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A szegények hangja
Oscar Maradiaga hondurasi bíboros érsek portréja

32 393 darab „Tartsátok szavato-
kat – állítsátok meg a szegénysé-
get!” feliratú képeslapot adott át az
osztrák kancellári hivatalban Oscar
Andres Rodriguez Maradiaga hon-
durasi érsek, amikor 2005 októberé-
ben Bécsben járt. Azok az osztrá-
kok, akik részt vettek az akcióban,
aláírásukkal arra az ígéretre akarták
emlékeztetni Wolfgang Schüssel
kancellárt és Tony Blair brit kor-
mányfõt, hogy 2015-ig felére csök-
kentik a világméretû szegénységet.
Bécsi látogatásakor Maradiaga ér-
sek megerõsítette az ipari országok-
hoz intézett felhívását is, hogy vég-
re fordítsák nemzeti össztermékük
(GDP) 0,7%-át fejlesztési segélyek-
re. Tekintettel arra tényre, hogy
Ausztria 2004-ben csak 0,24%-ot
adott a szegénység leküzdésére, a
Don Bosco szaléziánusai közé tar-
tozó érsek kijelentette az osztrák
kormányhoz intézett felhívásában:
„Ausztria is kötelezte magát az
ENSZ által kitûzött cél elérésére.
Tíz évvel a kitûzött dátum elõtt
messze vagyunk még attól a céltól,
amelyben megegyeztek, vagyis a
szegénység és az éhezés felére
csökkentésétõl. Csak a fejlesztési
együttmûködésre fordított közpén-
zek növelésével és a világ kereske-
delmi és pénzügyi rendszerének
megváltoztatásával lehet megfordí-
tani a trendet.”

Adósság-elengedés

A megkívánt 0,7%-os támogatás
mellett azonban a fejlõdõ országok
átfogó tehermentesítésére is szük-
ség van, jelentette ki az érsek. Ma-
radiaga már 2000-ben, az „Adós-
ság-elengedés éve kampányának
védnökeként” azért küzdött, hogy a
legszegényebb országoknak továb-
bi adósság-könnyítéseket biztosít-
sanak. 1999. június 19-én egy olyan
zsákot adott át Gerhard Schröder
német kancellárnak, amely azt a vi-
lágszerte összegyûjtött 17 millió
aláírást akarta jelképezni, amelyet

ugyanakkor a kölni dóm elõcsarno-
kában tornyoztak fel. A „harmadik
világ” országai a kamatokkal már
régen visszafizették külföldi adós-
ságaikat – indokolja az adósság-el-
engedés melletti elkötelezettségét
Maradiaga érsek. Példaként hazá-
ját, Hondurast említi meg: „Hondu-
ras egy vízi erõmû építéséhez 90
millió dollár kölcsönt vett fel az
Amerika-közi Fejlesztési Banktól”,
magyarázza. „Ezzel a 90 millió dol-
lárral még ma is tartozik az ország,
pedig már 205 millió dollárt fizetett
vissza kamatként.”

A 63 éves bíboros, aki esélyes
volt Péter székének betöltésére, már
évek óta küzd a globalizáció veszte-
seiért. Szereti országát, és túlságo-
san is jól ismeri annak problémáit és
visszásságait. Honduras, amely a
közép-amerikai földhídon, El Sal-
vador, Guatemala és Nicaragua kö-
zött fekszik, Közép- és Dél-Ameri-
ka egyik legszegényebb országának
számít. A mintegy 6,6 millió lakos
80%-a az ENSZ által meghatározott
létminimum alatt él, 40%-a munka-
nélküli, 30%-a nem tud írni-olvas-
ni.

Maradiaga, aki 1993 óta Teguci-
galpa érseke, természetismereti tár-
gyakat oktatott általános és közép-
iskolákban, teológiát, zenét, pszi-
chológiát és pszichoterápiát tanult,
nyolc nyelven beszél folyékonyan.
Számára ezért mindenekelõtt egy
dolog fontos, amikor a szegénység
elleni küzdelemrõl van szó: az okta-
tás. Ezért alapított egyetemet is Te-
gucigalpában, többek között azzal a
céllal, hogy fiatal embereket nyer-
jen meg arra, hogy vállaljanak poli-
tikai felelõsséget és hivatalokat.

Rádióiskola

Miután a Mitch hurrikán 1999-
ben az ország nagy részét elpusztí-
totta, sok hondurasi életfeltételei to-
vább romlottak, sok gyerek és fiatal
számára még nehezebbé vált az is-
kolalátogatás a költségek vagy a

hosszú út miatt. A tegucigalpai Don
Bosco nõvérek megtalálták a sze-
génységbõl kivezetõ egyik utat: rá-
dióiskolájukkal 36000, elsõsorban
vidéki gyereknek nyújtanak napon-
kénti oktatást, mégpedig olyat,
amely az oktatási minisztérium
irányvonalát tarja szem elõtt, és ál-
lamilag elismert. Mint a klasszikus
iskolákban, rendes órarend van, kü-
lönbözõ tantárgyakkal. Központi
helyeken hétvégeken tanulmányi
találkozókat tartanak, s ott kiosztják
a tananyagot, ellenõrzik a házi fel-
adatokat, tisztázzák a felmerült kér-
déseket. E rádióiskola projektpart-
nere Maradiaga bíboros, aki – te-
kintettel a tanulók növekvõ számára
– sürgeti az iskola helyiségeinek és
infrastruktúrájának bõvítését: „Az
iskola kiépítéséhez 75000 euróra
lenne szükségünk. Az osztrák em-
berek támogatásával el tudnánk ér-
ni”, mondja. A bíboros szerint – aki
nem fárad bele abba, hogy figyel-
meztesse a gazdag országokat, áll-
janak ki a szegények mellett –, ez a
szolidaritás nem egyirányú utca.
Számára magától értetõdõ volt,
hogy amikor Németország keleti ré-
szét 2002-ben árvíz sújtotta, 15000
euró adományt nyújtott át a kataszt-
rófa áldozatainak. Ezt a pénzt hon-
durasi keresztények gyûjtötték ösz-
sze, mivel emlékeztek arra a segít-
ségre, amelyet a Mitch hurrikán
után Németországból kaptak.

Maradiaga, aki összekap a hatal-
masokkal, aki a szegényekkel együtt
demonstrál, aki focizik a gyerekek-
kel, akinek jogosítványa van repülõ-
gép-vezetéshez, aki harsonán játszik
és zongorázik – Maradiaga a jövõ
pápája? Arra a kérdésre, min változ-
tatna, ha egyszer átvenné Péter hiva-
talát, azt válaszolja, hogy megrefor-
málná a püspöki hivatalt, egysze-
rûbb stílusú kapcsolatokat ápolna.
Arra a kérdésre pedig, lenne-e „for-
radalom”, ha pápává választanák,
azt feleli: „Igen. Ez csak természe-
tes!”
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