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1.Bevezetés
1.1. Az alapítvány célja, missziója
Hozzájárulni a nemzetközi integráció megteremtéséhez. Alapítványunk ezért olyan találkozókat
szervez Firenzében, illetve hasonló események szervezését kezdeményezi külföldön is, amelyeken
különbözõ kulturájú fiatalok találkozhatnak, megismerhetik egymást, kölcsönös ismeretségeket és
barátságokat alakíthatnak ki, ezáltal hozzájárulva a világbéke megteremtéséhez.

2. Elõfeltevések (premisszák)
2.1. Az élet, mint társas elfoglaltság
Az élet egy emberi kapcsolatokon alapuló folyamatos elfoglaltság. Alapítványunk szerint az ilyen
elfoglaltság nagyban elõsegíti egy kölcsönös megértésen és barátságon alapuló nemzetközi hálózat
létrejöttét, ami ebben a történelminek is nevezhetõ idõszakban különösen fontos, hiszen a határok
megnyitásával a korábban teljes elszigeteltségben lévõ országokból nagy számban vándorolnak ki
az ott élõk.
2.2. Szabadság és emberi értékek
Azokra gondolunk, akik nagyon hosszú ideig éltek egy antidemokratikus rendszer elnyomásában és
most megérezhetik a szabadságot, a gondolkodás, a választás és a vallás szabadságát, azaz röviden a
cselekvés szabadságát.
Mindez lehetõvé teszi számukra, hogy magasabb színvonalon éljenek, ezáltal egyre inkább
tudatában lesznek saját képességeiknek, ami növeli az önbizalmukat.
Ez a nagy szabadság rendkívül sok elõnnyel jár, de mi az amit veszíthetünk?
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2.3. Egoizmus és konzumizmus (azaz a fogyasztás mindenek elõtt)
Lehetséges, hogy nem tudjuk majd értékelni a spontán emberi reakciókat, lletve elfelejtünk örülni a
kis dolgoknak, amelyeket õszinte szeretetbõl ajándékoznak nekünk.
Ez rendkívül nagy veszteség, mert a „használd és dobd el” szemléletet helyezi elõtérbe, amely
túlságosan is haszonelvû.
Ez a fajta felfogás az egoizmus gyõzelmét eredményezi annak összes romboló hatásával együtt,
amelyek nemcsak a társas kapcsolatokban jelentkeznek, hanem a családokon belül is, amely pedig
társadalmunk egyik alapvetõ fontosságú egysége.
2.4. Technológia és kommunikáció: individualizmus és magány
Még a technológia fejlõdése is –ami társadalmunk számára a növekvõ kommunikációs
lehetõségeket jelenti- az egyénközpontúság- tehát a magányosság- kialakulásának kockázatát rejti
magában.
2.5. Emberi értékek
Fennáll a veszélye annak, hogy elveszítjük az alapvetõ emberi értékeket. Úgy érezzük magunkat,
mint akik egy õrület közepébe csöppentünk. Mi a helyes irány? Hol a kulturális és társadalmi
fejlõdés?
Ezek helyett kezd elterjedni a természeti erõforrások módszeres., széleskörû, hasztalan és minden
elõrelátást nélkülözõ pazarlása, anélkül, hogy felmérnénk, hogy hogyan válhatna elérhetõvé a
fenntartható fejlõdés.
Azokban az országokban, ahol a totalitárius rendszerek léteztek, az egyén gyakran magába
zárkózott, a saját egyénisége és értékei védelme érdekében. Vajon a demokrácia teljes, vagy
részleges hiánya ezekben az országokban lehetõvé tette néhány õsi érték befagyasztását és ezáltal
megõrzését?
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Ha így lenne, akkor vajon ezek az országok, amelyek az antidemokratikus rendszerek alatt oly sokat
szenvedtek és most „kiolvasztják” ezeket az õsi értékeket, tudnának-e segíteni a többi országnak,
hogy ezek az értékek virágzásnak induljanak közöttük is?

3. Történelmi Örökség és Nemzetközi Integráció
A kulturális örökség alkalmat teremthet a találkozókra, ezáltal a tapasztalatcserére, egymás
megismerésére, elõsegítve egymás megértését és barátságok kialakítását. Következésképpen a
turizmus a béke elterjesztésének stratégiai fontosságú elemévé válhat.
A hagyományos turizmus azonban általában egyéni szükségletek kielégítését célozza meg, így
egyfajta „önzõ turizmus”. Hiszen a turisták általában nem integrálódnak azon ország lakosságával,
ahová ellátogatnak.
A hagyományos turizmus, mint a 20. század második felének „gyors turizmusa” nagyban hozzájárul
az individualizmus kialakulásához, aminek gyakran egyenes következménye, hogy a történelmi
belváros, amely a turistákat vonzza, átalakul és olyan mértékben változtatja meg az arculatát, hogy
képes legyen a nemzetközi turizmust kielégítõ szolgáltatásokat kínálni.
Mindezt csupán üzleti érdekbõl teszi, figyelembe véve, hogy a sietõs turista általában nem akar
baráti kapcsolatot létesíteni a város lakóival. Minden interakció (szavak, pillantások stb.) csupán
üzleti érdekbõl jön létre köztük, úgy viszonyulnak egymáshoz, mint az olaj és a víz: soha nem jön
létre az integráció.
Ezenkívül az a város, amely turistákat fogad, arra törekszik, hogy az igényeiket kielégítõ
szolgáltatásokat nyújtson, így szinte kötelezõnek tekinti, hogy ezt a munkát csupán üzleti érdekbõl
és haszonelvû módon végezze. Sõt a város gyakran, a jelenség spontán voltából adódóan
megfeledkezik arról, hogy megfelelõen tervezze és kezelje a turisták számának növekedését,
felvállalva ezáltal a nem megfelelõen ellenõrzött tömeg negatív hatásainak kockázatát.
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Megfelelõ tervezéssel viszont olyan határokat és feltételeket kellene kijelölnie, amelyek biztosítják
a fenntartható fejlõdést. Enélkül a város nem érheti el a turisták számának állandó növekedését
anélkül, hogy a saját lakói el ne szenvednék annak negatív hatásait. Más szóval: a fenntartható
fejlõdés megfelelõ tervezése nélkül nagy a kockázata, hogy a városlakók rossz szemmel néznek
majd minden turistára és azt gondolják, hogy a városra is csak rossz hatással vannak.
A lakosság, a látogatók és a történelmi emlékeink jövõje érdekében minden városi rendszernek meg
kell fogalmaznia a saját küldetését, ezzel együtt ki kell jelölnie a fejlõdés határait, nehogy a
történelmi értékekkel rendelkezõ városaink csupán turistalátványosságokká, turisták számára
létrehozott múzeumokká váljanak, teljesen elveszítve városi jellegüket.
A 2000.október 26-i krakkói konferencia dokumentumának Városmenedzsmenttel foglalkozó része
világosan utal a nem megfelelõen kezelt, így „elszenvedett” turizmus veszélyeire.

4. Megoldási javaslat: Integrációs Laboratóriumok létrehozása az õsi
szocializációs értékek feltárása és megõrzése érdekében.
4.1. Nemzetközi Integrációs Laboratóriumokkal kapcsolatos kutatás
Úgy gondoljuk, hogy lehetõség van olyan találkozók megszervezésére, amelyek elõsegítik a
különbözõ

kulturájú

és

különbözõ

országokból

származó

egyének

közötti

közvetlen

kapcsolatteremtést, elõsegítve ezáltal a „Nemzetközi Integrációs Kultúra” kifejlõdését, tiszteletben
tartva az egyének különbözõségét.
Olyan szervezetben gondolkodunk, amely biztosítja a különbözõ országokból jött emberek számára,
hogy találkozzanak egymással, felfedezzék egymás értékeit és összebarátkozzanak. Ez jó alkalom
lenne a kulturális megértésre.
Ez a szervezet, biztosítja, hogy ezek a találkozók valóban létrejöjjenek és ezzel egy olyan kincset ad
az emberek kezébe, emellyell hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a világ egy jobb hellyé váljék.
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Nagyon leegyszerûsítve a dolgokat, alapvetõen kétféle céllal jöhetnek létre találkozók a különbözõ
kultúrájú egyének között:
-

Turisztikai céllal
a) szükségturizmus (üzleti út, gyógyüdülés stb.)
b) élvezetbõl való turizmus (szabadidõs turizmus, sport turizmus, kulturális,
gasztronómiai turizmus stb.)

-

Integrációs céllal (ezt az igényt elégítenék ki a Nemzetközi Integráció érdekében tevékenykedõ
kutatóközpontok, a továbbiakban: NIKK)

Egyszóval, szembeszállva a növekvõ individualizmussal és felületességgel, másfajta találkozókat
kívánunk szervezni, amelyeken felfedezhetjük önmagunkat, a NIKK segítségével.
Biztosak vagyunk abban, hogy társadalmunknak amellett, hogy igényli a hagyományos turizmusból
származó pénzügyi és gazdasági erõforrásokat, szüksége van a fent említett kutatóközpontok
tevékenységére is, hogy biztosítsa a növekedést a harmadik évezred kezdetén, ahol a pénz, a
hatalom, a presztizs és az élvezet túlsúlya jellemzõ, miközben elõbbieknek meg kellett volna
maradniuk a stratégia szintjén, ahelyett, hogy céllá váltak volna. A harmadik évezredben a
létezésnek meg kell õriznie prioritását a birtoklással szemben.
A kutatóközpontok eredményeinek pedig természetes módon kell beépülnie a mindennapi
életünkbe. A NIKK tevékenységükkel ugyanis azt célozzák meg, hogy a különbözõ kulturájú
emberek találkozzanak, megismerjék és megpróbálják megérteni egymást, barátságokat kössenek,
hozzájárulva ezáltal a világbéke megteremtéséhez, mindezt a különbözõ országokból származó
fiatalokból kiindulva.
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5. Befejezésül: a Laboratóriumokon belül, a békén túl
A békén túl cél az is, hogy hangsúlyozzuk az „élet mint társas elfoglaltság” jelentõségét és hogy
hozzájáruljunk az életstílusunk megreformálásához. Utóbbit ugyanis túlságosan is befolyásolja a
mindennapi életünk, amely rendkívül hjaszonelvû és teljesen ellentétes a napjainkban egyre
fontosabbá váló megõrzés ès helyreállítás elveivel.
Az életnek társas elfoglaltságnak kell lennie, amelyet úgy kell élnünk, hogy néha visszatekintünk a
múltra, hogy ne feledkezzünk meg a történelmi és régi közösségi értékeinkrõl.
A fejlett országoknak el kell határozniuk magukat arra, hogy többet ruházzanak be a nemzetközi
integrációs folyamatba, amelyet társadalmuk kiegyensúlyozott növekedésének stratégiai elemévé
kell tenniük.
Biztosítaniuk kell ezáltal az önzés és az individualizmus kontrollját, az õsi szocializációs értékek
kutatása, megõrzése, helyreállítása és rehabilitációja segítségével, hogy többre értékeljék a
nemzetek közötti barátságot, mint egy olyan világot, amelyben az emberek magányosak.
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