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A Katolikus Orvosegyesületek Nemzet
közi Szövetségének
(FIAMC) nyilatkozata

A Nemzetközi Családév és az Egyesült Nem
zetek kairói népesedési és fejlődési konfe
renciája felhívás a világ közössége számára,
hogy mélyen gondolkozzék el a család intéz
ményéről, és jelentős új meglátásokra jusson,
javaslatokat fogadjon el ennek egyetemes fej
l őd ése és védelme érdekében. A család intéz
ményére szükség van az egész emberi nem
életben maradásához és jólétéhez. Az Emberi
Jogok Egyetemes Nyilatkozata elismerte,
hogy ez a társadalom természetes és alapvető

egységét jelentő csoport (16. szakasz, 3).
A Katolikus Orvosegyesületek Nemzetkö

zi Szövetsége (FIAMC) nemcsak arra törek
szik, hogy kinyilvánítsa a család és az élet
védelmére irányuló elkötelezettségét, hanem
elő akarja terjeszteni a népesedési és fejlődési

konferenciának szóló konkrét javaslatait is, az
élet ügyéért elkötelezett gyakorló orvosok ol
daláról. Ezek a következők:

1. Az emberi élet továbbadása
és az orvostudomány küldetése
a mai világban

a) Az emberi élet sérthetetlensége.
Szövetségünk leszögezi, hogy az egyetlen

törvényes küldetés minden orvos számára az
emberi élet és egészség védelme és elő

mozdítása, és sohasem az emberi lény el
pusztítása vagy manipulálása. Ez a meggyő

ződés nem valamely konkrét vallá sfelekezet
kizárólagos öröksége, hanem beépült az
egész világ kultúrájába, a legjelentősebb mó
don a hippokratészi eskü minden időben tisz
teletben tartott rendelkezéseiben.

Leszögezzük továbbá, hogy az emberi élet,
szigorúan biológiai alapon, a fogantatás pil
lanatában kezdődik, és ez tudományos tény.
Következésképpen a kezdődő emberi élet
szándékos kioltása elfogadhatatlan és az or
vostudományelleni cselekedetet jelent, azzal
a súlyosbító körülménnyel, hogy ezt az erő-
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szakos cselekményt teljesen védtelen lénnyel
szemben követik el. Ezért a terhességmegsza
kítás bűncselekmény az emberiség ellen is, az
emberi faj ellen, annak leggyengébb képvise
lői és jövőjének hordozói.

b) Az élet politikai célokból való manipulálása .
Az orvos nem hivatkozhat semmiféle em

beri tekintélyre lényegénél fogva rossz csele
kedet igazolásáért. Minden terhességmegsza
kításra jogot adó törvényhozás az emberi jo
goknak és ezért magának az orvostudomány
nak is a tagadása. Az ilyen törvényi rendel
kezések lényegüknél fogva jogellenesek és
romboló hatásúak az emberi társadalomra.
Minden, ennek a bűntettnek az etikai igazo
lására irányuló kísérlet álokoskodásba és ha
misításba torkollik. A terhességmegszakítást
végző orvos de facta elvetette az orvostudo
mány célját: megmenteni és védeni minden
életet, nem egyesek életét mások élete árán.

Mindezt tekintetbe véve Szövetségünk ha
tározottan megbélyegzi és elutas ítja az orvosi
gyakorlat súlyos elferdüléseit, amel yek k űlő

nösen az utóbbi három évtizedben komolyan
aláaknázták ennek a hivatásnak a hitelességét
és szavahihetőségét. Elszomorít minket ez az
eltérés az igazi orvosi etikától, és elkötelez
zük magunkat az orvostudományt megte
remtő szellemiség megújulásának előmozdí

tására. Bármennyire valószínűtlennek is tűn

hetik egyeseknek, meg vagyunk győződve ró
la, hogy csak idő kérdése : a nagyközönség el
fogja utasítani az ilyen, élet elleni támadásokat.

A történelem nagyon szigorúan fogja meg
ítélni korunk életellenes jogtudományát és az
annak eszközévé vált, tévesen orvostudo
mánynak nevezett tudományt.

c) Az életellenes ideológia torzításai, aho
gyan az orvosok l átják.

Mint korunk szociális és orvosi légkörének
megfigyelői és tényezői, meg kívánjuk emlí
teni a következő ind ítékokat is, amelyek a je
len, szörnyű és siralmas állapothoz vezettek.

2. A nemiségnek az önmegvalósításra való
szisztematikus korlátozása
és a család központi szerepének tagadása

Egyetlen értelmes megfigyelő előtt sem ma 
radhat észrevétlen, hogy századunk második
felében széles körben érvényesül az a tenden-



eia, amelyet olykor szítanak a tömegtájékoz
tatási eszközök, társadalmi és politikai áram
latok is, hogy a nemiséget redukáljuk a gyö
nyör és az önmegvalósítás egyik eszközévé.

Szilárd meggyőződésünk, hogy jóllehet
igaz, hogy a gyönyör és az önmegvalósítás
lényeges eleme a nemiségnek, maga a nemi
ség azonban lényegénél fogva kapcsolódik az
élet továbbadásához. A biológia termé
szetesen alátémasztia ezt a felfogást. Az orvo
si igazság az, hogy természetünk úgy van
megszerkesztve, hogy a nemiség spontán ki
fejeződése által elősegítse az élet továbbadá
sát. De ez azt is jelenti, hogy a heteroszexuális
kapcsolat a nemiség egyetlen természetes ki
fejeződése. Ez két személy tökéletes egységét
tanúsítja, saját pszichofizikai jellegzetessége
ikkel, akik lényegükből fakadóan arra irá
nyulnak, hogy családdá legyenek. Röviden: a
nemiség mint az emberi pszichológia és bio
lógia természetes összetevője, fontos alkotóe
leme a családnak. A szexuális kapcsolat tehát
kifejezetten eleve a család felé irányul. A csa
lád állandóságot és folyamatosságot igényel,
amelyben az egyes tagok stabil módon kísérik
és támogatják egymást.

3. Tudománytalan demográfiai elméletek
a társadalomban világszerte

Fel kell hívnunk a figyelmet az életellenes de
mográfiai elemzések tévedéseire. Semmilyen
bizonyíték sincs arra, hogy a népesség növe
kedése automatikusan gazdasági elszegénye
dést és társadalmi bajt jelent.

Éppen ellenkezőleg,ha a közelmúlt törté
netét nézzük, azt látjuk, hogy minden nem
zet, amely vezető szerepet játszott a kulturá
lis és gazdasági fejlődésben, jelentős népes
séggel rendelkezett. Valójában a népesség az
egyéni és a társadalmi jólét elsődleges forrá
sa. Csak nagy népességek humán erőforrásai

teszik lehetövé sokrétű kultúra, technológia,
tudományos eredmények és piacgazdaság ki
fejlesztését, ami a javak és szolgáltatások
megsokszorozását segíti elő.

Ezenkívül a komoly és semleges népesség
kutatásnak számba kell vennie az iparosodott
országokban a születésszám csökkenése kö
vetkeztében kiesett munkahelyeket.

Az ökológia szempontjából annak a szük
ségessége, hogy a termelést és fogyasztást
összhangba hozzuk a kömyezetvédelemmel,
önmagában további hatalmas munkahely
forrás, nem pedig hátránya társadalom szá-
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mára. Nyilvánvaló, hogy a népesség növeke
dése az életstílus változásait igényli. De az
utóbbi két évszázadban bekövetkezett annyi
társadalmi-gazdasági változás után miért fél
nénk a további alkalmazkodástól? Inkább az
alkotóképességünkhöz szóló kihívással, mint
fenyegetéssel állunk szemben. A népességnö
vekedés semmilyen becslése sem lehet telje
sen reális, mert túl sok az ismeretlen tényező,

amelyek a legváratlanabb módon, gyökere
sen megváltoztathatják a demográfiai helyze
tet, a háborúktól. és járványoktól kezdve a
kulturális attitűdökig. Az utóbbi évtizedek
során nyert adatok világosan mutatják a de
mográfiai extrapolálásra alapozott becslések
tévedéseit.

A világ emberi életet eltartó képességének
nincs tudományosan igazolható határa. Ilyen
határ állítása nem a tudomány, hanem a de
magógia felé való elköteleződést jelent. A fej
lődő országokban lényegében véve nem a né
pesség száma jelenti a probléméát, hanem a
szegényes vagy nem megfelelő társadalmi
szerveződés és nevelés. Rendelkezünk orvosi
gyakorlatuk tapasztalataival a legfejlettebb
kórházakban és egészséggondozó közpon
tokban mind a harmadik világ legkifosztot
tabb vidékein, és tudjuk, hogy a fejlődés kul
csa a nevelés. A nevelés globális folyamat,
amely magában foglalja a szexuális nevelést
és a felelős gyermekvállalás előmozdítását.

Ez a valódi válasz a problémára, amellyel
nem lehet megbirkózni az élet továbbadása
ellen mindenáron és bármilyen módon foly
tatandó harc rövidlátó, önző és törvénytelen

. meghirdetésével. Ez a pont elvezet bennün
ket az életellenes ideológia mögött rejlő végső

és legkomolyabb indítékhoz.

4. Az élet elleni támadások
az emberi jogok ellen irányulnak

Nem követhetjük el azt a mulasztást, hogy ne
ismerjünk fel az élet továbbadása elleni széles
körű támadásokban, különösen a világ fejlő

dő országaiban, bizonyos alig leplezett fajirtó
tendenciákat. Miért érdekeltek annyira egyes
gazdag országok az élet elfojtásának anyagi
támogatásában és bűnpártolásában? A politi
kai retorika mögött a számbeli alulmaradás
tól való félelem megléte nyilvánvaló. Mert a
népesedés az emberi jövő fölötti hatalom
egyik forrása is. Egyes gazdag országok élet
tagadó beállítottsága serkenti a világban más
hol születőben lévő életek elleni támadásokat.



Ezek a támadások az élet elleni háború ará
nyait érik el.

Szabad világban, amely tiszteletben tartja
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában
rögzített demokratikus elveket, nem fogadha
tó el, hogy az állam, akár törvényhozás, akár
kényszer vagy félretájékoztatás révén bele
szóljon az egyéni jogokba, amelyek maguk
ban foglalják a családalapítás és az annak
nagyságáról való döntés jogát. Ujabb keletű

példát szolgáltat a kínai kormány által elfo
gadott, az élet továbbadása elleni magatartás
visszhangja. A harmadik világ népességnöve
kedésének fékezésére irányuló erőfeszítéseket

sokan ezen országoknak utolsó gazdagsá
guktól, nevezetesen gyermekeiktőlvaló meg
fosztására irányuló próbálkozásnak tekintik.
Jóhiszemű személy nem foghatja fel, hogyan
egyeztethető össze az élet továbbadásának
szigorú korlátozása a magzatelhajtás ajánlá
sával és a perinatális halálozás leküzdésére
irányuló erőfeszítésekkel és kampányokkal:
képtelen ellentmondás megmenteni egy be
teg újszülöttet és ugyanakkor támogatni egy
egészséges magzat elpusztítását.

5. A FIAMC javaslatai
az Egyesült Nemzetek népesedési
és fejlődési konferenciája számára

- Ismerje el, hogy élet elpusztítása vagy ma
nipulálása ellentétes az orvostudománnyal,
és hogy orvosoktól soha sem várható el, illet
ve soha sincsenek feljogosítva, hogy emberi lé
nyek elleni agresszív cselekményeket kövesse
nek el, azok létének bármely szakaszában.

- Támogassa a családot mint az emberi
társadalom magját, és vizsgálja meg megerő

sítésének minden lehetséges módját.
- Utasítson el minden, a népességnöveke

déstől való ésszerűtlen félelmet, és arra össz
pontosítsa erőfeszítéseit, hogy új csatornák
nyíljanak az emberi életek által képviselt ha
talmas erőforrásokbóleredő gazdasági, társa
dalmi, politikai és kulturális fejlődés számára.

- Dolgozzék a nemzetközi közösségen
belüli káros versengésen való felül
emelkedésért és annak a ténynek az elfogadá
sáért, hogy a világméretű fejlődés előnyös az
egész emberiség számára.

- A demográfiai kérdésekre adandó igazi
válaszul a nevelést és a társadalom fejleszté
sét válassza. Mozdítsa elő az egészséges ne
miségre és a felelős gyermekvállalásra való
nevelést.
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A pápa állásfoglalása

A Szentatya már március 19-én minden ál
lamfőnek küldött levelet a kairói konferenci
ával kapcsolatban. Az egyház - írja a pápa
-küldetéséhez híven csatlakozik mindazok
hoz az erőfeszítésekhez, amelyek az emberi
családot szolgálják szerte a világon.

A pápa megdöbbenéssel olvasta a kairói
záródokumentum tervezetét, mert szemlélete
lényegesen eltér a Bukarestben és Mexikóvá
rosban elfogadott dokumentumoktól. Feltűnő
például, hogya népesedés és a fejlődés közti
kapcsolatot szinte teljesen elhanyagolja, ho
lott ennek a vizsgálódás központjában kelle
ne állnia. A személyek és a társadalmak
együttes fejlődését leszűkítik az életszínvonal
emelésére, ami rendkívül károsan hathat a jö
vőben.

A pápa avval vádolja a dokumentumterve
zetet, hogy elárulja a családot és az ifjúságot.
A Családév alkalmából az ENSZ-nek és az ál
lamfőknek ünnepélyesen ki kellene nyilvání
taniuk a családnak azt a védelmét, amely az
emberi jogok kartája szerint kijár nekik. Ha
ezt nem teszik meg, akkor az ENSZ legneme
sebb célkitűzéseit árulják el. A dokumentum
tervezet a fejlett, gazdag országok egyes réte
geinek életmódját tartja szem előtt. Fölvető

dik a kérdés, vajon a természet, az erkölcs és
a vallás értékeire érzékenyebb országok tilta
kozás nélkül elfogadják-e az embemek és a
társadalomnak ezt a szemléletét.

A 2000. év küszöbén gondolnunk kell az
ifjúságra is. Ma mintha a "tárgyak", nem pe
dig a "személyek" társadalma épülne fel. On
magunk feltétlen odaajándékozása, az ösztö
neinken való uralkodás, a felelősségtudat

olyan fogalmak számukra, amelyek mintha
egy letűnt kor tartozékai lennének. Jó lenne,
ha a dokumentumtervezet figyelmet szentel
ne a kulturális és erkölcsi értékek tiszteleté
nek, amelyek más életmódot követnek. Tart
hatunk attól, hogya ma fiataljai, ha holnapra
elérik a felnőttkort, magyarázatot fognak kö
vetelni a mai vezetőktől. hogy miért fosztot
ták meg őket az élet értelmétől, miért mulasz
tották el megtanítani őket azokra a köteles
ségekre, amelyeket az értelmes és szabad
akaratú embereknek vállalniuk kell.

A Szentatya levelének végén felhívja a fi
gyelmet arra, hogy nem szabad meggyöngí
teni az ember érzékenységét az élet szentsé
gére, képességét a szeretetre és az önfeláldo- .
zásra.


