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nyezésre az érdekelt társadalmi és szakmai
szervezeteknek, és szempontjaik felhasználásá
val készítették el a végleges dokumentumot. A
munkanélküliség már nem tekinthetőmúló je
lenségnek; állandósult részévé lett a gazdasági
életnek. Az emberi méltóság védelmében újra
kell gondolnunk a munka helyét az életben és
a társadalomban. Napjainkban különbséget
kell tenni az ellenszolgáltatásért végzett bér
munka és a munka között. A kereset illetve jö- <
vedelem és a végzett munka ma nem kötődik

oly szorosan egymáshoz, mint valaha.
Manapság a fejlett technológiák egyre keve

sebb munkával egyre nagyobb termelékenysé
get tesznek lehetövé. A munkának azonban
nemcsak a megélhetést kell biztosítania, hanem
az ember beilleszkedését is a társadalomba.
Annak építéséhez pedig mindenkinek hozzá
kell járulnia, ez az emberi munka legfőbb értel
me. Korunkban megfogalmazódott a munká
hoz való jog, de kidolgozták a munka teológi
áját is: az ember kiteljesedésének és a teremtés
folytatásának eszközét mutatva föl benne. A tár
sadalom minden tagjának joga van a munkához
- ez azonban nem feltétlenül alkalmaztatást je
lent, hanem a megélhetés biztosításán túl az em
beri méltóság kiteljesedéséhez szükséges tevé
kenységet.

Társadalmunk legfőbb baja az "ökonomiz
mus": a gazdaság kényszeríti rá a maga tör
vényeit a kulturális és politikai életre. Mivel
hiányzanak a hatékony és mozgósító társada
lmi és P?litikai elképzelések, a gazdasági szem
pontok Jelentkeznek egyedüli ésszerű törvény
szerűségként.Megváltozott az emberek életfel
fogása is: nem sikeres, teljesértékű életre törek
szenek, hanem (anyagi) sikereket kivánnak el
érni az életben. Ez a szempont vezetett a fo
gyasztói szemlélet kialakulásához. amely hozzá
tartozik a termelés folytonos fokozásához és a
technikai haladáshoz. Mára azonban ez az élet
felfogás zsákutcának bizonyult,

Sürgősen me9. kell változtatni társadalmunk
egész szemléletet és logikáját. Az iskoláskortól
kezdve a teljesebb, felelős életre kell nevelni,
arra ösztönözve a fiatalokat, hogyenergiáikkal,
tehetségükkel vegyenek részt a társadalom éle
tében. Csak a munka humánusabb szemlélete,
a javak igazságosabb elosztása társadalmi és
nemzetközi szinten biztosíthatja az ember bol
dogabb jövőjét.

(La Croix, 1993. szept. 28.)

AZ EGYHÁZ AZ EMrnERÉRT

A SZOCIÁLIS PIACGAZDASÁGÉRT

A MUNKANÉLKÜLISÉG ELLEN

A francia püspöki kar szociális bizottsága szep
tember végén nyilatkozatot adott ki a munka
nélküliségről.A szakértők bevonásával elkészí
tett állásfoglalást először megküldték vélemé-

Etchegeray bíboros, a Cor Unum Pápai Tanács
elnöke október végén az UNIAPAC 19. világ
kongresszusán szólalt fel Mexikóban. A Centesi
mus annus enciklikára hivatkozva azokra a lehe
tőségekre mutatott rá, amelyek a piacgazdaság
ban rejlenek. Az egyház nem állithat össze gaz
dasági teóriát az Evangélium alapján, de a sza
badságot és a szolidaritást hirdetve segítheti a
gazdasági élet szereplőit abban, hogy lakhatóbbá
tegyék a földet. A szabadság evangéliuma benső

önuralmat kíván, teljes felelősségvállalást minden
tettünkért. A szabadság lsten ajándéka, de rá kell
találni ésmeg kell valósítani. Az egyház nem azért
emel kifogásokat a szabad piacgazdaság ellen,mert
fél a szabadságtól, hanem mert attól tart, hogy az
nem biztosítjaeléggé mindenkinek a szabadságát, s
ne~ adja meg az embemek a teljes szabadságot

Orömmellátjuk, hogy az etika egyre inkább
polgárjogot nyer a gazdasági életben. Távol va
gyunk már a "láthatatlan kéztől", amely a piac
spontán folyamatait irányítaná, biztosítva nö
vekedését és harmóniáját. De hogyan jelentke
zik az erkölcs egy mindent megengedő társa
dalomban? Az egyház a lelkiismeret mélyeibe
hatoló, felelős döntéseket vár el a vállalkozóktól
és bankároktól.

A szolidaritás evangéliuma a felebaráti sze
retet parancsát fogalmazza meg a mai ember
nyelvén. "Szilárd és állhatatos elszántság arra,
hogy a közjóért munkálkodjunk, vagyis min
denkinek a javáért, mert mindenki felelős min
den emberért." A szolidaritásnak egyetemesnek
kell lennie, minden emberre ki kell terjednie. Az
egyház ennek útját a szegényeken keresztül talál
ta meg. Ujra és újra kiállt mellettük és értük az
évszázadok során, s ezzel segítette az embersége
sebb társadalom kialakulását. A szociális piacgaz
daságot folyton próbára teszik a szolidaritás
konfliktusai, az érdekütközések és a konkurren
ciaharcok. Az egyház e tekintetben a javak közös
eredetére és rendeltetésére mutat rá. Nemcsak a
kenyeret kell megosztanunk egymással, hanem
előállításánaklehetőségeitis. (Osservatore Roma
no, 1993. okt. 30.)
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A SZEGÉNYEK JAJKIÁLTÁSA

Zambia püspöki kara drámai hangú körlevelet
adott ki tavaly nyáron. Minden ország legérté
kesebb erőforrása maga a nép, e népet azonban
megalázzák, kizsákmányolják Zambiában 
állapítják meg a püspökök. Elismerik ugyan a
k?rmányzat erőfeszítéseit, de népük pásztorai
kent nem hallgathalják el a szegények jajkiáltását.

Néhány megrendítőadat:
- a megszületett gyermekek 20%-a meghal

öt éves kora előtt;

- az alultápláltság következtében az öt éven
aluli gyermekek 4O"/0-a kisebb a normálisnál;

- a kisgyermekeknek egynegyede a hiá
nyos táplálkozás miatt kerül kórházba;

- aszülőanyák halandósági százaléka
megduplázódott az elmúlt évtizedben;

- az elmúlt években csökkent az elemi is
kolába beiratott gyermekek száma, Lusakában
például a hét éveseknek csupán 56%-a juthatott
iskoláztatáshoz;

- a falusi lakosság 80%-a, a városi lakosság
50%-a nem jut hozzá a minimális megélhetés
hez sem;

- a 200 O/o-üt meghaladó inflációelviselhetet
len terheket ró a sokgyermekes családokra.

A növekvő nyomor súlyos társadalmi nyug
talanságokhoz, sztrájkokhoz, tüntetésekhez,
konfliktusokhoz vezet, s ez komolyan fenyegeti
az ország újonnan kialakuló demokráciáját. Az
országosan elterjedt korrupció, egyeseknek er
kölcstelen, gyors meggazdagodása, a kormány
hivatalnokok kivételezett gazdasági helyzete
csak súlyosbítja az elégedetlenséget. Az új kor
n;~nyzat két évv~1 ezelőtt nagyszabású újjápí
tesi programot hirdetett meg, s a sajtó azota
mindig azt állítja, hogy annak megvalósítása
remekül halad. A körlevél fölteszi a kérdést: hol
Iá.tsza~ak .meg enne~ hatásai, hiszen a szegény
tobbseg nmcstelensege es szenvedése egyre to
vább fokozódik. Felszólítja a kormányt, vizsgál
Ja felül gazdasági reformprogramját; vegye ko
molyabban tekintetbe a reformok által sújtott
szegények helyzetét, dolgozza ki a nép ember
séges fejlődésének programját is. Különös
g~nd?al, a szegények és a közjó szempontjait
míndig szem előtt tartva kell végrehajtani a pri
vatizációt. Felül kell vizsgálni, vajon a kevesek
meggazdagodása valóban az ország fellendülé
séhez, s többség életszínvonalának emelkedésé
hez vezet-e? Sokak csalódását és elégedetlensé
gét fejezik ki, azt állítva, hogy a kormány érzéket
len a szegények iránt, nem tesz hatékony intéz
kedéseket megsegítésükre.

Javasolják, hogy pártatlan szakértőkből álló
biz?ttság felügyelje az árak és bérek alakulását,
a kialakuló szabadpiac társadalmi ellenőrzését,
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a külföldi segélyek felhasználását. Állítson fel
a kormányzat szociális segélyszolgálatot a leg
szegényebbek megsegítésére. Hozzanak létre
országos fórumot a gazdasági reformok felül
vizsgálatára.

, Mindezek nem csupán súlyos erkölcsi kér
desek, hanem az ország társadalmi stabilitását
v~.szélyeztető konfliktusok - állapítja meg vé
~l a dokumentum, amelyet a Zambiai Püspö
ki Kar Kommunikációs Irodája adott ki. (Zam
bia lakossága 8 millió, ennek 28,6 %-a, 2,3 millió
katolikus. Két érsekségben és hat püspökségben
552 pap és 873 apáca tevékenykedik, a szemina
ristákszáma 228.)

AZ EGYHÁZAK
A VASÁRNAP VÉDELMÉBEN

A szó tágabb és szorosabb értelmében a vasár
nap mint keresztény ünnep- és pihenőnap le
értékeléséről van szó abban a német szövetségi
kormány által előterjesztett törvénytervezet
ben, amely a munkaidő egységesítését és ru
galm~sítását céloz~~ - állítja a Német Püspöki
Kar es az Evangélikus Egyház Tanácsa közös
nyilatkozatában, melyet 1993. szeptember 29
én hoztak nyilvánosságra. E nyilatkozatban az
egyházak azzal a kéréssel fordultak a szövetsé
gi kormányhoz és a törvényhozókhoz, fontol
ják meg még egyszer a kérdést, és foglaljanak
állást a vasánap teljes védelmében. "Nagy ag
godalommal kíésrik figyelemmel a németor
s~ági egyházak a szövetségi kormány azon ter
vet, ho~ fellazílják, a .vasárnap,véd elmét, és
gazdasagI (I) okokbol IS lehetőve teszik a va
sárnapi munka végeztetését" - vélekednek az
egyházak a munkaidő védelme ellen intézett
legújabb támadásról. Az új szabályozásban
foglalt, sokféleképpen értelmezhető általános
záradék szélesre tárná a kapukat avasánapi
munkavégzés előtt, és jelentösen kitágítaná an
nak amúgyis széles határait. A kormány új kez
deményezése előirányozza, hogy a vasárnapi
munka abban az esetben is megengedhető vol
na, "ha a hosszabb munkaidő vagy más mun
kakfeltételek mellet a versenyképesség növelhető

a külföldivel szemben, vagy a vasár- és ünnep
nakon végzendő munkával a foglalkoztatás biz
tosítható". Az egyházak ugyanakkor kétségbe
vonják, hogy ez az út volna a helyes a munka
nélküliség elkerülésére. Különösen problemati
kusnak tartják az egyházak azon homályos meg
fogalmazást, mey szerint a vasárnapi munka
azon területeken volna megengedhető, ahol "ké
miai, biológiai, technikai vagy fizikai okokból
fontos a termelési folyamat megszakítatlansága"
(Herder Korrespondenz 1993. 11.).



A DEMOKRATIKUS JÖVŐÉRT

1993 áprilisában a dél-afrikai püspöki kar nyi
latk~zato! ~dott ki a den;okráciáróL A püspökök
megállapJtjak: 1992-ben tízezer embert öltek vagy
sebesítettek meg erőszakos politikai cselekme
ny~kb~n, ijeszt&;n növ~kedett a szegénység, más
felől VISzont az államhivatalnokok körében egyre
nagyobb méreteket öltött a korrupció. "Az összes
dél-afrikaiakkal együtt azt követeljük, hogy tárják
fel a múlt bűneit, utasítsák el az erőszakot távolít
sák el az akadályokat a demokrácia ú~ábÓI. A le
hető legrövidebb időn belül demokratikus alkot
mányt és kormányt követelünk, mert ez a legrö
videbb út az igazságossághoz és a békéhez. A de
mokrácia nem garantálja ugyan, hogy jó kormá
nyunk lesz, de lehetőséget ad rá... A demokráciá
nak többnyire kizárólag politikai és evilági jelen
tése van. Mi az Evangélium fényében szemléljük
a demokráciát... Mivel előmozdítja a közjót és vé
delmezi az egyének jogait, a demokrácia a legjobb
ú9a az ig~ em?eri t~dal?mépítés~ek,amely
védelmezi es előmozdííja mmden szemely emberi
méltóságát... A keresztény szeretet megköveteli tő

lfu.'ka poli.~ tolerilfl~iát; Vagyis meg kell enged
~ünk a miénktől eltérő celokat követő pártoknak
IS, hogy szabadon működjenekaz általunk válasz
tott pártok mellett. A szekuláris államban polgári
és emberi mivoltunk mindenkitől megköveteli a
politikai türelmet, vallási és politikai hovátartozá
sától függetlenül. A pártok különbözősége bizto
sítja az emberek szabadságát arra, hogy egymást
követő választásokon különbözőképpen döntse
nek Egyetlen párt sem tökéletes, egyetlen politika
sem alkalmas mindörökké. Tehát rendszeres idő

közökben kell választásokat tartani."
A körlevél felsorolja az igazi demokrácia né

hány nélkülözhetetlen feltételét: az emberi jo
gok tisztelete és védelme - mindenkinek joga
van az életre, a nevelésre, a lelkiismereti, gyü
lekezési és kifejezési szabadságra; a szabad és
független sajtó révén biztosítani kell azt, hogy
az embereket tájékoztassák jogaikról. s a visz
szaélésekről. történjenek azok egyesek, csopor
tok, politikai pártok vagy a kormány részéről;

a .társad~lmi .és gazdasági jogok biztosítása:
mmdenkinek Joga van az alapvető élelemhez,
ruhához, lakáshoz, a munkavállalóknak a tisz
tessséges bérhez; különösen gondját kell viselni a
társadalom peremére szorultaknak: a nőknek, az
öregeknek, a nincsteleneknek és a fiataloknak
f!szteletben kell tartani a sokféleséget és a plura~
lizmust.

Modem demokráciákban az egyház és az ál
lam el van választva egymástóL Az egyháziak
nem vállalnak politikai tisztséget, nem avatkoz
nak be a pártpolitikába, nem mondják meg a hí
veknek, hogy milyen pártra kell szavazniuk. az
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is,tentisztelet~ket nem használják fel politikai
celokra. De Joguk és kötelességük az, hogy az
igazságosságnak, az emberi jogoknak védel
mére keljenek, hogy elítéljék a hatalmi vissza
éléseket, hogy segítsék az embereket az igazi
demokrácia .megértésében és megvalósításá
ban. (Catholic International, 1993. június)

IGAZSÁGOS ÉS SZOLIDÁRIS
TÁRSADALOMÉRT

A,rerui püspöki kar 1993 nagyböjtjében körle
v~lben fordult honfitársaihoz. közös fellépést
~erve ~ erőszak ellen, s az alapvető emberi
J<;>gok ~s~teletben tartását sürgetve. "Az elmúlt
tízenkét evben az esztelen testvérharc áldozatai
v~gy részesei volhJn!<.országunk~an... A legha
tározottabban elutasítjuk a terrorizmust, a gyil
kosság és a pusztítás minden formáját. A rossz
eszközök sohasem vezethetnek jóra, a cél soha
sem szentesítheti az eszközt."

A .körle~~l.~egállapítja, hoqy az ~letért min
denkinek kozosen kell felelősseget vállalnia, s e
~ö~ ~lelősségnek megfelelő törvényekben és
intézményekben kell testet öltenie. Az államnak
~denekfölött tiszteletben kell tartania a nép jo
gatt. Kapcsolatot kell keresnie mindazokkal a
szervez~tekkel és intézményekkel, amelyek vé
delmezik azokat. A püspökök komolyan figyel
n;ez~etik is az igazságügyi szer:'e~t, hogy tart
sák tiszteletben az emben szemely Jogait, ne hoz
zanak í!életet kellő bizonyítás nélkül, ne fogjanak
pe~ ártatlanokat. Leszögezik, hogy Peruban
eddig n.emsikerült felépíteni azt az igazságos tár
sadalmi rendet, amely emberhez méltó életet biz
tosít mindenkinek, garantálja az emberi jogok
tisztele,tben ~t ~ ~zteletb~ tartia a nép
akaratát. "A többség eletehez ma IS hozzátartozik
az éhinség, a betegség, a munkanélküliség, a bi
zonytalarJSág, az igazságtalanság, a visszaélések"

Az egyház mindenki számára követeli az
?sszes emberi jogok biztosítását. "Az emberi
Jo~okat ~em':Sak a terrorizmus, az elnyomás, a
~lkossag serti meg, hanem a nyomor és az
igazságtalan gazdasági strukturák, amelyek
hatalmas egyenlőtlenségeket hoznak létre.
Nem hallgathatunk a politikai türelmetlenség
ről és az általános elszegényedés iránti érzéket
lenségről. Különös nyomatékkal kell szóvá ten
nünk jogsértéseket a gyermekek, a nők, a tár
sadalom legszegényebb rétegei, a parasztok és
a bennszülöttek körében."

/JA jó pásztor példájára továbbra is ébresz
teni akarjuk híveink lelkiismeretét, s mellé aka
runk állni, különösen az erőszak, az igazságta
lanság és a szegénység áldozatainak."

(Lima, 1993. március)


