
Béke és társadalmi igazság

Az amerikai püspökök körleveléból

Gazdasági igazságot mindenkinek!

Elsősorban azért írunk, hogy útmutatást nyújtsunk egyházunk azon tagjainak,
akik gazdasági ügyekben véleményük kialakítására törekszenek. senki sem ál
üthatja magáról azt, hogy keresztény, ha kényelmesen szemléli azt az éhezést,
otthon nélküliséget, bizonyta1anságot és igazságtalanságot, melyet ebben az or
szágban és a világban talál. Ugyanakkor szeretnénk hozzátenni véleményünket
az USA gazdaságának lehetséges irányulásáról szóló közvitához. Keressük azok
együttműködésétis, akik nem osztoznak hitünkben és hagyományainkban. Ab
béli reményünknek, hogy országunk képes egy megújított közerkölcs elképze
lését megvalósítani, forrása az emberiség közös köteléke, mely minden egyént
összekapcsol. A kérdések alapvetőek és a válaszok gyakran nehezen megfogal
mazhatók; arra késztetnek, hogy komolyan és kitartóan figyeljünk a gazdasági
igazságosságra.

***
Az igazságosság azt követeli, hogya társadalomban a jövedelem, a gazdagság

és a hatalom elosztását aszerint értékeljük, milyen hatással van azokra az em
berekre, akiknek alapvető anyagi szükségletei nincsenek kielégítve. A II. Vatiká
ni zsinat megállapította: "Mindenkinek joga van saját és családja számára ele
gendő földi jóhoz. Az egyházatyák és az egyház doktorai vallották azt a nézetet,
hogya szegények segítségére kell sietnünk, és nem csupán fölös javainkat kell
felajánlanunk." A minimális anyagi források feltétlenül szükségesek az emberi
élethez. Ha az egyéneket az emberi közösség tagjainak tekintjük, akkor a közös
ségnek kötelessége ezeket az alapvető szükségleteket kielégítenie, hacsak az erő

források teljes hiánya nem teszi ezt egészen lehetetlenné. Ilyen hiány nincs ma
az Egyesült Allamokban.

Az igazságosság kiterjed a nagyobb társadalmi, gazdasági és politikai intéz
mények szervezódésére is. A társadalmi igazságosság azt jelenti, hogy az egyé
nek kötelesek aktívan és produktívan részt venni a társadalom életében; a tár
sadalomnak lehetővékell tennie, hogy ezt valóban megtehessék. Az igazságos
ság e formáját "hozzájárulónak" is nevezhetjük, mivel azok kötelességeit hang-
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sűlyozza, akik képesek közreműködni az egész közösség jólétéhez szükséges
javak, szolgáltatások, és más - nem anyagi vagy szellemi értékek - létrehozá
sában. XI. Piusz pápa szavaival: "A társadalmi igazságosság lényege az, hogy
mindent megkövetel az egyéntől,ami szükséges a közjóhoz."

A termelékenység feltétlenül szükséges, ha a közösségnek mindenki jólétének
szolgálatába kell állítania az erőforrásokat. Mindamellett a termelékenység nem
mérhet6 pusztán a javak és a szolgáltatások mennyiségével. A termelési rend
szert is aszerint kell megítélni, milyen hatással van az alapvető szükségletek
kielégítésére, a foglalkoztatottsági szintre, a diszkrimináció mintáira, a környezet
minőségéreés a közösségtudatra.

A társadalmi igazságosság jelentése olyan gazdasági és társadalmi intézmé
nyek megszervezését is magában foglalja, melyek lehetövé teszik, hogy az em
berek munkájuk szabadságát és méltóságát tiszteletben tartó módokon járulhas
sanak hozzá a társadalom életéhez. A munkának segítenie kell a dolgozó em
bereket "emberibbé" válásukban; képesebbé tenni őket arra, hogy szabadon,
intelligensen, az önmegvalósításuk érdekében cselekedjenek.

Az alapvető igazságosság arra szólít, hogy az anyagi jólét mindenki számára
biztos alapját teremtsük meg. Ez az egész társadalom feladata, de nagyobb kö
telezettséget ró jobb erőforrásokkal rendelkező tagjaira. Ez a kötelezettség meg
kérdőjelezi a jövedelem és a fogyasztás kirívó egyenlőtlenségeit, mikor annyian
szúkölködnek. A katolikus szociális tanítás nem állítja, hogy az igazságosság
követelménye a jövedelmek és a vagyon teljes, számszerű egyenlősége, de igenis
kétségbe vonja az emberek tömegeit elszegényítő gazdasági intézkedések he
lyességét. Továbbá úgy látja, hogya kirívó egyenlőtlenségekveszélyt jelentenek
az emberi közösség szolidaritására, mivel mély társadalmi véleménykülönbsé
gekhez és konfliktusokhoz vezetnek.

Az egyéneknek és a társadalom egészének is "a szegények oldalára" kell
állnia. A kötelesség, hogy a szegények és a hatalomnélküliek szemszögéböl vizs
gáljuk a társadalmi és gazdasági tevékenységeket, a "szeresd felebarátodat mint
tenmagadat" radikális parancsából táplálkozik. A társadalom peremén élők és
a jogfosztottak előjoga igazságosságot követelni mindenki számára. Ez a köte
lezettség mélyen a keresztény hitben gyökerezik. Ahogy VI. Pál pápa kijelentet
te: Mikor az Evangélium irgalmasságra tanít minket, arra int, hogy különleges
tisztelettel legyünk a szegények és a társadalomban elfoglalt speciális helyzetük
iránt. A szerencsésebbeknek le kell mondaniuk néhány jogukról, hogy javaik
egy részét nagylelkűenmások szolgálatára bocsássák. II. János Pál így fogalmaz
ta meg a szegények iránti kötelezettségeinket: "Ez azt jelenti, hogy különlegesen
nyitottak legyünk a kicsik és a gyengék, a szenvedök és a sírók, a megalázottak
és a peremre szorultak iránt, azért, hogy segíthessük őket, hogy elnyerjék a
méltóságot, ami emberként és lsten gyermekeiként megilleti őket."

A kormányzati beavatkozás hatáskörének és korlátainak meghatározásához
alapul szolgáló norma a fent idézett "segítségnyújtás elve". Ez az elv kimondja,
hogy az alapvető igazságosság megőrzése érdekében a kormánynak csak olyan
kezdeményezéseket kell vállalnia, amelyek meghaladják az egyének kezdemé
nyezéseit. Inkább segítenie kell nekik abban, hogy sokkal hatékonyabban járul
hassanak hozzá a társadalmi jóléthez. és ki kell egészítenie tevékenységüket, ha
az igazságosság követelményei túlIépik kapacitásukat. Ez mégsem jelenti azt,
hogy az a kormány kormányoz a legjobban, amelyik a legkevesebbet kormá
nyoz. Inkább úgy határozható meg a jó kormányzati beavatkozás, mint amelyik
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őszintén "segít" más társadalmi csoportoknak. hogy hozzájárulhassanak a köz
jóhoz/ úgy irányítva, ösztönözve, visszafogva és szabályozva a gazdasági tevé
kenységet/ ahogy "az alkalom megkívánja és a szükség diktálja". Ez együttmű

ködést és konszenzust kíván gazdasági életünk különbözö tényezői között, be
leértve a kormányt. Az ebbe a folyamatba való kormányzati beavatkozás pontos
formáját nem lehet meghatározni elvont módon. A speciális igények felbecsülé
sétől függ, és attól, hogy melyek megközelítésük leghatékonyabb módjai.

Az igazságos gazdaság alapja a teljes foglalkoztatottság. A hazai gazdaságpo
litika legsürgetöbb prioritása megfelelő fizetést és rendes munkakörülményeket
biztosító új munkahelyek teremtése. Az országban lehetövé kell tennünk min
den álláskeresó számára, hogy ésszerű időn belül munkát találjon. Ennek a cél
nak a hangsúlyozása azon a meggyőződésen alapul, hogy az emberi munka
különleges méltósággal bír, és kulcs az igazságos társadalom eléréséhez.

A foglalkoztatottság alapvető jog, olyan jog, amely védi mindnyájunk szabad
ságát a társadalom gazdasági életében való részvételére. Olyan jog, mely a fent
vázolt igazság elveiből ered. A társadalom feladata, hogy megfeleljen ennek a
jognak/ s biztosítsa e jog véde1mét. Ennek a jognak a fontossága nyilvánvaló
abból a tényből kiindulva, hogya munka sok ember számára alapvető az ön
megvalósításhoz, és lényeges az anyagi szükségletek kielégítése szempontjából.
Mivel gazdaságunkban nagyon kevesen rendelkeznek produktív ingatlannal, a
munka a szegénységgel szembeni védelem első lépését is jelenti. A munkalehe
tőségek hasznára válnak a társadalomnak éppúgy/ mint a munkásoknak, mivel
több embernek teszik lehetővé, hogy hozzájáruljanak a közjóhoz és az egész
séges gazdasághoz szükséges produktivitáshoz.

***
A társadalmi szolidaritás elve azt sejteti, hogya szegénység enyhítéséhez

alapvető vá1toztatásokra lesz szükség azokban a társadalmi és gazdasági szer
kezetekben, amelyek állandósították a kirívó egyenlőtlenségeket, s állampolgá
rok millióit vágták el az országuk gazdasági és társadalmi életében való részvé
tel lehetőségétől. A változtatási folyamat olyan legyen, mely egy közösségbe
vonja az összes állampolgárt, gazdasági státuszukra való tekintet nélkül.

A részvétel elve arra a meggyőződésre vezet minket, hogy a szegénység ki
küszöböléséhez vezető legmegfelelőbb és legalapvetőbb út olyan lesz, mely le
hetővé teszi, hogy az emberek irányíthassák saját életüket. Mert a szegénység
nem csupán a megfelelő anyagi források hiányát jelenti. Sokkal nagyobb nélkü
lözést von maga után, lemondást a társadalom gazdasági, társadalmi és politikai
életében való részvételről, valamint azt, hogy az emberek képtelenek befolyá
solni azokat a döntéseket, amelyek kihatnak életükre. Olyan értelmű erővesztést

jelent, ami nemcsak az emberek zsebét támadja meg, hanem alapvető emberi
méltóságukat is. Ezért olyan megoldásokat kell keresnünk, amelyek lehetévé
teszik, hogy a szegények segíthessenek magukon olyan eszközökkel, mint pél
dául a munka. El kell kerülni azokat az atyáskodó programokat, melyek túl
sokat tesznek a szegényekért, de túl keveset vélük.
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A szegények helyzetén való enyhítés felelőssége a társadalom valamennyi
tagját érinti. Minden egyes állampolgárnak kötelessége, hogy jótékonysági és
személyes cselekedetekkel segítse a szegényeket. De az egyéni jótékonyság és
az önkéntes cselekedetek nem elegend6k. Azzal is eleget teszünk a szegények
segítése és erősítése iránt vállalt felelősségünknek,hogy közösen, a kormányon
keresztül munkálkodunk igazságos és hatékony elvek kídolgozásán.

* * *
Nyomatékos lépéseket kell tenni a n6k és a kisebbségek teljes és egyenlő

foglalkoztatása útjában álló akadályok eltávolítására. Túl sok nő és kisebbség
van beszorítva olyan munkába, ahol alacsony a fizetés, rosszak a munkakörül
mények, és kicsi a szakmai fejlődés lehet6sége. Addig, amíg eltúrünk olyan
helyzetet, ahol teljes munkaid6ben dolgozó emberek a szegénységi határvonal
alatt élhetnek - ami általános a minimális bért keres6k között -, addig to
vábbra is túl sokan fognak a "dolgozó szegényekhez" tartozni. Koncentrált em
feszítéseket kell tenni szakmai képzés, megerősítő intézkedések és egyéb eszkö
zök-révén azok megsegítésére, akik jelenleg nem képesek nagyobb profittal járó
munkát szerezni. Intézkedéseket kell hozni az alacsonyabb fizetésű munkák
szintjének javítására és azoknak a bérkülönbségeknek a korrigálására, amelyek
igazságtalanul diszkriminálják a nőket.

A szegények önsegítő erőfeszítéseit különbözö programok és intézkedések
révén támogatni kell mind a magán-, mind pedig az állami szektorban. Ugy
gondoljuk, hogya szegénység elleni támadás hatékony útja olyan programokon
keresztül vezet, amelyek skálája kicsi, melyek a helyi körülményeken alapulnak
s melyek célja a szegények erősítése, hogy önellátóvá válhassanak. Vállalatok,
magánszervezetek és az állami szektor a legkü1önböz6bb területeken tudnának
pénzbeli, szakképzési és technikai segítséget és szervezeti támogatást nyújtani
önsegítő munkákhoz, ilyen területek pl. az alacsony bevételű lakásépítés, hitel
egyesületek, munkás szövetkezetek, jogi segítség és körzeti és közösségi szerve
zetek. Különösen fontosak azok az erőfeszítések, amelyek lehet6vé teszik a sze
gények számára, hogy részt vegyenek a tulajdonlásban és ellenőrizzék a gazda
sági erőforrásokat.

Erőt kell adni a szegényeknek ahhoz, hogy kezükbe vehessék saját jövőjüket

és felelősséget vállalhassanak saját gazdasági helyzetük javulásáért. A társadal
mi reformmal kombinált személyes motivádő és ösztönzö eszközök fontos ele
mei a szegénységből menekülni kívánó emberek számára nyújtott segítségnek.
Ha kihasználhatják az oktatás, a foglalkoztatás és a szakképzés adta lehetőségek

el6nyeit s ha együtt dolgozhatnak a változásért, a szegények segíteni tudnak
magukon, hogy gazdasági, társadalmi és politikai életünk teljes jogú résztvevő

ivé válhassanak.
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