
A gazdasági és
szociális helyzetról
Németországban
Az alábbi tézisek vitaanyagnak készültek, avval a céllal, hogy a
szakmai és társadalmi vitára bocsátott tematikát végül a katolikus
és evangélikus egyház közös körlevélben összegezze. Célunk e té
zisek közreadásával az, hogy a németországihoz hasonló konzultá
ciós folyamatot indítsunk el a bennünket érintő kérdésekről ha
zánkban is. Kérjük ezért, hogy e téziseket vagy azok közül az önt
érdeklőket gondolja végig és mondjon róluk véleményt.

1. Felelősségünk a gazdaságban és a társadalomban

Néhány évvel a kelet-nyugati konfliktus megszünése, az újraegye
sülés és a szabadság rövid eufóriája után a csalódás lett úrrá mind
két oldalon. A reálisan létező szocializmus összeomlása megmutat
ta, hogy a gazdasági fejlődés és az általános jólét mennyire fontos
a szociális béke és a politikai stabilitás szempontjából. A legutóbbi
súlyos gazdasági válság pedig nyilvánvalóvá tette, hogy az embe
rekből kiveszett az a tudat, hogy közösen fogjanak össze a közjóért
és a válság leküzdéséért. Mindenki a saját érdekét tartja szem előtt.

Az egyházak a Bibliából merítik a bátorságot és a bizalmat, hogy
beleszóljanak a jövő formálásába, hiszen ismerik a sikeres szociális
együttélésnek azokat a feltételeit, azokat az értékeket, amelyek a
társadalmi dialógushoz szükségesek.

Ezt a dialógust szemlélhetjük össztársadalmi szinten vagy a rá
szorulók és hátrányos helyzetűek szemszögéből. Az elmúlt évek
ben ugyanis háttérbe szorultak azoknak a társadalmi rétegeknek
és országoknak a szempontjai, amelyek kevésbé hatékonyan tud
ták érvényesíteni álláspontjukat,

Nekünk keresztényeknek is tudatában kell lennünk felelős

ségünknek, s részt kell vennünk egy igazságosabb, jobb társa
dalom formálásában. Olyan szociális rendet akarunk felépíteni,
amely nemcsak társadalmi, hanem nemzetközi szinten is lehetövé
teszi minden társadalmi réteg és nép igazságos részesedését a ja
vakból.

Az egyházakat hármas cél vezérli:
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Támogatják a gyengéket. Azok mellett akarunk kiállni, akik
nem képesek érdekeiket képviselni a társadalomban, s igazságta
lanul és embertelenül kimaradnak a jóléti társadalom javaiból.

Síkra szállnak a társadalmi békéért és rendért. Igen fontos,
hogy a társadalomnak legyenek módszerei a konfliktusok békés
úton való megoldására.

Részt vesznek az egyetlen világ jövőjének szociális megalkotá
sában. Jövőnket a jó gazda gondos előrelátásával kell megtervez
nünk. Jelenünk formálása közben nem szabad megfeledkeznünk
a jövőért való felelősségünkről.

2. Az egyetlen világ jövőjének szociális megformálása - a gazdasági és
társadalmi cselekvés figyelembevételével.

A felelősségnek három dimenziója van:
Létre kell hozni Németország belső egységét, s egyenlő fejlő

dési esélyt kell biztosítani mindenkinek. Ehhez alapvetőert át kell
alakítani a régi NDK gazdasági stb. struktúráját.

Európa és az Európai Unió történelmi átalakulás küszöbén áll.
Ezt részben a mélyreható politikai változások idézték elő, részben
a világ általános globalizálódása. Új/ demokratikus, föderatív, szo
ciális, polgári és szolidáris Európára van szükség, hogy a jövendő

nemzedéknek jobb, testvériesebb világot adhassunk át.
Németország és Európa nem szigetek, hanem a globális világ

részei. A világ minden népe rá van utalva a többire, minden helyi
konfliktus potenciálisan az egész világot fenyegeti. A fejlett ipari
országok is csak akkor élhetnek biztonságban, szabadságban és
békében, ha az éhínséget és a nyomort az egész világon sikerül
leküzdeni. A természet megőrzése az egész emberiség túlélésének
feltételévé vált. A nyomor leküzdésére már történtek sikeres lépé
sek az utóbbi időben, ezek azonban távolról sem elégségesek.

3. Felszólítás a cselekvésre - problémakörök

Hosszan tartó gazdasági és szociális fejlődés után Németországban
olyan tendenciák jelentkeznek, amelyek csökkentik a gazdasági tel
jesítőképességet és veszélyeztetik a szociális biztonságot. A minden
korábbit felülmúló gazdasági válság egybeesett Németország újra
egyesítésével. Ez a helyzet rendkívüli erőfeszítést követel a gazda
sági-politikai élet minden szereplőjétől,

Különös gondot jelent a tartósan magas munkanélküliség. A
jóléti államon belül növekszik a szegénység, a társadalom gazda
gokra és szegényekre oszlik. A nehézségek nagyban sújtják a csa
ládokat/ főleg az egyedülálló, gyermeküket egyedül nevelő nőket.
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Kiutak a
munkanélküliségből

A családok erősítése

A szociális állam
reformja és

konszolidációja

A teljes foglalkoztatottságot két évtizede már nem sikerül elérni.
Az Európai Unióban 1994-ben húsz millió munkanélkülit tartottak
számon. A munkanélküliség következtében sokan elesnek a szük
séges javaktól, s ez súlyosan terheli közösségi kapcsolataikat, nö
vekszenek a társadalmi feszültségek. A teljesítményorientált társa
dalomban igen súlyos helyzetbe kerültek az öregek, a betegek, a
fogyatékosok. Veszélyezteti a gazdaság egyensúlyát az is, hogy a
társadalom összjövedelme csökken, a szociális kiadások viszont
ugyanolyan magasak mint régen. Az elkeseredés veszélyezteti tár
sadalmunk demokratikus formálhatóságát, erőszakhoz,idegengyű
lölethez vezet. A tartós munkanélküliség súlyosan veszélyezteti az
emberséget.

A munkanélküliség leküzdésére nincsenek receptek, de az
államnak ösztönöznie kell a vállalkozókat beruházásokra, munka
helyek teremtésére. A gazdaság növekedése egész gazdasági ren
dünk célja. Nem tartható viszont tovább az, hogy a jövedelmek
évről évre tovább növekedjenek.

Gazdaságosabb a munkát finanszírozni, mint a munkanélküli
séget. Kívánatos, hogy az állam közhasznú munkát végeztessen a
munkanélküliekkel. Segíthet a munkamegosztás is, rövidített
munkaidővel, részmunkákkal. Nem kívánatos, hogy már nem
rentábilis iparáagakat szubvencionáljon az állam, ehelyett inkább
segítse a rugalmas átalakulást mindenütt, ahol ez szükséges.

A szociális gondoskodás szép és szükséges, ennél fontosabb
lenne azonban kielégíteni az embereknek a munkához való jogát.

Keresztény felfogás szerint a tartós párkapcsolat egyetlen formá
ja a házasság. A család - elsősorban a gyermekek nevelése miatt
- különösen veszélyeztetett, oltalomra szoruló sejtje a társa
dalomnak. A többgyermekes szülőknek aránytalanul magas terhe
ket kell viselniük, az egy főre jutó jövedelem a gyermekek számá
val arányosan csökken. Ezért:

- a szociális biztosítás keretében a gyermeknevelésben töltött
évek arányában magasabb nyugdíj illeti a szűlőket:

- az adózási rendszert családcentrikussá kell tenni;
- emelni kell a gyermekek után járó segélyt;
- a lakáspolitikát és a munka világát családbaráttá kell tenni.
A múltban gyorsan emelkedett az életszínvonal, a gazdasági

válság következtében azonban az államadósság hirtelen megnöve
kedett. A szociális kiadások minden eddiginél magasabb mértéket
értek el. Nem alaptalan a gond, vajon ezek teljesíthetőek-ea jövő

ben. Az államháztartás reformja azért is szükséges, mert a szociális
juttatások igen egyenlőtlenné váltak. Egyesek a kelleténél maga
sabb juttatásokban részesülnek, a többségről viszont egyre kevésbé
gondoskodnak. Kiegyenlítettebbé és differenciáltabbá kell tenni a
szociálpolitikát.

Mozgósítani kell a rejtett emberi erőforrásokat: igen sokan se
gítenének önkéntesen másokon.
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Küzdelem a
szegénység ellen

Atennészet
megörzése

Aszociális struktúrák
és kultúra javítása

A szociális
piacgazdaság

megújítása

Statisztikai adatok bizonyítják, hogyan növekszik a szegény
ség. Ez nemcsak csekély jövedelmet jelent, hanem önpusztító élet
vezetést, krónikus betegségeket, beilleszkedési zavarokat. A sze
gényeket nem zárhaljuk ki a társadalomból és nem bélyegezhet
jük meg, hanem legalább valamennyire részt kell nekik juttat
nunk a tehetősebbek életlehetőségeiből. A szegénység strukturális
probléma. Megoldása a szociális jogállam egyik legsúlyosabb fel
adata.

Az ökológiai válságot a természet hosszan tartó kizsákmányo
lása okozta. Meg kell tanulni úgy és olyan mértékben igénybe
venni a természetet, hogy azt ne pusztítsuk el. Meg kell változtat
ni a jólét és a felhasználás eddigi mértékét, hogy csökkentsük a
természetet veszélyeztető hatásokat. A szociális piacgazdaságnak
ökológiailag is elkötelezettnek kell lennie.

Javítani kell a lakáspolitikát.
A társadalom fenntartó erői közé tartoznak az élő hagyományok.
Ezeket erősíteni, ápolni kell.

Javítani kell a képzést és továbbképzést. Oktatási rend
szerünknek rugalmasabbá, célszerűbbé, teljesítményelvűvé kelle
ne válnia.

Szolidaritás az idegenekkel.
A szociális piacgazdaság békét és társadalmi rendet teremtő va

lóságnak bizonyult. Alapintézményei kiállták az idők próbáját. A
változó kor azonban megújítását követelik. Ma alapkövetelmény a
szabadság és az igazságosság. A szabadsághoz hozzátartozik a ver
seny lehetősége, ez azonban nem jelentheti az erősebb korlátlan
uralmát. A szabadság nem vezethet individualizmushoz. Felelős

séggel, szolidaritással és szubszidiaritással kell társulnia.
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