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VÝZVY A OHROZENIA ĽUDSKÉHO RODU  V 21. STOROČÍ 
Anton Hykisch 

 
                  VÝZVY                                         OHROZENIA                                     MOŽNÉ NÁSLEDKY 
 
1. LIMITY RASTU, NARUŠENY EKOSYSTÉM PLANÉTY 

 
   Spotreba energií, vody, surovín, orná pôda        Vyčerpanie zásob, odpad                  Ekonomický kolaps, zastavenie rastu 
   Kvalita ovzdušia                                                  Klimatické zmeny                               Globálne oteplenie, ozónová diera    
   Ekosystém planéty                                              Úbytok tropických pralesov                skleníkový efekt 
                                                                               dezertizácia, erózia pôdy,                  potravinová kríza, hlad  
                                                                                
2. VEDECKO-TECHNICKÁ REVOLÚCIA 
 
   Jadrová energia                                                  Arzenály jadrových zbraní                  Lokálne použitie JZ – globálna smrť 
   Termosyntéza ľahkých prvkov                            Lacná a bezpečná energia                 Pokračovanie v konzumnej špirále   
   Chémia a biológia                                               Biologické a chemické zbrane            Vraždenie civilného obyvateľstva 
   Biotechnológie, génové operácie                       Klónovanie, genetické manipulácie     Narušenie biolog. podstaty človeka 
   Eugenika                                                             Selekcia nenarodených detí                Potraty, narušenie rovnováhy pohlaví 
   Nanotechnológie                                                 Mikročipy v ľudskom organizme          Kontrola a manipulácia miliónov ľudí  
   Gerontológia                                                       Zvýšenie priemerného veku                 Svet starcov,  svet bez detí 
   Astronómia, astronautika                                    Kontakt s mimozemskými tvormi         Teologické problémy 
   Informačné technológie                                      Zahltenie neselektovanými inform.       Manipulované vedomie ľudí  
 
3. ZJEDNOCOVANIE ĽUDSTVA,  GLOBALIZÁCIA 
 
   Globálna trhová ekonomika                                Zvyšovanie nerovnosti medzi štátmi    Pauperizácia 3. sveta, vzbury, revolty 
   Nerovnomerný vývoj: 3 svety                              Rast politického a sociálneho napätia  Zaostávanie 3.sveta, extrémizmus 
   Deregulované finančné trhy                                Svetová finančná (dlhová) kríza           Kolaps financií, výroby a spotreby 
   Voľný trh kultúrnych statkov                                Zatláčanie národných kultúr                 Devalorizácia más, rast kriminality 
   Globálne zosieťovanie, prepojenie                      Efekt „motýlieho krídla“                        Rýchle šírenie kríz v globálnom meradle 
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            VÝZVY                                             OHROZENIA                                             MOŽNÉ NÁSLEDKY 
  
4. DEMOGRAFICKÉ PROCESY, ICH VPLYV NA CIVILIZÁCIE  
 
 Celkový globálny rast populácie                         Tlak na čerpanie surovín, energií,          Pokračuje pauperizácia 3, sveta 
 Nerovnomerný rast populácie                             Demografický rast 3. sveta                     Zvýšenie napätia, odpor proti 1. a 2. svetu 
     (stagnácia Sev. Ameriky,                                 Rast migrácie do 1. a 2. sveta               Deštrukcia euroamerickej civilizácie 
     umieranie Európy a Ruska,                             Pokles vplyvu Európy a Ruska               Rast neeurópskych civilizácií 
     enormný rast Lat  Ameriky, Afriky, Ázie)                                                                                                
  Starnutie svetovej populácie                              Zvýšený podiel dôchodcov,                     Zrútenie penzijných systémov,  
                                                                             klesá produktívne obyvateľstvo               sociálnej a zdravotnej siete 
                                                                                                                                             Tlak na „svet bez detí“, potratovosť 
 
5. GEOPOLITICKÉ ZMENY VO SVETE, NOVÍ GLOBÁLNI HRÁČI 
      
    Presun moci zo severoatlantickej zóny           Rast ekonomickej a polit. moci                   
    do juhovýchodnej Ázie (Čína, India)                Ázie a Latinskej Ameriky  (BRIC)              USA a NATO prestanú byť garantom 
    Unipolárny svet vedený USA sa končí            Súperenie multipolárneho sveta                 globálnej bezpečnosti. Nové konflikty 
    Súmrak euroamerickej civilizácie                    Súmrak „západných“ kresťanských            Expanzia islamu, hinduizmu, budhizmu.   
                                                                                                                                                (aj politického extrémizmu) 
 
 6. KRÍZA ĽUDSKÝCH HODNOT, MASOVÁ DEVALORIZÁCIA 
 
    Pokles vplyvu kresťanských hodnôt               Osvietenstvo, ľudské práva,                       Americká a francúzska revolúcia, 
                                                                            sociálna otázka                                          sekularizácia   
    Kríza hodnôt euroamerickej civilizácie            Zlyhania: komunizmus, fašizmus,              20. storočie – „storočie megasmrti“ 
                                                                            2 svetové vojny, bipolárny svet                  Náboženstvá v defenzíve 
    Informačná revolúcia, vplyv masmédií            Nadvláda elektronických masmédií           Masová deštrukcia základných hodnôt 
    Filozofia postmoderny, neomarxizmus,          „Dekonštrukcia“ základných hodnôt            Rozklad klasickej elity 
    liberalizmus, neofašizmus                               Zánik transcendencie, extrémizmus           Medzinárodný terorizmus, netolerancia  
    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                                            hykisch@upcmail.sk  
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„Nová cesta svetového vývoja“ 

Program Rímskeho klubu (Club of Rome) 2008-2010 
 

   Súčasné smerovanie vývoja sveta nie je dlhodobo udržateľné, a to napriek enormnému potenciálu trhu a technologickým 
inováciám. Na zabezpečenie zlepšenia životných podmienok sú potrebné nové myšlienky a stratégie. Možnosti narastajúcej 
svetovej populácie sa môžu dosiahnuť len zachovaním priaznivej klímy a krehkého ekosystému, na ktorom závisí všetko živé. 
Musíme nájsť a prijať novú víziu a cestu svetového vývoja ak má ľudstvo prekonať súčasné výzvy.  
     
   Na túto intelektuálnu a praktickú výzvu odpovedá Rímsky klub trojročným programom „Nová cesta svetového vývoja“, aby sme 
dokázali lepšie pochopiť komplexné výzvy, ktorým čelí moderný svet a položili základy solídnej činnosti na zlepšenie výhľadov 
mieru a pokroku. 
    
    Program sa sústreďuje na päť zoskupení tém,(„balíkov“) ktoré sú navzájom prepojené. 
  

1. Životné prostredie a zdroje:  tento balík obsahuje klimatické zmeny, problém ťažby ropy, ekosystémy a vodu. Na 
zabránenie klimatických zmien a ekologického kolapsu budú potrebné radikálne a rýchle sociálne a e ekonomické zmeny. 

 
2. Globalizácia: Balík obsahuje problém vzájomnej prepojenosti, distribúciu bohatstva a výnosov, demografické zmeny, 

zamestnanosť, obchod a financie. Narastajúca nerovnosť a nerovnovážnosť vplyvov súčasnej globalizácie prináša riziko 
zrútenia sa doterajšieho svetového ekonomického a finančného systému. 

 
3. Svetový vývoj:  Balík obsahuje trvale udržateľný rozvoj, demografický rast, chudobu, environmentálny stres, potravinovú 

produkciu, zdravotníctvo a zamestnanosť. Musíme korigovať škandálnu nevšímavosť k chudobe, zbavovaniu ľudských práv, 
nerovnosti a povýšenectvo zo strany bohatého sveta. 

 
4. Sociálna transformácia:  balík sa týka sociálnych zmien, rovnosti pohlaví, hodnotového systému a etiky, náboženstva 

a spirituality, kultúry, identity a správania sa. Hodnoty a správanie, ktoré je základom dnešného prístupu k svetovému vývoju, 
sa musí zmeniť. Inak sa nedosiahne mier a pokrok  v rámci  stále tesnejších ľudských a environmentálnych limitov. 
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5. Mier a bezpe čnos ť: tento balík sa vzťahuje na právny systém, demokraciu, spravovanie, solidaritu, bezpečnosť a mier. 
Súčasná cesta svetového vývoja  prináša riziko odcudzenia, polarizácie, násilia a konfliktov. Zachovanie mieru je dôležité 
nielen samo o sebe, ale ako predpoklad pokroku a rozriešenie problémov, ktoré nám hrozia v budúcnosti.  

 
   Témy každého balíka sú navzájom silne prepojené: každá skupina problémov tvorí koherentnú a riešiteľnú oblasť pre analýzy. 
Súbežne s prácou na 5 balíkoch bude prebiehať systémová analýza medzi trendmi, témami a akciami, aby sa identifikovali 
hnacie sily globálnych zmien.                                                                                           

      
        Club of Rome :     www.clubofrome.org 
 
 
 

Povery, ktoré neplatia v 21. storo čí 
(podľa Ervina Laszloa: The Way to Grow, 2002) 

 
Štyri kritické povery v sociálnej oblasti 
 
1, Život nie je ni č iné ako boj o prežitie. Pozostatok sociálneho darwinizmu. O „užitočnosti“ svedčí skúsenosť druhej svetovej 

vojny s hitlerovskou koncepciou „lebensraumu“ a práva na život iba vyvolených silných jedincov. Dnes táto povera dokazuje svoju 
„platnosť“ v nehoráznych ziskoch „winnerov“ ako sú špičkoví manažéri, finančných špekulanti, makléri, mediálne celebrity a pod. 

 
2. O spravodlivé rozdelenie sa postará trh .  Absolutizácia princípov Adama Smitha z 19. storočia. Realita neberie do úvahy, že 

neviditeľná ruka trhu môže fungovať iba v podmienkach čistej a nikým nehatenej súťaže, pri rovnakých východiskových 
podmienkach, pri rovnakom počiatočnom kapitáli, pri dodržaní pravidiel hry. V globálnom meradle „ruka trhu“ však zlyháva. 20 % 
najbohatšej svetovej populácie zarába 90 násobne viac, ako 20 % najchudobnejšia časť obyvateľstva. Niekoľko sto miliardárov 
zarába viacej ako 3 miliardy občanov sveta. 

 
3. Je dobré, ak si čoraz bohatší.  Táto povera sa snaží nahovoriť, že hodnota človeka je priamo úmerná obsahu jeho bankového 

účtu, veľkosti jeho domu a luxusnosti jeho auta. Ak odhliadneme od etického hodnotenia, aj sama ekonomika dnes prichádza na 
to, že neustály konzum v klasickej podobe vedie k nadmernému (nepotrebnému) konzumu. Konzumná špirála spôsobila 
neúmerné drancovanie prírodných a energetických zdrojov planéty.  Nadmerné bohatstvo vedie k fiktívnemu konzumu, 
nepodloženému reálnymi potrebami, čo môže viesť k ekonomickej kríze a kolapsu. 
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4. Cesta k mieru vedie cez vojny.  Kedysi povera  starých Rimanov, neskôr európskych nacionalistov a hitlerovcov. Dnes stále 

bujnie medzi obyvateľmi superveľmoci, napríklad USA.  Príklad Rímskej ríše ukazuje, že zachovanie veľmocenského postavenia 
iba vojenskou silou nevedie k úspechu.  Na počiatku 21. storočia zbrojenie je jasným nepriateľom boja s globálnou chudobou.  
Laszlo uvádza, že jedna riadená strela Tomahawk stojí 0,6 – 1 mil. dolárov. Jedna helikoptéra 40 miliónov dolárov. Vojna 
v Afganistane stojí USA mesačne 500 – 1000 milión dolárov. Tieto sumy by stačili na zdolanie chudoby v krajinách hladu v Afrike.     

 
Dve kritické povery v ekologickej oblasti 
 
1.Príroda je nevy čerpate ľná.  Táto povera pochádza z najstarších čias. Prvé ľudské civilizácie (Babylon, Sumer, Egypt, India, 
Čína) nikdy nečerpali prírodné zdroje v takej miere, aby narušili ekologickú rovnováhu. Populácia bola nízka, objem výroby 
minimálny na najnižšej technickej úrovni. Ľudia migrovali, opúšťali vyčerpanú pôdu, sťahovali sa do panenských oblastí. Až prípad 
civilizácií v oblasti „úrodného polmesiaca“ (Eufrat, Tigris) je prvým varovaním.  Exploatácia týchto území spôsobila ekologický 
kolaps. Dnes z oblastí kvitnúceho raja sú púšte. Dnešná prepiata urbanizácia (polovička svetovej populácie dnes býva v mestách) 
kladie enormné nároky na výživu obyvateľstva a na zvyšnú ornú pôdu. Podla Laszloa skromné nároky na výživu dnešných 6,5 
miliárd obyvateľov Zeme prekračujú  ekologickú kapacitu planéty o tretinu.  

 
2.Svet je gigantickým strojom, kde všetko zapadá do  seba.  Táto povera je z čias mechanistického názoru na svet  Galileiho  

a Newtona.  Svet 21. storočia je svet počítačových sietí, geneticky modifikovaných rastlín, teórie relativity, kvantovej fyziky, 
molekulárnej biológie, enviromentálnych problémov, klimatických zmien, ničivých tornád, hurikánov  V epoche teórie „chaosu“ 
vieme, že veľmi často „nič“ nevieme. Nevieme predvídať ani chovanie sa elementárnych častí, rovnako ako rozmary prírody alebo 
ľudské zlyhania pri obsluhe jadrových zariadení či odpálení rakiet. Nový pohľad na svet je komplexnejší, zodpovedá skôr 
teologickému pohľadu jednoty celého stvorenstva. Kozmogenéza, biogenéza,, antropogenéza, až po teilhardovskú noogenézu – 
vývoj ľudského vedomia – nás učia pozorne si všímať prepojenosť všetkých procesov okolo nás. Nový pohľad na svet nám velí 
uvedomiť si zodpovednosť každého človeka za seba, za svoje okolie, za rodinu, za životné prostredie, za svoju krajinu, prírodu. 

 
Ervin Laszlo,  americký vedec, zakladateľ systémovej analýzy. V roku 1993 založil  v Budapešti Club of Budapest,  svetové 
združenie intelektuálov aj  nositeľov Nobelových cien. Na rozdiel od Rímskeho klubu sa zameriava na ľudské faktory . Ak chceme 
zastaviť ničivé procesy, musíme dosiahnuť  zmenu vedomia ľudí. Prízvukuje úlohu náboženstva, meditácie, osobných modlitieb, 
skromnosti, askézy.   
     
                                                                      Club of Budapest    www.clubofbudapest.org 


