
LUKÁCS LÁSZLÓ Egymásra utaltan
Nyolc évi előkészület után, idén februárban nemzetközi törvény
szintjére emelkedett az úgynevezett Kyoto egyezmény. A fejlett
ipari országok 1997-ben Japánban megállapodást kötöttek arról,
hogya Földet veszélyeztető globális fölmelegedés csökkentésére
20l0-ig 7-8-%-al csökkentik a levegőt szennyező gázok kibocsátá
sát az 1990-es szinthez képest. Az évek során valamennyi jelentő

sebb állam csatlakozott az egyezményhez. A legtöbb szennyezést
okozó ország, az USA azonban még mindig vonakodik elfogadni
azt. Bush elnök röviddel megválasztása után kijelentette: "Semmi
olyat nem vállalunk, ami ártana a gazdaságunknak, mert szá
munkra mindennél fontosabbak azok az emberek, akik Ameriká
ban élnek."

Mára talán lassan átmegy a köztudatba: a gyorsan növekvő

ipari termelés egyre súlyosabban fenyegeti a természet világát. A
veszély globális, az egész Földet érinti: a vizet, a földet és a le
vegőt szennyező káros anyagok nem állnak meg az egyes orszá
gok határainál. Csak úgy lehet ezt a folyamatot megfékezni, ha
minden ember és minden ország megteszi a tőle telhetőt. Idővel

az is vesztese lesz ennek a folyamatnak, aki most nem vállal
sorsközösséget a többiekkel. A Föld egyetlen ökoszisztéma: a
másikat károsítva önmagunkat is pusztítjuk, a másikat segítve
viszont nekünk is jobbra fordul a sorsunk. .

Ez az egymásra utaltság nemcsak a környezetvédelemben je
lentkezik, hanem a szociális igazságosság területén is. És nem
csak a földkerekség egészére igaz, hanem egy-egy ország társa
dalmára is, hogy a közjóért vállalt felelősség, a szolidaritás alól
senki sem vonhatja ki magát büntetlenül.

A politikai szabadság a mi tájainkon is megnövelte az egyéni
érdekérvényesítés lehetőségeit. Talán ez az oka annak, hogy az
utóbbi másfél évtizedben mintha megcsappant volna az össze
tartozás és a szolidaritás tudata hazánkban. Sokak jelszavává
lett: "egyéni jólétünk a fontos, a többiek életminősége nem reánk
tartozik". Pedig a szabadság éppen megnöveli az egymásért és a
közjóért vállalt felelősség súlyát. Nemcsak globális méretekben,
hanem saját országunkban is egymásra vagyunk utalva: csak
együtt tehetjük szebbé az életünket. Szent János figyelmeztetése
egyetemesen érvényes: "Aki birtokolja a világ javait, és látja,
hogy testvére szükséget szenved, de mégis elzárja előle szívét:
hogyan él abban Isten szeretete?"
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