου ∆ικαστηρίου. Σκεφτείτε πόσο γερή είναι αυτή η βάση!
Αλλά µε έναν περιορισµένο Οργανισµό ο σκοπός δε θα επιτελεστεί όπως θα όφειλε και θα
έπρεπε."
Selections from the Writings of Abdu'l-Baha. Compiled by the Research Department of the
Universal House of Justice. Translated by a Committee at the Baha'i World Centre and by Marzieh
Gail. (Great Britain: W&J Mackay Ltd. 1978.) pp. 306-307.
28 Σήµερα, για παράδειγµα, η αρµοδιότητα του ∆ικαστηρίου περιορίζεται σε 1) υποθέσεις που του
παραπέµπουν οι διάδικοι από κοινού µε ειδική συµφωνία, 2) ζητήµατα που αναφέρονται σε κάποια
συνθήκη ή ισχύουσα σύµβαση η οποία προβλέπει παραποµπή στο ∆ικαστήριο, και 3) ειδικές
κατηγορίες νοµικών διαφορών µεταξύ των Κρατών για τις οποίες έχουν αποδεχτεί ως υποχρεωτική
τη δικαιοδοσία του ∆ικαστηρίου.
Europa World Year Book 1994. Vol.I. International Court of Justice. p.22
29 Shoghi Effendi, trans. Gleanings from the Writings of Baha'u'llah. (Wilmette, III.: Baha'i
Publishing Trust. 1983) p.260.
"H πρωταρχική, πιο επείγουσα προϋπόθεση είναι η προώθηση της εκπαίδευσης. Είναι αδιανόητο
ένα οποιοδήποτε έθνος να φτάσει στην ευηµερία και στην επιτυχία αν δε διευθετηθεί αυτή η ύψιστη,
αυτή η θεµελιώδης υπόθεση. Η κύρια αιτία για την παρακµή και την πτώση των λαών είναι η
άγνοια. Σήµερα η µάζα των ανθρώπων είναι απληροφόρητη ακόµη και όσον αφορά τις
συνηθισµένες υποθέσεις, πόσο λιγότερο όταν πρόκειται να συλλάβει το βάθος των σηµαντικών
προβληµάτων και περίπλοκων αναγκών της εποχής."
Αµπντολ-Μπαχά, The Secret of Divine Civilization. Trans. Marzieh Gail. (Wilmette, III.: Baha'i
Publishing Trust. 1957) p.109.
"Αυτή η ίδια διαφορά παρατηρείται και ανάµεσα στα ζώα. Μερικά έχουν γίνει κατοικίδια, έχουν
εκπαιδευτεί και άλλα έχουν αφεθεί άγρια. Η απόδειξη είναι σαφής ότι ο κόσµος της φύσης είναι
ατελής, ο κόσµος της εκπαίδευσης τέλειος. Αυτό σηµαίνει ότι ο άνθρωπος απελευθερώνεται από
τις απαιτήσεις της φύσης µε την εκπαίδευση και τον πολιτισµό. Συνεπώς, η εκπαίδευση είναι
αναγκαία, υποχρεωτική. Αλλά η εκπαίδευση είναι διαφόρων ειδών. Υπάρχει η εκπαίδευση και
ανάπτυξη του φυσικού σώµατος που εξασφαλίζει δύναµη και εξέλιξη. Υπάρχει η διανοητική
εκπαίδευση ή πνευµατική µόρφωση για τα οποία έχουν ιδρυθεί τα σχολεία και τα πανεπιστήµια. Το
τρίτο είδος εκπαίδευσης είναι εκείνη του πνεύµατος. Μέσω της πνοής του Αγίου Πνεύµατος ο
άνθρωπος υψώνεται στον κόσµο των αρετών και φωτίζεται από τα φώτα των θείων δωρεών. Ο
ηθικός κόσµος επιτυγχάνεται µέσω της λάµψης του Ήλιου της Πραγµατικότητας και της
αναζωογονητικής ζωής του θείου πνεύµατος."
Αµπντολ-Μπαχά, σε µια οµιλία που δόθηκε στην εκκλησία του Αγίου Παύλου στις 20 Σεπτεµβρίου
1912. The Promulgation of Universal Peace. p. 329-330.
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30 Οι κυβερνήσεις και οι σύµµαχοί τους πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι η υλική ισότητα δεν είναι
ούτε εφικτή ούτε επιθυµητή. Η απόλυτη ισότητα είναι µια χίµαιρα. Σε µερικές περιπτώσεις στην
πορεία, θα υπάρξει παραταύτα η ανάγκη για έναν εκ νέου καταµερισµό του παγκόσµιου πλούτου.
∆ιότι, πραγµατικά, γίνεται όλο και πιο φανερό ότι ούτε ο ανεξέλεγκτος καπιταλισµός προσφέρει την
απάντηση. Ως προς αυτό, ο φόρος πάνω στο εισόδηµα είναι κατ'αρχήν ένα από τα δικαιότερα
µέσα. Πρέπει να υπάρχει επίσης κι ένας ρόλος για την εθελοντική µοιρασιά του πλούτου -τόσο σε
ατοµικό όσο και σε θεσµικό επίπεδο. Ίσες ευκαιρίες για οικονοµική ανάπτυξη και πρόοδο, ωστόσο,
πρέπει να ενσωµατωθούν στη δοµή της νέας τάξης. Τελικά, ο πιο σηµαντικός κανονισµός
για ένα οποιοδήποτε οικονοµικό σύστηµα είναι ο ηθικός κανονισµός που αρχίζει µέσα από την
καρδιά και το νου των ανθρώπων.
31 Η Ίδρυση του (GEF) είναι ένα αξιέπαινο πρώτο βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση και µπορεί να
φανεί χρήσιµο σε τελική ανάλυση, ως ένα από τα εργαλεία που µπορούν να αποτελέσουν τη βάση
της χρηµατοδότησης του Οδηγού 21, αν επεκταθεί η λειτουργική του κλίµακα και
επαναπροσδιοριστεί η αρµοδιότητά του.
32 Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου. Vienna Declaration and Programme of
Action. 14-25 June 1993. Vienna, Austria.
33 Μία περαιτέρω εξέταση αυτής της ιδέας απαντάται στο Η Ευηµερία της Ανθρωπότητας, µια
δήλωση της ∆ιεθνούς Μπαχάι Κοινότητας, του Γραφείου ∆ηµόσιας Πληροφόρησης, που εκδόθηκε
το Φεβρουάριο του 1995: "Η δραστηριότητα που συνδέεται πιο στενά µε τη συνειδητότητα που
διακρίνει την ανθρώπινη φύση είναι η εξερεύνηση της αλήθειας από τον καθένα ξεχωριστά. Η
ελευθερία της εξερεύνησης του σκοπού της ύπαρξης και της ανάπτυξης των χαρισµάτων της
ανθρώπινης φύσης που την καθιστούν δυνατή απαιτεί προστασία. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι
ελεύθεροι να γνωρίζουν. Το ότι γίνεται συχνά κατάχρηση αυτής της ελευθερίας και αυτή η
κατάχρηση ενθαρρύνεται από στοιχεία της σηµερινής κοινωνίας δεν µειώνει καθόλου την ισχύ της
ίδιας της παρόρµησης.
Αυτή η χαρακτηριστική παρόρµηση της ανθρώπινης συνείδησης είναι εκείνη που παρέχει την ηθική
επίταξη για τη διατύπωση πολλών δικαιωµάτων που περιέχονται στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη και
στις σχετικές Συµβάσεις. Η καθολική εκπαίδευση, η ελευθερία της διακίνησης, η πρόσβαση στην
ενηµέρωση και η ευκαιρία για συµµετοχή στην πολιτική ζωή είναι όλα πλευρές της λειτουργίας της
που προϋποθέτουν σαφή εγγύηση από τη διεθνή κοινότητα. Το ίδιο ισχύει και για την ελευθερία της
σκέψης και του πιστεύω, που περιλαµβάνει τη θρησκευτική ελευθερία καθώς και το δικαίωµα να
έχει κανείς άποψη και να εκφράζει αυτές τις απόψεις µε τον κατάλληλο τρόπο.
Εφόσον το σώµα της ανθρωπότητας είναι ένα και αδιαίρετο, κάθε µέλος της φυλής γεννιέται στον
κόσµο σαν παρακαταθήκη του συνόλου. Αυτή η παρακαταθήκη αποτελεί την ηθική βάση των
περισσότερων άλλων δικαιωµάτων -βασικά οικονοµικών και κοινωνικών- που τα όργανα των
Ηνωµένων Εθνών επιχειρούν παροµοίως να προσδιορίσουν. Η ασφάλεια της οικογένειας και της
κατοικίας, η κυριότητα της περιουσίας και το δικαίωµα της προσωπικής ζωής εξυπακούονται όλα
ότι ισχύουν για αυτό το καταπίστευµα. Οι υποχρεώσεις από την πλευρά της κοινότητας εκτείνονται
µέχρι την προσφορά εργασίας, διανοητικής και φυσικής ιατρικής περίθαλψης, κοινωνικής
ασφάλισης, δίκαιης µισθοδοσίας, ανάπαυσης και αναψυχής και πλήθος άλλων εύλογων
απαιτήσεων από την πλευρά κάθε µέλους της κοινωνίας.
Η αρχή της συλλογικής παρακαταθήκης δηµιουργεί επίσης το δικαίωµα στο κάθε άτοµο να απαιτεί
ώστε οι πολιτιστικές εκείνες συνθήκες που είναι ουσιαστικές για τη δική του ταυτότητα να
απολαµβάνουν της προστασίας εθνικού και διεθνούς νόµου. Όπως ο ρόλος που παίζεται από το
σύνολο των γονιδίων στη βιολογική ζωή της ανθρωπότητας και στο περιβάλλον της, ο τεράστιος
πλούτος της πολιτιστικής πολυµορφίας που έχει επιτευχθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια είναι ζωτικός
στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη µιας ανθρώπινης φυλής που βιώνει τη συλλογική της
ενηλικίωση. Αντιπροσωπεύει µια κληρονοµιά στην οποία πρέπει να επιτραπεί να καρποφορήσει
µέσα σε έναν παγκόσµιο πολιτισµό. Από τη µια πλευρά, οι πολιτιστικές εκφράσεις χρειάζεται να
προστατευτούν από την ασφυξία που επιφέρουν οι υλιστικές επιδράσεις που κυριαρχούν σήµερα.
Από την άλλη πλευρά, πρέπει να µπορέσουν οι πολιτισµοί να αλληλεπιδράσουν µεταξύ τους µε
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συνεχώς µεταβαλλόµενα πρότυπα πολιτισµού, απαλλαγµένοι από εκµετάλλευση για
κοµµατικοποιηµένους πολιτικούς σκοπούς."
Μπαχάι ∆ιεθνής Κοινότητα, Γραφείο ∆ηµόσιας Πληροφόρησης, Η Ευηµερία της Ανθρωπότητας.
Εκδόσεις Αηδόνι 1995. σ.8-9.
34 Τελικά, ο σεβασµός για τα ανθρώπινα δικαιώµατα πρέπει να ξεκινήσει µέσα στην οικογένεια:
"Συγκρίνετε τα έθνη του κόσµου µε τα µέλη µιας οικογένειας: Η οικογένεια είναι ένα έθνος σε
µικρογραφία. Απλώς διευρύνετε τον κύκλο της οικογένειας και θα έχετε ένα έθνος. ∆ιευρύνετε τον
κύκλο των εθνών και θα έχετε όλη την ανθρωπότητα. Οι συνθήκες που περιβάλλουν την οικογένεια
περιβάλλουν και το έθνος. Τα συµβάντα στην οικογένεια είναι τα συµβάντα στη ζωή του έθνους.
Άραγε θα αυξανόταν η εξέλιξη και η πρόοδος µιας οικογένειας αν δηµιουργούνταν διχόνοιες
ανάµεσα στα µέλη της, τα οποία θα µάχονταν, θα λεηλατούσαν το ένα το άλλο, γεµάτα φθόνο και
εκδίκηση για προσβολή, επιζητώντας ατοµικό όφελος; Όχι, αυτό θα γινόταν αιτία εξάλειψης της
εξέλιξης και της προόδου. Το ίδιο συµβαίνει και στη µεγάλη οικογένεια των εθνών, διότι τα έθνη δεν
είναι άλλο παρά ένα άθροισµα οικογενειών. Συνεπώς, όπως η διαµάχη και η διχόνοια
καταστρέφουν µια οικογένεια κι εµποδίζουν την εξέλιξή της έτσι καταστρέφονται και τα έθνη κι
εµποδίζεται η πρόοδός τους."
Abdu'l-Baha, The Promulgation of Universal Peace. Talks Delivered by Abdu'l-Baha during His visit
to the United States and Canada in 1912. Comp. Howard MacNutt. (Wilmette, III.: Baha'i Publishing
Trust. 1982.) p.157.
35 "Όταν όλη η ανθρωπότητα λάβει τις ίδιες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και πραγµατοποιηθεί η
ισότητα των ανδρών και γυναικών, τα θεµέλια του πολέµου θα καταστραφούν ολότελα. Χωρίς την
ισότητα αυτό θα είναι αδύνατον διότι όλες οι διαφορές και διακρίσεις οδηγούν στη διχόνοια και στη
διαµάχη. Η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών οδηγεί στην κατάργηση του πολέµου και η αιτία
είναι ότι οι γυναίκες ποτέ δεν θα θέλουν να το επιτρέψουν. Οι µητέρες δεν θα προσφέρουν τους
γιους τους σαν θυσία στο πεδίο µάχης µετά από είκοσι χρόνια αγωνίας και στοργικής αφοσίωσης
ανατρέφοντάς τους από τη βρεφική ηλικία, άσχετα ποια υπόθεση καλούνται να υπερασπιστούν.
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι όταν οι γυναίκες αποκτήσουν ισότητα δικαιωµάτων, ο πόλεµος θα
παύσει εντελώς για την ανθρωπότητα."
Abdu'l-Baha, The Promulgation of Universal Peace. Comp. Howard MacNutt. (Wilmette, III.: Baha'i
Publishing Trust. 1982.) pp. 174-175.
36 Ας γίνει άλλη µια φορά γνωστό ότι αν η γυναίκα και ο άντρας δεν αναγνωρίσουν και δεν
πραγµατοποιήσουν την ισότητα, η κοινωνική και πολιτική πρόοδος εδώ ή οπουδήποτε δεν θα είναι
δυνατή. ∆ιότι ο κόσµος της ανθρωπότητας συνίσταται από δύο µέρη ή µέλη: το ένα είναι η γυναίκα,
το άλλο ο άντρας. Αν δεν είναι αυτά τα δύο µέλη ίσα σε δύναµη, η ενότητα της ανθρωπότητας δεν
µπορεί να καθιερωθεί και η χαρά και η ευτυχία της ανθρωπότητας δεν θα γίνουν πραγµατικότητα.
Θεού θέλοντος, αυτό θα γίνει έτσι." Από µια οµιλία από τον Αµπντολ-Μπαχά σε Οµοσπονδία
Ενώσεων Γυναικών, Σικάγο, Ιλινόις, στις 2 Μαϊου 1912.
Abdu'l-Baha, The Promulgation of Universal Peace. Comp. Howard MacNutt. (Wilmette, III.: Baha'i
Publishing Trust. 1982.) pp. 77.
37 "Ο κόσµος στο παρελθόν κυβερνιόταν διά της βίας και ο άνθρωπος κυριαρχούσε πάνω στη
γυναίκα λόγω των πιο δυνατών και επιθετικών ιδιοτήτων του τόσο του σώµατος όσο και του
µυαλού. Αλλά η ισορροπία ήδη µετατοπίζεται -η δύναµη χάνει τη βαρύτητά της και η νοητική
επαγρύπνηση, διαίσθηση και οι πνευµατικές ιδιότητες της αγάπης και υπηρεσίας, στις οποίες η
γυναίκα είναι δυνατή, αποκτούν ισχύ. Εποµένως η νέα εποχή θα είναι µια εποχή λιγότερο αντρική
και περισσότερο διαποτισµένη µε γυναικεία ιδανικά -ή για να είµαστε πιο ακριβείς, θα είναι µια
εποχή στην οποία τα αντρικά και γυναικεία στοιχεία του πολιτισµού θα εξισορροπηθούν πιο
οµαλά."
Αµπντολ-Μπαχά, παρατίθεται στο 'Μπαχάολλα και η Νέα Εποχή', Εκδόσεις Αηδόνι, 1986, σ. 181.
38 Αυτή η αρχή ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια θα έπρεπε να έχουν προτεραιότητα πάνω στους
άντρες και τα αγόρια.. Οµιλώντας το 1912, ο Αµπντολ -Μπαχά είπε: "∆ιακηρύσσοντας την ενότητα
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της ανθρωπότητας [ο Μπαχάολλα] δίδαξε ότι οι άντρες και οι γυναίκες είναι ίσοι ενώπιον του Θεού
και ότι δεν µπορεί να γίνει καµιά διάκριση µεταξύ τους. Η µόνη διαφορά ανάµεσά τους τώρα
οφείλεται στην έλλειψη εκπαίδευσης και µόρφωσης. Αν δίνεται στη γυναίκα ίση ευκαιρία στην
εκπαίδευση, η διάκριση και η εκτίµηση της κατωτερότητας θα εξαφανιστούν. Επιπλέον, η
εκπαίδευση των γυναικών έχει µεγαλύτερη σηµασία από ό,τι η εκπαίδευση των αντρών, διότι αυτές
είναι οι µητέρες της φυλής και οι µητέρες ανατρέφουν τα παιδιά. Οι πρώτες δασκάλες των παιδιών
είναι οι µητέρες. Εποµένως, πρέπει να µορφωθούν κατάλληλα έτσι ώστε να εκπαιδεύσουν τόσο
τους γιους όσο και τις κόρες. Υπάρχουν πολλές διατάξεις στα λόγια του Μπαχάολλα που
αναφέρονται σε αυτό.
"Αυτός διακήρυξε την υιοθέτηση της ίδιας σειράς εκπαίδευσης για τον άντρα και για τη γυναίκα.
Κόρες και γιοι πρέπει να παρακολουθήσουν την ίδια διδακτική ύλη, προωθώντας έτσι την ενότητα
των φύλων."
39 Lawrence H. Summers, Vice President & Chief Economist for the World Bank, Investing in All
the People. 1992. Επίσης, USAID. 1989. Technical Reports in Gender and Development. Making
the Case for the Gender Variable: Women and the Wealth and Well-being of Nations. Office of
Women in Development.
40 Selections from the Writings of Abdu'l-Baha. Compiled by the Research Department of the
Universal House of Justice. Translated by a Committee at the Baha'i World Centre and by Marzieh
Gail. (Great Britain: W&J. Mackay Ltd. 1978.) p.302.
41 The Nairobi Forward-Looking Strategies for the Advancement of Women. Υιοθετήθηκε από το
Παγκόσµιο Συνέδριο για την Αναθεώρηση και Εξύµνηση των Επιτεύξεων των Ηνωµένων Εθνών
για τη ∆εκαετία της Γυναίκας: Ισότητα, Ανάπτυξη και Ειρήνη, Ναϊρόµπι, Κένυα, 15-26 Ιουλίου 1985.
42 Selections from the Writings of Abdu'l-Baha. Compiled by the Research Department of the
Universal House of Justice. Translated by a Committee at the Baha'i World Centre and by Marzieh
Gail. (Great Britain: W&J. Mackay Ltd. 1978.) p.303.
43 H διακήρυξη µε τον τίτλο "Προς µια Παγκόσµια Ηθική," που εξέδωσε ένα συµβούλιο
θρησκευτικών και πνευµατικών αρχηγών από κάθε σχεδόν κύρια παγκόσµια θρησκεία και
πνευµατική κίνηση στη Σύσκεψη του 1993 των Θρησκειών του Κόσµου στο Σικάγο, προτείνει ότι
είναι πράγµατι δυνατόν για τις θρησκείες του κόσµου να βρουν κοινό έδαφος σχετικά µε αυτό το
θέµα. Η διακήρυξη δηλώνει: "Πιστοποιούµε ότι µια κοινή οµάδα βασικών αξιών µπορεί να
διαπιστωθεί στις διδασκαλίες των θρησκειών και ότι αυτές διαµορφώνουν τη βάση µιας παγκόσµιας
ηθικής... Υπάρχουν ήδη παλιές οδηγίες για την ανθρώπινη συµπεριφορά που µπορούν να
εντοπιστούν στις διδασκαλίες των θρησκειών του κόσµου και οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για
µια βιώσιµη παγκόσµια τάξη."
44 Ο Χρυσός Κανόνας, η διδασκαλία ότι πρέπει να συµπεριφερόµαστε στους άλλους όπως θα
επιθυµούσαµε να µας συµπεριφέρονταν οι άλλοι, είναι µια ηθική που επαναλαµβάνεται σε όλες τις
µεγάλες θρησκείες:
Βουδισµός: "Μην βλάπτεις τους άλλους µε τρόπους που εσύ ο ίδιος θα θεωρούσες βλαπτικούς."
Udana-Varqa, 5:18.
Ζωροαστρισµός: "Εκείνη η φύση είναι µόνο καλή όταν δεν θα κάνει σε άλλον εκείνο που δεν είναι
καλό για τον εαυτό της." Dadistan-i Dinik, 94:5.
Ioυδαϊσµός: "Μην κάνεις στους συνανθρώπους σου εκείνο που είναι απεχθές σε σένα. Αυτός είναι
ο πλήρης Νόµος, όλα τα υπόλοιπα είναι σχόλια." The Talmud, Shabbat, 31a.
Ινδουισµός: "Αυτή είναι η ουσία κάθε πραγµατικής δικαιοσύνης: Να συµπεριφέρεσαι στους άλλους
όπως θα σου συµπεριφέρονταν και οι άλλοι. Μην κάνεις στο γείτονά σου τίποτα το οποίο δεν θα
ήθελες να σου κάνει εκείνος µετά." The Mahabharata.
Χριστιανισµός: "Όπως θα ήθελες να σου συµπεριφέρονται οι άλλοι, να συµπεριφέρεσαι κι εσύ σε
αυτούς." Luke 6:31.
Ισλάµ: "Κανείς από σας δεν είναι πιστός εκτός κι αν επιθυµεί για τον αδερφό του εκείνο που
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επιθυµεί για τον εαυτό του." Sunnah.
Ταοϊσµός: O καλός άνθρωπος "οφείλει να οικτίρει τις κακόβουλες διαθέσεις των άλλων, να θεωρεί
τα κέρδη τους σαν να ήταν δικά του και τις απώλειές του µε τον ίδιο τρόπο." The Tai-Shang.
Κοµφουκιανισµός: "Ασφαλώς υπάρχει το αξίωµα της στοργικής καλοσύνης: Μην κάνεις στους
άλλους εκείνο που δεν θα ήθελες να κάνουν σε σένα." Analects, XV, 23.
Μπαχάι Πίστη: "∆εν θα πρέπει κανείς να επιθυµεί για τους άλλους εκείνο που δεν επιθυµεί για τον
εαυτό του, ούτε να υπόσχεται εκείνο που δεν πρόκειται να εκπληρώσει." Gleanings.
45 Shoghi Effendi, The World Order of Baha'u'llah. (Wilmette, III.: Baha'i Publishing Trust. 1938.) p.
202.
46 Baha'u'llah. The Proclamation of Baha'u'llah. (Haifa: Baha'i World Centre. 1978.) p. 113.
47 Baha'u'llah. Tablets of Baha'u'llah. Compiled by the Research Department of the Universal
House of Justice. Translated by Habib Taherzadeh with the assistance of a Committee at the
Baha'i World Centre Haifa: Baha'i World Centre. 1982.) p. 167.
48 Η Επιτροπή για την Παγκόσµια ∆ιακυβέρνηση γράφει: "Καθώς ο κόσµος αντιµετωπίζει την
ανάγκη για πεφωτισµένη ανταπόκριση στις προκλήσεις που παρουσιάζονται στα πρόθυρα του
νέου αιώνα, ανησυχούµε για την έλλειψη ηγεσίας σε ένα ευρύ φάσµα ανθρώπινων υποθέσεων. Σε
εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, µέσα σε κοινότητες και διεθνείς οργανισµούς, σε
κυβερνήσεις και µη-κυβερνητικά σώµατα, ο κόσµος έχει την ανάγκη µιας αξιόπιστης και βιώσιµης
ηγεσίας.
"Χρειάζεται µια ηγεσία που να είναι προ-δραστική, όχι απλώς αντιδραστική, που να είναι
εµπνευσµένη όχι απλώς λειτουργική, που αποβλέπει σε µακρυνούς στόχους και σε µελλοντικές
γενιές για τις οποίες το παρόν διαφυλάσσεται ως κληροδότηµα. Χρειάζεται ηγέτες που να γίνονται
δυνατοί χάρη στο όραµά τους, να στηρίζονται στην ηθική και να φανερώνουν πολιτικό σθένος που
βλέπει πέρα από τις επόµενες εκλογές.
"Αυτό δεν µπορεί να είναι ηγεσία περιορισµένη µέσα σε εσωτερικά τείχη. Πρέπει να ξεπεράσει τη
χώρα, τη φυλή, τη θρησκεία, τον πολιτισµό, τον τρόπο ζωής. Πρέπει να περιλαµβάνει µια ευρύτερη
προοπτική για τον άνθρωπο, να διαποτίζεται από ένα αίσθηµα ενδιαφέροντος για τους άλλους, ένα
αίσθηµα υπευθυνότητας για την παγκόσµια γειτονιά."
Report of the Commission on Global Governance, Our Global Neighbourhood. (New York: Oxford
University Press. 1995.) p. 353.
49 Gleanings from the Writings of Baha'u'llah. Translated by Shoghi Effendi. (Wimette: III.: Baha'i
Publishing Trust. 1976.) p.7.
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