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Az Oslói Egyetem polito
lógusa, aki agnosztikus
ból vált kereszténnyé, s
lépett be a katolikus egy
házba. Pekingben a Nők

Világkonferenciáján vett
részt a Szentszék küldöt
teként.

A pápa pekingi
hadosztálya
Keresztény reflexiók a nők világkonferenciájáról

Közismert az a sztálini kérdés, hogy hány hadosztályt irányít a
pápa. Érdemes ezen elgondolkodnia a politológusnak, amikor a
hatalom fogalmát vizsgálja: azt, hogy - gyakran sajnos a politikai
filozófia normái ellenében - hogyan cselekszünk. A szentszéki de
legáció tagjaként nagyon érdekelt ez a kérdés, különösen azért,
mert nyilvánvaló volt, hogy a mi küldöttségünknek jutott az egyik
legfontosabb szerep. Skandináv kollégáim a reggeli megbeszélése
ken a Szentszék hatalmáról beszéltek, és mindenki meg volt győ

ződve arról, hogy komolyan befolyásolhatjuk a tárgyalások mene
tét. Ezért szeretném szerepünket és hatásunkat értékelni, és elmon
dani, miért tartjuk fontosnak a nemzetközi politika ilyen eseménye
in való részvételünket.

Olyan országból származom, ahol a reformációt politikai erő

vel kényszerítették rá az emberekre, és később az elvilágiasodás
is erősen érvényesült. Egyaránt jól ismerem tehát a pozitivista és
az instrumentális politikai gondolkodást. A hatalom szót eszerint
leggyakrabban geopolitikai és gazdasági értelemben használják.
Általában nemzetállami formában érvényesül, és elsődlegesert az
állam hozza létre a politikai alapelveket. A politika területen kí
vüli formái rég feledésbe merültek, s az egyház és az állam azo
nosítása is ezt az elképzelést erősíti. A politika morális és etikai
oldalát vagy szubjektív dolognak tekintik, vagy egyáltalán nem is
veszik figyelembe, ezért úgy gondolják, hogy a főbb normákat
nem is lehet "tudományos" vizsgálatnak alávetni. Az államnak és
a politikai feladatoknak ez a "modem" értelmezése uralja az
ENSZ szereplőinek és tagállamainak gondolkodását. Nekünk te
hát újra meg újra el kell mondanunk, hogy a Szentszék bárme
lyik más államnál régebbi szereplője az európai politikának. Ami
kor egy újságírónak a vesztfáliai szerződést említettem, amely a
modem nemzetállami rendszer alapja, meglehetősen elcsodálko
zott, amikor megtudta, hogy nem ENSZ-dokumentumokról be
szélek, hanem egy 1648-ban kelt szerződésrendszerről.

A származásom ahhoz is hozzásegített, hogy megértsem, miért
tartanak a Szentszéktől, és miért gondolják, hogy minden lépését
stratégiai meggondolások vezérlik. A protestáns államok történel
mileg kialakult előítéletei szerint a jezsuiták voltak ilyenek: szá
mítóak, ravaszak és okos stratégák. A delegációk közül sok véle
kedett így rólunk. Bizonyos értelemben teljesen igazuk volt, leg-
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alábbis ha nagyobb összefüggésben szemléljük a dolgot: ha úgy
gondoljuk, hogy a nemzetközi politikában az értelem, a stratégia
és a jó tervezés érvényesül, akkor ez legföljebb fele az igazság
nak. Annyi tény, hogy a mi delegációnk határozottabb tervekkel
és stratégiával érkezett, mint a a legtöbb másik. Amikor tehát "je
zsuita" tulajdonságokat véltek bennünk felfedezni, mindjárt ha
talmat is tulajdonítottak nekünk, egyszeruen azért, mert eleve így
gondolkodtak rólunk. A Szentszéket a nemzetközi sajtó is és a
többi delegáció is nyilvánvalóan kulcsszereplőnek tartotta.

Válasz a sztálini kérdésre

Amikor egyszer Mettemich herceg az oroszokkal tárgyalt, az orosz
követ a tárgyalások közben meghalt. A herceg erre állítólag így
szólt: "Kiváncsi vagyok, mi volt a célja ezzel?" Jól példázza ez a
történet a politikai racionalitás machiavellista felfogását. Ha túlsá
gosan hiszünk ebben, mindenben "rejtett szándékot" vélünk majd
felfedezni. Ha viszont naivan szemléljük az eseményeket, sohasem
fogjuk felismerni a leplezett célokat, és nem fogjuk átlátni a politi
kai játszmákat. Az ENSZ tárgyalásain elég ravaszaknak kell len
nünk a ravasz ellenfelekkel szemben, de elég józanoknak ahhoz,
hogy felismerjük, ha a dolgok között nincs kapcsolat, és ha nem
stratégiai manőverekkel állnak szemben. A játszmát a nyugati álla
mok vezették, a világ más részeiből érkezett küldöttségek pedig
nem is igazán értették, mi történik valójában. Komoly hátrányt je
lentett számukra, ha nem az angol volt az anyanyelvük, a "rejtett
napirendi témák" küzdelmei ugyanis mind angolul folytak, és
ilyen módon megerősödött bizonyos kifejezéseknek az amerikai
angolban érvényesülőpolitikai jelentéstöbblete. A francia mindig is
tökéletes példája volt annak, hogy a nyelv igyekszik a jelenségeket
logikusan és pontosan leírni, az amerikai angol mai modem hasz
nálata viszont - vagy még inkább a politikai céloknak megfelelő

kifacsarása - komoly gondot jelent, különösen éppen talán az
ENSZ-ben.

Nagyon fontos dolog ez Sztálin kérdése szempontjából. Az
ENSZ-ben és a nemzetközi politikában ma érvényesülő hatalom
fogalmát nem lehet egyszeruen gazdasági vagy geopolitikus értel
mezésre szűkíteni, bár ezek nyilvánvalóan minden nemzetközi
tárgyalásnál érvényesülnek. Kirívó példa erre a fejlődő országok
népességnövekedésének korlátozása, amelyet a nyugati gazdasági
érdekek diktálnak. Ha tudjuk, hogy 2ü2D-ra a világ népességének
nyolcvan százaléka a fejlődő országokban fog élni, máris kivilág
lik, hogy a népességpolitikában milyen alapvető érdekek érvénye
sülnek, noha ezekről nyíltan sohasem esik szó, mondjuk egy
ENSZ konferencián. A tárgyalások menete és a hivatalosan napi
rendre tűzött kérdések nyilvánvalóan összefüggnek a háttérben
meghúzódó strukturális gazdasági és politikai érdekekkel, ami
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pedig nem szerepel a napirenden, az gyakran bizony sokkal érde
kesebb és fontosabb.

A legtöbb ember ösztönösen vagy tapasztalatból tudja, hogy a
hatalom az alapvető strukturális érdekekben rejlik. Ilyen hatalom
mal a Szentszék egyáltalán nem rendelkezik. Ezért lehetünk
őszinték, és ezért fedhetjük fel az alapvető érdekek és a hivatalos
napirenden szereplő kérdések valódi kapcsolatát. Mi nem rendel
kezünk ezzel a bizonyos strukturális hatalommal, és így néhány
fontos vonatkozásban nagyobb a hatalmunk. Az önállóság sza
badsága azonban gyengeséget jelenthet, ha ez az autonómia elszi
getel/ és nem segíti szempontjaink érvényesítését.

Az ENSZ-ben nagy befolyáshoz jut az, aki irányítani tudj a,
hogy milyen kérdések kerüljenek napirendre. Amikor életemben
először olvastam egy ENSZ-tervezetet, megdöbbentett az a sajá
tos/ "ENSZ-es" stílus, amely egyáltalán nem semleges, hanem ki
fejezetten politikai színezetű. Vajon számít-e, hogy például az
anya szó helyett a lIa szaporulatban résztvevő nő" kifejezést hasz
náljuk? Bizony, számít: valami mást, valami mechanikus, instru
mentális és szeretet nélküli dolgot közvetít. Példák hosszú sorát em
líthetjük/ amikor új terminológia, valamiféle orwelli "új beszéd" al
kalmazása révén átértelmezzük a valóságot. Mindazok, akik ismer
jük a kommunista rendszereket, mindent tudunk már a nyelv poli
tikai alkalmazásáról. Ez azonban - állítom - ma nagyon súlyos
gondot jelent az Egyesült Államokban és az ENSZ-ben. A kommu
nista elnyomás szörnyű volt, mégis kirívóan egyértelmű, a modem
demokratikus politikában viszont rejtetten érvényesül az elnyomás.
Véleményem szerint a politikai demokráciák korrektségénél szinte
semmi sem nyomasztóbb - vagy élettelenebb és felszínesebb. Tó
kéletes ellentéte a valódi radikalizmusnak, amely mindig felszínre
hozza a leplezett valódi politikai érdekeket.

A témák napirendre tűzése tehát mindig kapcsolódik a politi
kai nyelvhasználathoz, amelybe nincs beleszólásunk. Ez az ameri
kai politikai kultúrának része, és természetesen ez érvényesül né
hány feminista nemzetközi szervezet stratégiájában is, amely az
ENSZ-et tartja fő működési területének. Komoly gondot jelenthet
ezenkívül a napirendre tűzött kérdések tartalma is, hiszen a prob
léma megfogalmazója lényegében a megoldást is meghatározza.
Ha például a napirend - a mi esetünkben a tervezet - a szexu
alitásra összpontosít, és nem a nők általános egészségügyi problé
máira/ ezzel nagy mértékben meghatározza a döntési folyamatot
is. Ugyanígy, ha - az ENSZ megfogalmazása szerint - a vilá
gon minden "általános korszerűsítésre" szorul, akkor ezzel a fo
galommal lényegében azt is meghatározzák, milyen politikával
kell válaszolniuk. A legsúlyosabb gondot itt talán az jelenti, hogy
az ENSZ-ben és a nemzetközi politikában folyó viták során a
problémák "megegyezéses megoldására" törekszenek, vagyis az
ok-okozati kapcsolatokban megegyezést akarnak létrehozni. A
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legjobb példa a "népességrobbanás" kérdése, és kiváltója, a fo
gamzásgátlók hiánya. Az ENSZ különösen hasznos mindazok
számára, akik új kérdéseket akarnak napirendre tűzni: megpró
bálják irányítani a problematika megfogalmazását, majd - gyak
ran más, nem-kormányzati szervezetekkel együtt - keményen
igyekeznek politikai nyomással a "radikális, haladó" nyelvezetet
elfogadtatni. Ha sikerült, ez segítségükre lehet a belpolitikai fo
lyamatokban, hivatkozhatnak az ENSZ tekintélyére; majd a kö
vetkező ENSZ konferencián még radikálisabbá tehetik a nyelve
zetet. Pekingben két nagyobb "rejtett napirendi pont" szerepelt:
igyekeztek nemzetközileg elismertetni az abortuszhoz való jogot,
és fokozatosan elfogadtatni a homoszexuális család gondolatát,
mégpedig oly módon, hogy a "család" intézményére használt
egyes számot a "családok" többes számú kifejezésével helyettesí
tették. Kairóban együttes erőfeszítéssel támogatták az abortusz
nemzetközi elfogadtatását, egyrészt emberi jogként, másrészt pe
dig a családtervezés eszközeként. A Szentszék e1szántan küzdött
ez ellen, és mindkét ponton győzelmetaratott. Azután viszont azt
tapasztaltuk, hogy a Kairóban elfogadottak Pekingben már zárójel
be kerültek: az Európai Unió zárójelbe tette az elfogadott terminoló
giát, hogy a családtervezésben nem szerepelhet eszközként az abor
tusz - és ezzel újra megnyitotta a kairói vitát, noha a delegációk
többsége kölcsönösen egyetértett abban, hogy ezt nem fogják tenni.

A Szentszéknek nincs sok beleszólása abba, hogy milyen kér
dések kerülnek napirendre, viszont remekül észreveszi és leleple
zi a háttérben zajló folyamatokat. Mivel senkivel sem állunk szö
vetségben, nem csatlakoztunk senkihez, és mind gazdaságilag,
mind politikailag függetlenek vagyunk, ezt a szabadságunkat ar
ra használhatjuk. hogy nyíltan beszélünk. Pontosan ezért is félnek
tőlünk. Átlátjuk az éppen folyó játszmákat és a többi delegációt
megkötő és gyakran hallgatásra kényszerítő függőségi viszonyo
kat. Különösen érvényes ez sok fejlődő ország esetében.

Sztálin kérdésére tehát azt válaszolhatjuk. hogy csapataink erő

sek, pedig nincs belőlük sok. Ha nem vesszük figyelembe a
Szentlélek hatalmát, az egyetlen igazi hatalmat, jártasságunk és
szellemi hagyományaink akkor is segítenek, hogy felismerjük, mi
forog kockán, és milyen folyamatok játszódnak le. A szentszéki
diplomaták tapasztalatának híre nagyon is megalapozott. A pe
kingi küldöttségben az is komoly előnyt jelentett, hogy a benne
résztvevő laikusok, többségükben nők, a világ minden táját kép
viselték. Stratégiai szempontból ez radikális lépés volt, s remek
húzásnak bizonyult, hiszen ki tárgyalhatott például az arabokkal?
A palesztin küldött. Ki az afrikaiakkal? Természetesen az afrikai
küldött, és így tovább. A delegáció teljesen egységes volt, és igen
jó és szervezett együttműködéssel lépett föl. Ritkán dolgoztarn
olyan sokat és akkora lelkesedéssel, mint ott. Csapatunk kisebb
volt, mint általában a többi, de páratlan módon tudtuk egyesíteni
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erőinket. A legtöbb nemzeti küldöttség az "igazi" munkához hi
vatásos diplomatákat alkalmaz, és csak a politikai kényszerűség

miatt szerepeltet még néhány más küldöttet. A szentszéki delegá
ció ilyen szempontból viszont új szellemet valósított meg: a világ
minden tájáról érkező és politikai értelemben "amatőr" nőkre

rögtön a kezdet kezdetétől fontos dolgokat bíztak, és nem készí
tették fel őket hosszasan: egyszeruen a képességeik alapján bízták
meg őket e feladattal. Az első ENSZ-konferenciára, amelyen a
Szentszék képviseletében részt vettem, mindössze annyit kellett
készülnöm. hogy levelet írtam a résztvevőknek, és arra kértem
őket: hozzanak magukkal karinget. Valójában, ha ismerjük a szo
ciális tanítást, és tudjuk, hogy keresztényként mit szolgálunk és
mi a fontos, akkor máris alaposan felkészültünk. Fontos viszont,
hogy ott a helyszínen gyorsan tanuljunk.

A tárgyalásokon fölvetődő kérdések

A Szentszék sok szempontból elhibázottnak találta a tervezetet.
Legfontosabb kifogásai a következők voltak: a szöveg szerzői vo
nakodtak kijelenteni, hogy az emberi jogok egyetemesek, s ezzel
lényegében megkérdőjeleztékaz egységes emberi természet létezé
sét; az új emberi jogok felvetésekor az érdekcsoportok politikája
érvényesült; igyekeztek figyelmen kívül hagyni a család intézmé
nyét és mindazokat a jogait, amelyeket az Egyetemes Emberi Jogok
Nyilatkozata és más emberi jogi dokumentumok fogalmaztak meg;
a nyugati világ szexuális szabadságát normának tekintő nyugati
ideológiai modellt pedig igyekeztek általánosan érvényesíteni. Pa
radox módon hatott, hogy az AIDS várható terjedésérőlés a szexu
ális úton terjedő betegségekrőlrendkívül sok szó esett, azt a követ
keztetést azonban már nem vonták le, hogy milyen fontos a szexu
ális etika. Kiindulópontjuk ehelyett a szabad szerelem volt. Olyan
kultúrában nőttem fel, ahol a társadalompolitika évtizedek óta a
szexuális szabadságot népszerűsítette,és szomorúan tapasztalom.
hogy a világ többi része szó nélkül elköveti azt a nyilvánvaló hibát,
hogy háttérbe szorítja a szexualitás etikai vonatkozásait. Pedig az
nem lehet kétséges, hogy a társadalompolitikában érvényesülniük
kell bizonyos normáknak, máskülönben lehetetlen termékeny vitát
folytatni olyan fontos kérdésekről, mint például az abortusz.

A Szentszék tehát élesen bírálta a tervezetet, a tárgyalások so
rán pedig kiderült, néhányan a konferencián nem megegyezésre
törekednek, hanem saját kérdéseiket akarják mindenáron előtérbe

helyezni. Az egyik ilyen delegáció az Európai Unió volt, de má
soknál is érvényesült ez a szemlélet. Az általuk felvetett kérdések
mindegyike ún. "életmóddal kapcsolatos" problémát tartalmazott.
Az EU saját álláspontját tökéletesen koordinálva tárgyalt, mégsem
szabad elfeledkeznünk arról, hogy a 15 résztvevő mögött valójá
ban az egyes tagállamok rejlettek. Mindegyiket képviselte egy-
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egy nemzeti küldött, de természetesen a döntések során bizonyos
nézetek felülkerekedtek, hiszen csak ígyalakíthattak ki közös állás
pontot. Minket is és a konferencia többi résztvevőjét is megdöbben
tette az EU álláspontjénak és radikális elképzeléseinek merevsége.
Azt állították például, hogy az orvostudományban - mivel tudo
mányról van szó - nincs helye az etikának, amit meglehetősenpri
mitív véleménynek tartunk. Az EU szerint az ember fogalmához
nem tartozik hozzá a .méltöség" szó; "a család" intézménye helyett
a többes számú "családokra" kell gondolnunk; az etikával, vallással,
erkölcsi és lelki értékekkel kapcsolatban semmi ne szerepeljen a
szövegben; törüljük belőle az "anya" és az "anyaság" szót; a szülö
nek ne legyen joga gyermeke iskoláztatásáról dönteni, ne legyen be
leszólása a serdülők szexuális neveltetésébe és a nekik nyújtott kü
lönféle szolgáltatásokba, amilyennek például az abortuszt tartják,
Ebben az utóbbi kérdésben az EU megint zárójelbe tette a Kairóban
és hat hónappal előtte Koppenhágában elfogadottakat.

Példák hosszú sorát említhetnénk még, és mivel én az emberi
jogokkal kapcsolatos kérdésekben tárgyaltam, részletesen leje
gyeztem' a különféle álláspontokat: az EU változatlanul egyike
volt azoknak, akik a materialista emberfogalmat védelmezték, az
"életmóddal kapcsolatos" kérdésekben kizárólag a szabad akarat
fontosságát hangsúlyozták, és aKairóban elfogadottakkal szem
ben új "szexuális jogok" deklarálását sürgették. A nyugati orszá
gok többségével együtt az EU azonban rendkívül konzervatívnak
mutatkozott olyan társadalompolitikai kérdésekben, amelyek
anyagi áldozatokat kívánnak, mint például a szülési szabadság,
az anyák rugalmasabb munkafeltételeinek megteremtése vagy a déli
országok adósságainak enyhítése. Az "életmóddal kapcsolatos" kér
dések nem kerülnek semmibe. Ez a magatartás nemcsak felbosszan
totta a konferencia többi résztvevőjét, hanem fel is tartotta a tárgya
lások menetét. A megbeszélések során értelmes és konstruktív szel
lemre van szükség, itt viszont az EU merevsége miatt erre nem volt
lehetőség. Egy nagyobb csoport nevében tárgyaló képviselőnek

olyan megbízásokkal kell rendelkeznie, hogy szükség esetén az
egész csoporttal való egyeztetés nélkül is változtathasson a közös ál
lásponton, nem úgy, ahogy az EU szóvivője kívánta.

Miután nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy az EU minden
képpen újra fel akarja vetni azokat az ellentmondásos kérdéseket,
amelyekről a több órás kairói és koppenhágai vita után megegye
zés született, úgy döntöttünk, hogy kiadunk egy sajtóközleményt,
mert gyanítottuk, hogy az EU álláspontja nem tükrözi híven a
tagországok közvéleményét. Akciónk kifejezetten sikeresnek bizo
nyult: másnap a spanyol, olasz és más lapok föltették a kérdést:
mit akar elérni Pekingben az EU? A velem szemben ülő EU tár
gyalópartnerek méregbe jöttek, mégis módosították álláspontju
kat. A változás a tárgyalások során hamar érezhető lett: két na
pon belül a sajtóközleményünkben megemlített minden pont be-
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került a dokumentumba, és mind az Európa Parlament, mind az
olasz parlament felülvizsgálta az EU delegáció megbízását.

Az olasz Larussa szenátor, a pekingi EU delegáció egyik tagja
még saját küldöttsége megbízásának kérdését is az olasz parla
ment elé utalta.

Ezen a konferencián különösen jól látszott, hogy az ENSZ mű

ködésében az egyik legnagyobb hiba a demokratikus felelősség

hiánya. A nemzetközi politikában hagyományosan a kormányokat
illeti a "külpolitika kiváltsága". Saját országukban azonban ritkán
vonják felelősségre őket. A belpolitikai sajtó általában figyelemmel
kíséri az eseményeket, ám a nemzeti és nemzetközi szint közötti
kapcsolat nem olyan egyszeru kérdés. A Szentszéknek a sajtó segít
ségével így sikerillhetett a pekingi tárgyalásokat a kívánt irányba te
relni. Egyik legnagyobb erősségünk pontosan az, hogy a nemzetközi
sajtó révén ügyesen tudtunk hatni a közvéleményre.

Az emberi jogok megtépázása

A végső dokumentum meglehetősenkiegyensúlyozatlanra sikeredett.
Szinte minden olyan társadalmi kérdésben konzervatív szellemről ta
núskodott, amely az aláíróktól áldozatot követelt volna: nagyon
visszafogottan nyilatkozott a jogi egyenlőségről, a szegénység enyhí
tését és a lányok és nők oktatási lehetőségeinek megteremtését célzó
intézkedésekről, a nőket kihasználó média, az erőszak, a fegyverke
reskedelem vagy a fegyveres konfliktusok, stb. elleni lépésekről. Igen
kevés szó esett arról, mit lehet tenni a nők felemelése érdekében, és
még kevesebb a fejlődő országoknak nyújtandó segítségről. Alig szen
telt figyelmet a dokumentum a lányokkal szemben - gyakran már
születésük előtt - elkövetett szörnyű igazságtalanságokról! A végső

szöveggel kapcsolatban aligha beszélhetünk konszenzusról, különö
sen nem, ha tudjuk, hogy 47 ország fejezte ki fenntartását.

A nemzetközi sajtó alig-alig figyelt fel arra, hogy a dokumen
tum kísérletet tett az emberi jogi tradíció lerombolására. Szinte ki
zárólag a Szentszék vette észre, hogyameglévő jogok kiterjeszté
sének leple alatt új "emberi jogokat" kísérelnek meg kinyilváníta
ni. A delegációk közül nagyon kevés - vagy éppen egyik sem 
tartotta ezt bajnak, ami kifejezetten nyugtalanító. Ez a konferencia
először is azért nem alkothatott bármilyen új emberi jogot, mert
politikáról szólt, nem pedig jogi kötelezettségekkel járó új szerző

dést vagy egyezményt hozott létre. Nem is állt tehát hatalmában
új jogok kinyilvánítása. Az EU ennek ellenére kitartóan igyekezett
elfogadtatni a "szexuális jogok" kifejezést. Nyilvánvaló, hogy
ilyen módon próbálták kivívni az abortuszhoz való jog nemzet
közi elismertetését, ami pedig legkevésbé sem feladata sem egy
ilyen konferenciának, sem pedig általában az ENSZ-nek. A kér
dést nemzeti szinten kell szabályozni, és - mint tudjuk - a
nemzeti törvényhozás nem egyforma a világ minden részén.
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Új emberi jogokat lehet alkotni, hiszen az emberiség fejlődik,

ezeket azonban nem politikai eszközökkel - például többségi sza
vazással ...:.... kell létrehozni. Léteznek olyan alapvető jogok, amelyek
felett az Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozata féltve őrködik: ilyen
az élethez való jog, az, hogy a társadalom alapja a család, stb. Ha
jogi szempontból teljesen pozitivista álláspontot képviselünk, akkor
is el kell ismernünk, hogy ezeket a jogokat teljes egyetértéssel nyil
vánították JO, és ezért nem lenne becsületes dolog politikai eszkö
zökkel és érdekcsoportok nyomásával megváltoztatni őket.

Az alapvető gondot végül az jelenti, hogy a politika szereplöi
manapság kifejezetten pozitivista álláspontra helyezkednek ebben
a kérdésben: nagymértékben háttérbe szorult az Egyetemes Em
beri Jogok Nyilatkozatának aláírásakor uralkodó egyetértés, amely
szerint az emberi jogok elidegeníthetetlenek - vagyis nem lehet
őket megváltoztatni; emberi mivoltunkból következnek, hiszen
mindnyájan emberi lények vagyunk.; és ugyanaz az emberi termé
szet él mindnyájunkban. Ezek a jogok az állam fölött állnak: egy ál
lam sem változtathat rajtuk, és nem foszthalja meg tőlük az embert.
Véleményem szerint a Szentszék a mai politikához főként a termé
szeti törvényeknek ezzel az alapvető örökségével járul hozzá: a po
litika összes többi szereplöínél világosabban látjuk, mennyire fontos
ehhez a hagyományhoz ragaszkodnunk, és a jelenkor nyugati poli
tikájának elemzésekor érzékeljük, hogy a politika és a jog kapcsola
tának pozitivista értelmezésével megtépázzák ezt az emberi jogi tra
díciót: a politikát a jog elé helyezik, és ez utóbbit időnként meg is
változtaíják. Mindebből azt a végső következtetést lehet levonni,
amit Alice fedezett fel, amikor Csodaországban Tojás Tóbiással be
szélgetett, és megkérdőjelezte állítását, hogy a szavak jelentése az ő

akaratától függ. Tojás Tóbiás erre azt felelte: az az igazi kérdés, ki
nek a kezében van a hatalom, hogy megváltoztassa a szavak jelen
tését. Más szóval: a hatalomé a jog.

Az ENSZ kellene, hogy a legfőbb olyan világfórum legyen,
ahol az emberi méltóságot és az emberi jogokat védelmezik, és
ahol az igazság uralkodik. Igazságkeresés nélkül soha nem fog
megvalósulni az igazi béke. Ezt az alapvető bölcsességet fejtegette
ki a pápa októberben az ENSZ-ben mondott beszédében. Ha az
ENSZ-et más célokra használják fel, olyanokra, amelyek küldeté
sétől idegenek, akkor valakinek föl kell emelnie szavát. Ezért egy
re fontosabb a Szentszéknek az ENSZ-ben betöltött szerepe. Az a
sajátos feladatunk, hogy tanúságot tegyünk az igazságról, amely
soha nem lehet politikai célszerűség kérdése. Félek, hogy ebben a
szerepben a jövőben pedig egyre nagyobb szükség lesz ránk. A
pápa ezért kétségkívül helyesen cselekszik, amikor megerősíti a
Szentszék jelenlétét az ENSZ-ben. Soha nem fognak ott népszerű

ségre szert tenni, de ez tökéletesen beleillik abba a szerepbe, amit
a keresztény lét jelent a mai világban.
Mona Krisztina fordítása
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