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ELŐSZÓ

Az Eszmecsere sorozat 5. kötetének fókuszában az 
Egyházak Világtanácsának (EVT) jelentős és ma is aktuális 
dokumentuma áll, amelyet közgazdászokból és teológu-
sokból álló nemzetközi szakértői csoport készített el Al-
ternative Globalization Addressing Peoples and Earth 
(AGAPE) címmel. Öröm számunkra, hogy az EVT által 
kibocsátott tanulmány immár magyar nyelven is rendel-
kezésére áll az érdeklődő olvasóknak. Az alapos szakértői 
munkával kidolgozott írás elkészülte óta (2005) eltelt 3 
év azonban szükségessé tette, hogy a magyar fordítást ne 
pusztán önmagában, hanem a dokumentumot értékelő és 
a téma továbbgondolását ösztönző dolgozatok kíséretében 
adjuk közre. Az AGAPE nyelvezete nem csupán szak-
emberek, hanem bárki számára érthető, ezért célunk az, 
hogy a magyar fordítás minél szélesebb körben ismertté 
váljon, és eszmecserék, diszkussziók, viták alapjául szol-
gáljon gyülekezetekben és más kisközösségekben is.

Az AGAPE-tanulmány eredetileg a 2006-os Porto Aleg-
re-i EVT nagygyűlésre készült, azzal a szándékkal, hogy 
az ott folyó vitát és megbeszéléseket alapos háttér-infor-
mációval lássa el. Porto Alegrében a téma feldolgozása 
után egy tömör és viszonylag rövid nyilatkozat született, 
ugyancsak AGAPE címmel. Úgy döntöttünk, hogy a 
2005-ös megalapozó tanulmányt és a 2006-os Porto Aleg-



10 re-i nyilatkozatot egymás mellett jelentetjük meg magyar 
fordításban. 

A kötet végén négy kísérő tanulmányt talál az olvasó. 
A két dokumentum fordítójának, Gömböcz Elvirának dol-
gozata összefoglalja az AGAPE főbb kérdéseit, és bemu-
tatja a Porto Alegre-i nagygyűlésen elhangzott jelentősebb 
hozzászólásokat, valamint az AGAPE-folyamat keretében 
jelenleg is zajló, az EVT által koordinált, fontosabb ese-
ményeket. 

Nagypál Szabolcs, a Békés Gellért Ökumenikus Intézet 
munkatársának tanulmánya az ökumené szempontjából 
értékeli a dokumentumot, és bemutatja, miként illeszke-
dik bele az AGAPE az ökumenikus mozgalom történeté-
be, illetve jelenébe.

Jávor Benedek, a Védegylet programvezetőjének írása 
a civil szervezetek és az egyházak ökológiai feladataira, az 
együttműködés lehetőségeire, valamint a közös felelősség-
vállalás fontosságára hívja fel az olvasó figyelmét.

Szabó Lajos, a gyakorlati teológia professzora az AGA-
PE kisközösségekben (gyülekezetekben, gimnáziumi osz-
tályokban) történő használatának és feldolgozásának le-
hetőségeire mutat rá. Életre váltható szavak című írásában 
hangsúlyozza a legfontosabb kihívásokat: hogyan éljük meg 
hitünket egyre inkább globalizálódó környezetünkben, és 
hogyan válik az elmondott üzenet konkrét cselekvéssé és 
tettekké. 

Az AGAPE egyházi és nem egyházi szakemberek mun-
kacsoportja által elkészített dokumentum. Környezetvé-
delmi, valamint közgazdasági kérdésekben érintett szak-
emberek, emberi küldetésükről és felelősségükről őszintén 
gondolkozók egyaránt haszonnal forgathatják, hiszen olyan 
témáról van szó, amelyben mindannyian érintettek va-
gyunk.

A Luther Kiadó és a Védegylet közös kiadásában meg-
jelenő kötet, amelynek megjelenését az Egyházak Világ-
tanácsa is támogatta, magában az AGAPE-dokumentum-



11ban is többször hangsúlyozott alapelvet példázza, amely 
az egyházak és civil szervezetek összefogására buzdít egy 
közös cél, egy barátságos és élhető világ kialakítása 
érdekében. A kötet megjelenését az Egyházak Világtanácsa 
támogatta.

GÖMBÖCZ ELVIRA OROSZ GÁBOR VIKTOR

 
     REUSS ANDRÁS

Várjuk hozzászólását az alábbi címeken: 

Postacím: Evangélikus Hittudományi Egyetem, 
Gömböcz Elvira
1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.

E-mail: elvira.gombocz@lutheran.hu



AZ EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA 
ANGOL NYELVŰ KIADÁSÁNAK ELŐSZAVA

Áradjon a törvény, mint a víz, 
és az igazság, mint a bővizű patak!

(Ám 5,24)

Az Egyházak Világtanácsának 1998-as hararei nagygyűlé-
se óta az igazságtalanság és az egyenlőtlenség új és agres-
szívabb formákat öltött. Napjainkban sokkal több ember 
hal meg a szegénység következtében, mint korábban bár-
mikor. A szegénység elfogadhatatlan szintje mellett a gaz-
dagság apró szigetei alakultak ki országok között és orszá-
gokon belül egyaránt. Anyaföldünk a folyamatos kizsákmá-
nyolás sokféle formáját nyögi. Ezért kapnak az egyházak 
elhívást arra, hogy vegyék észre az idők jeleit, és tegyenek 
eleget az evangéliumi felszólításnak: igazságot mindenki 
számára! Maradhatunk-e kényelmes hallgatásban, amikor 
Isten teremtményei közül több mint három milliárd em-
ber szenvedi el a szegénységet és a halált?

Ez az előkészítő dokumentum –  melynek célja az egy-
házak és a szélesebb ökumenikus közösség rábírása, hogy 
szembenézzen e valósággal – azt a kérdést kutatja, hogy 
az egyházak és a szélesebb ökumenikus közösség hogyan 
tud reagálni azokra az emberi tragédiákra, amelyek a gaz-
dasági globalizációban gyökereznek. A dokumentumot az 
egyházakból és kapcsolódó szervezetekből kiválasztott 
képviselők szűk csoportja fogalmazta meg az alábbi cím-
mel: Alternative Globalization Addressing Peoples and 
Earth (AGAPE), Alternatív globalizáció a népekért és a 
Földért. A dokumentum szövegének alapja a globalizáció 
témakörében végzett, egyházak közötti konzultációk, kon-



13ferenciák és tanulmányok sorozata, amelyet az Egyházak 
Világtanácsa szervezett más ökumenikus intézményekkel 
az 1998-as hararei EVT-nagygyűlés óta. 

Reméljük, hogy a folyamat eredményeként az EVT Por-
to Alegre-i 2006-os nagygyűlésén létrejön az „AGAPE-fel-
hívás a cselekvésre”. Arra szólítjuk az egyházakat és az 
ökumenikus közösséget, hogy menjenek túl a neoliberális 
globalizáció kritikáján, és foglaljanak állást arról, hogyan 
tudja Isten kegyelme megváltoztatni ezt a paradigmát. A 
felhívás cselekvésre szólít egy ökumenikus jövőkép meg-
valósulásáért: az igazságos és szeretetteli kapcsolatokban 
megélt életért, a jelenlegi gazdasági struktúra alternatívá-
jának keresése révén. 

A dokumentum célja az, hogy ösztönözze az egyházakat 
és a szélesebb ökumenikus mozgalmat arra, hogy napjaink 
globális problémáival érdemben foglalkozzanak, és hatá-
rozottan fellépjenek a világban tűrhetetlen méreteket öltő 
szegénység ellen. 

A dokumentumot elküldjük a tagegyházaknak, világ-
méretű közösségeknek és helyi ökumenikus szerveze-
teknek, szakirányú képviseleteknek és társadalmi moz-
galmaknak azért, hogy gondolatébresztő legyen a 2006-os 
EVT-nagygyűlésre készülődés idején és azután is. Az írást 
úgy szerkesztettük meg, hogy az tanulmányi vezérfo-
nalként szolgáljon szemináriumokon és más, beszélgető 
csoportokban. A fejezetek vagy egyes témák végén a to -
vábbgondolást és megbeszélést elősegítő kérdések talál-
hatók. Az írás befejező része – az alternatívakeresés je-
gyében – szintén megfogalmazza a cselekvés egy lehet-
séges irányát. 

A teológiai keret az agapé fogalmára épül (agapé = Is-
ten bőséges kegyelme és szeretete), amely a dokumentum 
egész szövetét áthatja. Ezzel kívántuk hangsúlyozni, hogy 
ami az egyházakat cselekvésre szólítja, az egy teológiai és 
spirituális alap, nem pedig egy ideológia. Ez az, ami meg-
különbözteti az egyházak és az ökumenikus közösség sze-



14 repét más szervezetekétől. Mint egyházak és mint öku-
menikus közösség azért cselekszünk, hogy ezzel feleljünk 
Istentől kapott küldetésünkre, amely az igazságosságot és 
békét szolgálja a Földön.

Reméljük, hogy ez az írás arra indítja majd az egyháza-
kat és az egész ökumenikus közösséget, hogy a gazdasági 
igazságtalanságok komplex kérdéseit tüzetesebben meg-
vizsgálja, hiszen ez napjaink legfőbb kihívása. 

Befejezésképpen hálámat szeretném kifejezni minden 
munkatársamnak és ökumenikus szervezetnek, akik az 
eddigi munkában részt vettek, és ezzel hozzájárultak az 
eredményhez, amelyet most közzéteszünk. Az Egyházak 
Világtanácsa egy rendkívüli kezdeményezést vállalt fel 
partnereivel együtt. Mindazok, akik e dokumentum meg-
fogalmazásában részt vettek, külön köszönetet érdemelnek 
elkötelezett munkájukért. 

Genf, 2005 márciusában
ROGATE R. MSHANA

Várjuk hozzászólását az alábbi címeken: 

AGAPE
Justice, Peace and Creation Team 
World Council of Churches
P. O. Box 2100
CH-1211 Geneva 2
Switzerland

E-mail: rrm@wcc-coe.org
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AZ AGAPE-FELHÍVÁS

Szereti az igaz ítéletet, 
az Úr szeretetével tele van a föld 

(Zsolt 33,5)





1.1 AZ AGAPE-FOLYAMAT

Az AGAPE-felhívás felelet az EVT 1998-as hararei (Zim-
babwe) nagygyűlésén megfogalmazott kérdésre, mely így 
hangzik: „Hogyan éljük meg hitünket a globalizáció kon-
textusában?”1 Az egyházak és a szélesebb ökumenikus kö-
zösség világszervezetei és helyi ökumenikus szervezetei, 
valamint a különleges szolgálati területek képviselői az 
elmúlt 7 évben intenzíven foglalkoztak ezzel a kérdéssel. 

A gazdasági globalizációról folytatott konzultációkban 
és az ezekről készült tanulmányokban2, amelyeket a ha-
rarei EVT-nagygyűlés globalizációszekciója vezetett, sorra 
vették azokat a pasztorális, etikai, teológiai és spirituális 
kihívásokat, amelyeket a globalizáció jelent az egyházak 

 1 Az AGAPE-program kezdetekor az EVT világosan megkülönböztet-
te a globalizációt mint összetett történelmi folyamatot, és annak jelen-
legi formáját, amely a globális kapitalizmus keretei közt ártalmas gazda-
sági és politikai folyamatokban ölt testet. A globalizációnak ez a formá-
ja azon az eszmerendszeren alapszik, amelyet a World Social Forumban 
(Társadalmi Világfórum) részt vevő csoportok és mozgalmak neolibera-
lizmusnak neveznek (vö. 3.2 fejezet). A globalizáció e kétféle értelme-
zése közötti megkülönböztetést a Koppenhágai Szemináriumokon vezet-
ték be, melyek témája a társadalmi fejlődés volt (Copenhagen Seminars 
for Social Progress). Jacques Baudot (szerk.): Egy világméretű közösség 
felépítése. A globalizáció és a közjó. (Building a World Community. Glo-
balization and the Common Good.) Dán Királyi Külügyminisztérium, 
Koppenhága, 2000. 44. o.

 2 A Hareréban elindult folyamattól a 2006-os nagygyűlésig. Lásd össze-
foglaló táblázat a kötet belső borítóján.



18 és az ökumenikus mozgalom számára. A globalizáció logi-
káját meg kell kérdőjelezze a sokféleségen alapuló közös-
ségi élet alternatívája.3 A nagygyűlés küldöttei a hiten és 
szolidaritáson alapuló ökumené létrejöttét tartották szük-
ségesnek, amely erőt ad, és motiválja az ökumenikus moz-
galmat arra, hogy véget vessen az elnyomás általánossá 
váló paradigmájának.

Ma, hat évvel később, a neoliberális globalizáció még 
nagyobb kihívást jelent az egyházak, a világ népei és a Föld 
számára is, így az alternatívák kidolgozására még égetőbb 
szükség van. Az EVT Porto Alegre-i nagygyűlésén 2006-
ban az egyházaktól és az egész ökumenikus közösségtől 
azt várjuk, hogy a neoliberális globalizáció kritikáján túl-
menve eljussanak egy igazságos, szolidaritáson alapuló és 
befogadó világkép megalkotásához; és hogy megvalósítha-
tó alternatívákra építő konkrét lépésekre is elkötelezzék 
magukat. A Porto Alegre-i nagygyűlés témája, „Istenünk, 
kegyelmedből változtasd meg a világot!” („God, in your 
Grace, Transform the World”), elvezet majd az AGAPE-
felhívástól a konkrét cselekvésig. 

Egy ilyen vízió csak akkor válhat valósággá, ha a gazda-
sági és ökológiai igazságosságot egy minden szinten meg-
valósuló demokráciára alapozva, holisztikusan közelítjük 
meg. Ez a jövőkép mindaddig nem valósulhat meg, amíg 
a földi közösségnek csupán töredéke élvezi az anyagi javak 
túláradó bőségét, amely a népesség döntő többségének 
nyomorúságos szegénységével párhuzamosan, sőt gyakran 
annak árán nő tovább. Ez felerősíti az egyenlőtlenség fel-
foghatatlan mértékű különbségeit a világban. A hatalom, 
a profit és a birtoklás iránti olthatatlan vágy, amely egyes 

 3 Diane Kessler (szerk.): Együtt az úton. Hivatalos jelentés az EVT 8. 
nagygyűléséről. (Together on the Way. Official Report of the Eighth As-
sembly of the World Council of Churches) Genf, EVT, 1999. 258. o.; 
lásd még Richard Dickinson: Gazdasági globalizáció. Erősödő kihívás 
a kereszténység felé. (Economic Globalization: Deepening Challange for 
Christians) Genf, EVT, 1998.



19vállalatokat, társadalmi csoportokat és személyeket hajt, 
valójában fenntarthatatlan, és sok közösséget megfoszt 
annak lehetőségétől, hogy a környezetükkel harmóniában 
képesek legyenek szükségleteiket kielégíteni. 

A Nők Véleménye csoport így foglalta össze az AGAPE 
tanulságait: „Nem félünk kimondani, hogy egy ››biroda-
lom‹‹ idejét éljük ma. A ››birodalom‹‹ elnevezés alatt azt 
az összetett gazdasági, kulturális, politikai és katonai erőt 
értjük, amelyből az elnyomás globális rendszere hatalmas 
nemzetek és szervezetek irányításával létrejött” azzal a 
céllal, hogy saját érdekeit megvédje. A harmadik világ 
or szágaiból és Kelet-Európából egybegyűlt nők követelték 
az igazságtalan struktúrák, intézmények és kormányzási 
elvek megszüntetését, valamint azt, hogy szűnjön meg a 
„neoliberális modell által keltett bizonytalanság és fruszt-
ráció, amely a nők életét a bölcsőtől a sírig elkíséri”.4

Egy 38 főből álló ökumenikus csoport gyűlt össze a sváj-
ci Genfben 2004. június 22–24-ig azzal a céllal, hogy előké-
szítsen egy kezdeti dokumentumot az AGAPE témaköré-
ben, a 2006-os Porto Alegre-i EVT-nagygyűlés előkészüle-
tének részeként. Az egyházak által az egyházak számára 
elkészített dokumentum ez, amely új kihívásokat és lehe-
tőségeket fogalmaz meg, valamint gondolkodásra és állás-
foglalásra késztet a 2006. évi nagygyűlés témájával kapcso-
latban: „Istenünk, kegyelmedből változtasd meg a világot!”

1.2 AZ ÉLET SZOLGÁLATÁBAN ÁLLÓ 
GAZDASÁGÉRT 

2003-ban 7,7 millió ember rendelkezett 1 millió USA- 
dollár értékű vagy ennél nagyobb vagyonnal. Vagyonuk 
elérte a 28,9 trillió USA-dollár értéket, vagyis az USA 

 4 Az idézet az accrai hitvallásból (Accra Confession) származik. Refor-
mátusok Világszövetsége, 2004. augusztus.



20 által 2003-ban előállított bruttó nemzeti terméknek 
(GNP) majdnem háromszorosát. Eközben a világon 
840 millió ember alultáplált, és 1,5 milliárd ember – 
többségében nők és gyermekek, valamint az őslakosság 
– napi egy dollárnál kevesebb összegből él. A világ la-
kosságának leggazdagabb 20%-ának jut a megtermelt 
javak és szolgáltatások 86%-a. A leggazdagabb 1%-hoz 
tartozók éves bevétele annyit tesz ki, mint a világné-
pesség legszegényebb 57%-ának összes jövedelme, és 
naponta legalább 24 000 ember hal meg a szegénység 
és az alultápláltság következtében. A környezeti prob-
lémák – globális felmelegedés, a természeti erőforrások 
felélése és a biodiverzitás csökkenése – egyre nagyobb 
mértéket öltenek. Például Földünk biodiverzitásának 
30–70%-át fogjuk elveszíteni az elkövetkezendő 20-30 
évben. A világon sokfelé háború tombol, a fegyverkezés 
és az erőszak mindennapjaink részévé vált. A pénzügyi 
válságok egyre gyakoribbak és intenzívebbek lettek. Az 
egyre általánosabbá váló munkanélküliség veszélyezteti 
az emberek megélhetését. Egyszóval a Föld és az emberi 
élet komoly veszélyben van.

Többnyire neoliberalizmus névvel illetik azt az ideológiai 
alapot, amely támogatja és legitimizálni próbálja e sok-
féle erőből összetevődő hatalmi struktúrát.5 Ez az eszme-
rendszer vezérli a neoliberális kapitalizmust és a neolibe-
rális globalizációt.6 Innen nézve a neoliberalizmus a gazda-

 5 A neoliberalizmus elméletének eredetével kapcsolatban lásd a 2.2 
fejezetet. 

 6 A monetarista gazdasági irányzat erős politikai befolyást nyert az 
USA-ban és az Egyesült Királyságban Reagan elnök és Thatcher elnök 
asszony idejében. Miközben az állam gazdasági regulációs szerepének 
visszaszorítását sürgették, az irányzat támogatóinak jelszava a  liberali-
záció, privatizáció és dereguláció lett. Az 1982-ben a mexikói Cancun-
ban megrendezett G7-találkozón elfogadták ezt az irányzatot, amely 
elkezdte átalakítani a nemzetgazdaságokat és az országok kereskedelmét. 



21sági globalizáció ideológiai lepleként szolgál, amely nö veli 
a hatalmat és az elnyomást a nemzetközi intézmények, 
nemzeti szakpolitikák, vállalati és befektetői gyakorlatok 
és egyéni viselkedések sokrétű összefonódása révén. A 
neoliberalizmus lényegében árucikké alacsonyítja az em-
bereket, a nemzeti kormányok szerepét pedig a fenntart-
ható és kiegyensúlyozott társadalmi fejlődés biztosítására 
korlátozza. Az erőforrások elosztása és a növekedés elő-
segítése érdekében a legnagyobb hangsúlyt a magántőké-
re és az úgynevezett „szabad piacra” helyezi.

Tőkeorientáltsága miatt a neoliberalizmus mindent és 
mindenkit árucikké minősít, ami vagy aki bizonyos áron 
eladható. Mivel a verseny a meghatározó erkölcsi normá-
ja, embert ember ellen, vállalkozást vállalkozás ellen, nem-
zetet nemzet ellen, országot ország ellen fordít. Az anya-
gi jólétet az emberi méltóság elé helyező neoliberalizmus 
elemberteleníti az embert, és feláldozza az életet a kap-
zsiság oltárán. Ez egy halálhoz vezető gazdaság.

Ily hatalmas gazdasági, politikai, katonai és ideológiai 
erők koncentrációjával szembesülve bátraknak kell len-
nünk, hogy ne veszítsük el a reményünket. Nem szabad 
feladnunk az életet szolgáló gazdaságért folytatott küzdel-
met. Ez Isten hívása számunkra. Istenhez és az Istentől 
ajándékba kapott életünkhöz való hűségünk arra kötelez 
bennünket, hogy szembeszálljunk a bálványimádó felté-
telezésekkel, igazságtalan rendszerekkel és a jelenlegi világ-
gazdasági rendszer uralomra törő és kizsákmányoló poli-
tikájával. A gazdaságtudomány és a gazdasági értelemben 
vett igazságosság mindig hitkérdés is, mivel Isten akara-
tának a lényegét érinti a teremtett világra vonatkozóan. 

Az élet szolgálatában álló gazdaság emlékeztet bennün-
ket Isten életet adó gazdaságának fő jellemzőire:

Mivel  a Nemzetközi Pénzügyi Intézetek tárgyalásain vezették be,  Wa-
shingtoni konszenzusnak (Washington Consensus) nevezték el. 



22  Az irgalmas isteni gazdaság ajándékai (oikonomia tou 
theou) mindenki számára bőséget biztosítanak és tar-
tanak fenn.

 Isten jó gazdasága azt kívánja, hogy az élet bőséges 
javaival igazságos és fenntartható módon bánjunk, a 
rész vételre építve.

 Isten gazdaságtana az élet gazdaságtana, amely elő-
térbe helyezi az elosztást, a globális szolidaritást, az 
egyéni méltóságot, valamint a szeretetet és törődést 
a teremtés védelme érdekében. 

 Isten gazdasága az egész ökumené, a földön élő vala-
mennyi ember közösségének gazdasága. 

 Isten gazdaságának jellemzői: az isteni igazságosság 
és a szegények előbbre helyezése.7

1.3 FELHÍVÁS AZ EGYHÁZAK SZÁMÁRA, 
HOGY VÁLTOZÁST LÉTREHOZÓ 
KÖZÖSSÉGEKKÉ VÁLJANAK

Pál apostol úgy írja le korának világrendjét (a Római Bi-
rodalom idején), mint amelyet a bálványimádás és igaz-
ságtalanság jellemez (Róm 1,18). Minden ember és min-
den nép a kapzsiság börtönében él (Róm 1,24 kk) a bűn 
ha talma alatt, amely halálhoz és az egész teremtés rom-
lásához vezet. Még ha változtatni akarnak is a helyzeten, 
nem tudnak (Róm 7,14 kk). De Isten kegyelme a népek 
között új emberi természetet teremt (Róm 5,18) Krisztus 
lelke által (Róm 8). Az egész teremtett világ sóvárogva 
várja ezt a szabadságot (Róm 8,19). Semmiféle birodalom 
hatalma vagy uralkodója nem választhatja el a szentlélek 

 7 Az öt felsorolt jellemző közül négy az EVT Keresztény hit és világ-
gazdaság ma című kötetében közzétett A gazdaságpolitika kritériumai 
című tanulmányra utal. (EVT, Genf, 1992.) Ez a dokumentum fontos 
lépés volt annak megértetésében, hogy a gazdasági kérdések valójában 
hitkérdések.



23által létrejött közösségeket az isteni agapétól8 (Róm 
8,31–39).

Nekünk, egyházaknak és hívőknek az a feladatunk, hogy 
a világ valóságát az emberek, elsősorban az elnyomottak 
és a kirekesztettek szemszögéből nézzük. 

Az a feladatunk, hogy nonkonformista és változást lét-
rehozó közösségek legyünk. Arra kaptunk elhívást, hogy 
készek legyünk a változásra, és megszabadítsuk gondolko-
dásmódunkat az uralmi, leigázó és egoista szemlélettől, 
és eképpen teljesítsük Isten akaratát (a Tórának megfele-
lően) szeretetben (agapé) és szolidaritásban (Róm 13,10; 
1Jn 3,10–24). A változást létrehozó közösségek Isten sze-
rető jósága által megújult közösségek, amelyek a szolida-
ritás és osztozás gazdasági elvét gyakorolják. 

Pál apostol üzenete a mai hatalmakkal és struktúrákkal 
szembenézve az, hogy lehetséges egy másféle világ. A ke-
resztény tradíció más vallások és kultúrák bölcsességével 
karöltve hozzájárulhat egy, az igazságos kapcsolatokon ala-
puló élet víziójához, amely Isten lelke által valósul meg, 
és képes alternatív megoldásokra irányuló inspiráló el-
képzeléseket felkínálni.

Nekünk egyházaknak az a feladatunk, hogy a változás 
lehetőségét megteremtsük, és ezt közvetítsük és képvi-
seljük még akkor is, ha mi is részei és bűnrészesei vagyunk 
annak a rendszernek, amelynek a megváltoztatására el-
hívattunk.

Tanúi vagyunk az egységes teremtett világ és az emberi 
méltóság mélységes megsértésének. Szenvedéssel, óriási 
gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségekkel, nyomorúsá-
gos szegénységgel és az élet pusztulásával szembesülünk, 
amelyek mind a gazdasági globalizáció neoliberális mo-
delljének a következményei. Nekünk, egyházaknak el kell 
fogadnunk, és fel kell vállalnunk hivatásunkat, amely arra 

 8 A dokumentum eredeti szövegében itt a görög agapé szó szerepel a 
teljes, feltétel nélküli szeretet kifejezésére. (A ford.)



24 szólít, hogy a jelen kor gondolkodásmódját megkérdője-
lezzük, saját magunk megváltozzunk Isten kegyelme által, 
és hogy bátran alakítsunk ki hosszú távú stratégiai elkép-
zeléseket. Az egyházak pásztori és spirituális feladata, hogy 
felhívják a figyelmet a konformitás hamis lelkületére, és 
bátorítsák a keresztény hívőket és hitközösségeket arra, 
hogy válasszák az Isten szerető kegyelmében gyökerező 
élet és változás lelkületét. Ilyen módon lehet Isten és az 
embertárs szeretetét (agapé) a társadalmi és gazdasági élet 
nyelvére lefordítani. 

A szenvedő emberek és a panasszal telt teremtett világ 
iránti szolidaritásra kaptunk elhívást azokkal együtt, akik 
alternatív életközösségeket építenek. Az egyház helye ott 
van, ahol Isten munkálkodik, ahol Krisztus szenved, a Lé-
lek pedig az életet szolgálja, és ellenáll a romboló erőknek 
és hatalmaknak. Azok az egyházak, amelyek távol tartják 
magukat a Szentháromság Isten e konkrét helyétől, nem 
tekinthetők hűséges egyházaknak. 

A neoliberális globalizáció korszakában az egyházak arra 
hivatottak, hogy világosan és nyilvánosan kötelezzék el 
magukat a hit mellett, szavakkal és tettekkel egyaránt. 
Az egyházak így fejezhetik ki hitüket:
 Felvállalják a tanítványságot, akár drága áron is; Jézus 

követése által készülnek a mártírságra. 
 A hit álláspontjára helyezkednek, amikor az igazság  ta-

lanság és rombolás erői megkérdőjelezik az evangé -
lium sérthetetlenségét; megvallva hitüket azzal, hogy 
NEM-et mondanak a hatalmaknak és hatalmassá-
goknak.

 Részt vesznek a Szentháromság Isten lelki közössé-
gében (koinonia), melynek célja az élet teljességének 
megélése. 

 Osztoznak az emberek és a Föld szenvedésében és fáj-
dalmában a Szentlélekkel való közösség révén, aki együtt 
sóhajtozik a teremtett világgal (Róm 8,22–23).



25 Az élet igazságosságáért szövetségre lépnek valamen-
nyi néppel és Isten többi teremtményével.

 Szolidaritást vállalnak a szenvedő emberekkel és a 
Földdel, és ellenállnak az igazságtalanság és rombo-
lás erőinek. 

Isten hűséges embereiként az egyházak együtt egy moz-
galommá váltak, mely megragadja az élet spirituális dimen-
zióját, az egész földi közösség épülésére. Ez pedig egyben 
bizonyságtétel az állandóan mozgásban lévő és teremtő  
Isteni Lélekről, mely jelen van az univerzumban.

E hivatás hűséges betöltéséhez minden történelmi idő-
szakban kritikus önvizsgálatra volt és van szükség. Ha az 
elnyomás és az igazságtalanság rendszerében bűnrészesek-
ké válunk, bűnbánatot kell tartanunk. Az evangélium hir-
detésének és a szentségek kiszolgáltatásának szolgálata 
erejét veszti, ha az egyházak bűnrészesekké válnak az ál-
talános igazságtalanságnak és az élet kizsákmányolásának 
folyamatában. Ebben az értelemben az egyházak szerepe 
a neoliberális globalizáció korában nem kizárólag a prófé-
tai hivatás és az életet szolgáló társadalmi igazságosság 
kérdését öleli fel. A feladat valójában az egyházak evan-
géliumi elhívásának lényegét célozza: Isten hívását kell 
közvetíteniük, amely a bűntől és haláltól való elfordulás-
ra szólít, valamint arra, hogy válasszuk az Isten uralma 
szerinti igazságosságot és életet, amelyre mindenkit el-
hívott. 

Az egyházak számára új kihívás az igazságosságért folyó 
harchoz való csatlakozás azáltal, hogy ellenállnak az igaz-
ságtalan és romboló erőknek, és egy vallásokon, kultúrákon 
és társadalmi mozgalmakon átívelő agapé-társadalom9 
építé sén munkálkodnak,  akár helyi, akár regionális, akár 
kon  tinentális, akár globális szinten folytatva a küzdelmet. 

Hivatásunk hűséges betöltése megkívánja, hogy szembe-

 9 Szereteten alapuló társadalom.



26 nézzünk félelmeinkkel, és keressük annak a módját, ho-
gyan tudnánk szabaddá válni megkötözöttségünktől. Az 
egyházaknak a remény közösségeivé kell válniuk azáltal, 
hogy új, átfogó jövőképeket kínálnak az élethez, elűzik az 
emberek kétségbeesését, és a megújító Lélek erejét hívják 
segítségül.

Isten kegyelme által váljunk a szentek hűséges közös-
ségévé, akik a szeretet és az igazság evangéliumát és az 
elengedés esztendejét hirdetik az egész föld számára. 

A Földön mindenütt vannak olyan emberek, akik el-
utasítják a neoliberalizmus csapdáját. Emberek, akik új 
utakat találnak a neoliberális globalizáció által kiváltott 
krízis túléléséhez. Emberek, akik gyakorolják azt az Isten 
adta jogukat, hogy nemet mondjanak, és kezükbe vegyék 
saját életük irányítását. A virágzó gazdaságoknak ez a sokfé-
lesége éles ellentétben van a piaci alapú globalizáció uni-
formizált sémájával. 

Az együttműködésen, kölcsönösségen és szolidaritáson 
alapuló gazdaság egy életet szolgáló gazdaság, amely: 

 legyőzi a társadalmi megosztottságot; 
 összeköti az embereket és az erőforrásokat minden 

egyes ember és közösség javára a társadalomban;
 megköveteli a szolidaritást és a számonkérhetőséget, 

elismerve az egymással és az egész teremtett világgal 
való kölcsönös egymásra utaltságunkat;

 összeköti azt, amit szétszakítottak, és egyesíti azt, 
amit szétválasztottak;

 arra épít, hogy az emberek vállalják a felelősséget, és 
fokozatosan képessé válnak saját egyéni és közössé-
gi megélhetésük kézbentartására, saját történelmük 
megismerésére, valamint képességeik és lehetőségeik 
fejlesztésére; 

 a tőkét emberi munkával, tudással és kreativitással 
helyettesíti, mivel ezek a gazdaság fő hajtóerői; 

 a személyi és szociális jogokat tekinti kiindulópontnak 
a fejlesztés megtervezésénél és megvalósításánál; 



27 az egyéneknek, a közösségeknek és a nemzeteknek 
lehetőséget ad arra, hogy részt vegyenek egy szolida-
ritáson alapuló globalizáció felépítésében. 

 Az életet szolgáló gazdaság nem cél, hanem eszköz 
arra, hogy lehetővé váljon az egyének, a társadalmak 
és a Föld gyógyulása és fejlődése. Az ilyen gazdaság 
gyakorlatra váltja az agapé szeretetet.





KÖNYÖRGÉS AZ ÉLETET SZOLGÁLÓ 
AGAPÉ-GAZDASÁGÉRT

A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: 
én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.

(Jn 10,10)

2





2.1 VESZÉLYBEN AZ ÉLET

A teremtett világ isteni rendje több szempontból is ve-
szélyben forog. Fenyegető paradoxonok korában élünk. A 
globális szabadpiac elvén alapuló neoliberális gazdasági 
paradigma minden eddiginél hatalmasabb vagyont halmo-
zott fel egy szűk réteg kezében. A vagyonfelhalmozódás 
folyamata súlyos egyenlőtlenségeket szült, és erősen de-
stabilizáló tendenciákat indított el. A szegények élete ál-
dozatul esik a gazdagok érdekeinek.

Ma Földünk 1,5 milliárd polgára – többségében nők, 
gyermekek és őslakosok – napi egy dollárnál kevesebből 
él, míg a világ leggazdagabb 20%-a a megtermelt javak és 
szolgáltatások 86%-át fogyasztja el. A leggazdagabb 1 szá-



32 zalék éves bevétele egyenlő a legszegényebb 57 százalék 
éves bevételével, továbbá naponta 24 000 ember hal meg 
szegénység és alultápláltság következtében. A környezeti 
problémák – globális felmelegedés, természeti erőforrások 
kimerülése, biodiverzitás csökkenése – egyre súlyosabbak. 
Az elkövetkező 20-30 év alatt, például, a biodiverzitás 
30-70%-át fogjuk elveszíteni. A Föld sok pontján vég nél-
küli háború tombol, a fegyverkezés és az erőszak minden-
napjaink részévé vált. A pénzügyi válságok gyakoribbakká 
és intenzívebbekké váltak. A munkanélküliség növekszik, 
és az emberek megélhetését veszélyezteti. 

A világ szinte minden országát a pénzközpontúság és a 
pénzügyi elvek – különösen a tőkefelhalmozást megcélzó 
gazdasági növekedés – irányítják. A pénzpiacok és a transz-
nacionális vállalatok a rövid távú jövedelmezőség érdeké-
ben szisztematikusan kifosztják a Földet. Félrevezető az 
a meggyőződés, hogy a vállalat- és piacalapú gazdasági nö-
vekedés fenntartható fejlődést eredményez. A valóság újra 
és újra ellene szól e naiv meggyőződésnek. A hitelképesség 
és versenyképesség fenntartására irányuló nyomás meg-

Következő 20%

Alsó 60%

Felső 20% a világon megter-
melt javak 83%-a

a világon megtermelt javak 
11%-a

a világon megtermelt javak 
6%-a

A PEZSGŐSPOHÁR-GAZDASÁG



33hiúsítja a kormányok arra való törekvését, hogy erős nem-
zeti szociálpolitikát alakítsanak ki. A szociális háló szét-
bomlása, az egészségügy és oktatás területéről történő 
forráskivonások és az ökológiai rendszerek védelmének 
hiánya mind azt mutatják, hogy a nemzeti kormányok el-
vesztették az irányítást saját pénzügyeik, költségvetésük 
és célkitűzéseik felett.

2.2 A JELENLEGI GAZDASÁGI RENDSZER 
PARADIGMÁJÁNAK KRITIKÁJA

Minden kor gazdasági rendszerének van egy ideológiája, 
amely megkísérli legitimizálni a kor domináns érdekcso-
portjait kiszolgáló politikákat és gyakorlatokat. Ezek az 
ideológiák jönnek és mennek; ahogy a gazdasági és társa-
dalmi életre vonatkozó nézőpontjuk kétségessé válik, he-
lyet adnak egy új ortodox nézőpontnak. Minden új gazda-
sági elméletet, csakúgy, mint az azt megelőzőket, szigorú-
an meg kell vizsgálni abból a szempontból, hogy megfelel-e 
az Isten igazsága szerinti elveknek, valamint hogy rend-
szerének milyen a hatása a szegények életére és a földi 
közösség jólétére. Ha ezt a próbát nem állja ki, akkor el 
kell utasítani. 

A sokarcú hatalmi struktúrák koncentrációjához alapul 
szolgáló, valamint e koncentrációt előmozdító és legitimi-
záló eszmerendszer a neoliberalizmus nevet kapta. Meg-
jelenési formái pedig a neoliberális kapitalizmus és a neo-
liberális globalizáció.10 Sokak számára a neoliberalizmus a 
gazdasági globalizáció ideológiai lepleként szolgál, amely 

10 Fontos hangsúlyozni a neoliberalizmus alapvető jellemzőinek folyto-
nosságát. Ezen elv a II. világháború utáni realitásban bontakozott ki, a 
szocializmusra és a keynesianizmusra adott negatív válaszként. Lásd pél-
dául: R. Crockett: Thinking the Unthinkable: Think-tanks and the Eco-
nomic Counter-revolution 1931–1983. Harper-Collins, London, 1994; 
B. Walpen: Die offenen Feinde und ihre Gesellschaft. Eine hegemoniet-



34 növeli a hatalmat és az elnyomást a nemzetközi intézmé-
nyek, nemzeti intézkedések, vállalkozási és befektetői 
gyakorlatok és az egyéni viselkedés sokrétű összefonódá-
sa következtében.

Lényegében a neoliberalizmus a kormányokat erőtlen-
né teszi, megakadályozva, hogy azok a közjavakat és a köz-
szolgáltatásokat biztosítani tudják. A magántőke és a szabad-
piac kapja a főszerepet az erőforrások hatékony elosztá-
sában és a növekedés elősegítésében. Következésképpen 
a neoliberalizmus az állam jóléti szerepét megszünteti. 

A neoliberalizmus látszólagos tudományos megalapo-
zottsága megannyi globális intézmény, kormány, valamint 
a tudományos világ támogatását is kivívta. A neoliberaliz-
mus előfeltevései szerint:

 Csak azoknak van joga a gazdaságban és a társa-
dalomban részt venni, akik tulajdonnal rendelkez-
nek, vagy részt vehetnek szerződéskötésekben. Isten 
ajándékai azonban minden ember életét szolgálják, 
nem csupán azon ke vesekét, akik vagyont halmoz-
nak fel.11 

 Az egyéneket és a vállalatokat saját érdekeik motivál-
ják és mozgatják, a társadalom pedig csupán önérde-
küket követő egyének összessége. Azonban a gazdasági 
viszonyok mindig az emberek társadalmi, kulturális 
és politikai valóságába ágyazottak. 

 Mindennek és mindenkinek a munkája tulajdonba 
vehető, és a piacon meghatározott áron eladható. 

heoretische Studie zur Mont Pèlerin Society. VSA-Verlag, Hamburg, 
2004.

11 C.f. U. Duchrow–E.J. Hinkelammert: Property for People, Not for 
Profit: Alternatives to the Global Tyranny of Capital. WCC, Geneva, 
2004. Lásd a 69. oldalon Friedrich v. Hayeknek, a neoliberális eszme 
egyik atyjának idézetét: „Egy szabad társadalomnak olyan erkölcsre van 
szüksége, amely teljes mértékben az élet fenntartására redukálódik. Nem 
minden élet fenntartására, mert akkor elképzelhető volna egy emberélet 
feláldozása mások életének megmentésére. Ezért az egyetlen erkölcsi 
szabály, ami az élet ››kiszámítására‹‹ irányul: a tulajdon és a szerződés.”
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Azonban a teremtett világnak és benne az embernek 
spirituális lényege, Isten által adott belső értéke és 
célja van, amelyet nem lehet áruba bocsátani.

 A gazdasági növekedés mindennél fontosabb cél a 
„szabad” piac rendszerében. A neoliberalizmus ál-
lítása szerint csak ennek a gazdasági modellnek a 
segítségével lehet a szegénységet megszüntetni, a fenn-
tartható fejlődést biztosítani, a nemek egyenjogúságát 
elérni és a Millenniumi Fejlesztési Célokat teljesíteni. 
A konkrét tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a 
piac által vezérelt gazdasági növekedés méltánytalan 
és fenntarthatatlan, valamint összeegyeztethetetlen 
a gazdasági igazságosság és a gondoskodó gazdaság 
elvével. 

 A szabályozás nélküli munkaerőpiac képes egyedül 
arra, hogy a dolgozók számára új munkahelyeket és le-
hetőségeket teremtsen a globális versenygazdaságban. 
Azonban a nemzetközi munkamegosztás láthatóan a 
tő  ketulajdonnal rendelkező elitet részesíti előnyben; 
az emberek tömegei számára pedig egy lefelé tartó 
versenyt indít el a szakszervezetek felbomlása, a struk-
turális munkanélküliség, a szabadkereskedelmi zónák-



36 ban történő kizsákmányolás és a rabszolgaság modern 
formái révén. 

 A gazdasági növekedéshez a „kreatív rombolás” di-
namikus folyamata szükséges, vagyis „hagyjuk” hogy 
a sikertelen tevékenységek befulladjanak, miközben 
sikeres vállalkozások jönnek létre, kihasználva az új 
technológiákból származó előnyöket. A folyamatos új-
rastrukturálás egyértelmű mintát követ, amely arra 
hivatott, hogy fenntartsa és növelje a világvállalatok 
profitját, az emberek és a természeti környezet fel-
áldozása árán. A „kreatív rombolás” elve valójában 
a legrátermettebbek túlélését és a gyengék tönkre-
menetelét segíti elő, és ezzel ellentmond a szegények 
és kiszolgáltatottak védelmére szólító gondoskodás és 
szeretet bibliai víziójának.

 A „szerkezetátalakítási programok”-kal okozott gaz-
dasági, társadalmi és személyes traumák elfogadha-
tók, mivel a hosszú távon elérhető sikerek igazolják 
a rövid távon bekövetkező kellemetlenségeket. A neo-
liberalizmus előfeltevése az, hogy az újonnan meg-
teremtett gazdagság majd leszivárog a szegényekhez. 
Ennek ellenére világszerte azt tapasztaljuk, hogy a 
„strukturális alkalmazkodás” a vagyont és a hatalmat 
a szegényektől a gazdagok felé csoportosítja át, és 
elmélyíti a strukturális egyenlőtlenséget. Ennek a tűr-
hetetlen valóságnak a védelme tulajdonképpen nem 
más, mint az „emberáldozat gazdaságteológiája.”

 A piacok mindig hatékonyabbak, mint az állam. A 
neoliberalizmus előfeltevése szerint a „jó kormányzás” 
akkor valósul meg, ha a privatizáció, a dollarizáció és 
a kikényszerített „szabadkereskedelem” révén a kor-
mányok liberalizálják a piacokat, és megnyirbálják 
azon szuverén jogaikat, amelyek saját politikai irány-
vonalak kialakítását teszik lehetővé számukra. Ha 
nem sikerül ezen elveknek megfelelni, vagy – miután 
gyakorlatba ültették őket – nem váltják be a hozzájuk 



37fűzött reményeket, akkor a neoliberális modell he-
lyett a „rossz kormányzásra” lehet fogni a kudarcot. 
De a demokrácia, az igazságosság, és az önrendelkezés 
legalapvetőbb értelmezése szerint az eredeti érte-
lemben vett jó kormányzás biztosításának egyetlen 
módja a tőke és a piacok szabályozása oly módon, 
hogy kielégítse az emberek szükségleteit, ahogyan 
azt ők maguk meghatározzák.

 A szabadpiac, a szabadkereskedelem, az önszabályo-
zás és a verseny szabad utat enged a piac „láthatatlan 
kezének”, ami mindenkinek javára válik. Azonban 
nincs olyan isteni erő, amely a piacokat irányítja. Az 
efféle vélemény, miszerint a piacnak megváltó ereje 
van, nem más, mint bálványimádás. Mindenesetre 
a „szabadpiac” nem szabad. A „szabad”, „szabályo-
zás-nélküli” és „ellenőrizetlen” piac mítoszát sürgő-
sen meg kell kérdőjeleznünk. Valójában a piacok és 
a tőke szigorú irányítás alatt állnak annak érdekében, 
hogy maximális hasznot biztosítsanak a tőketulajdo-
nosok számára. A liberalizáció „felszabadítja” a tőkét 
és a piacokat a társadalmi kötelezettségvállalás alól, 
ezért természeténél fogva erkölcstelen és felelőtlen. 
Ez a „szabadság” a nemzetközi intézményeket (Nem-
zetközi Valutaalap, Világbank, Kereskedelmi Világ-
szervezet) uraló nemzetek közreműködése révén jön 
létre. 

 A világgazdaságba történő integráció előbb-utóbb 
minden nemzet számára haszonnal fog járni, és min-
den embert hatalommal ruház fel még akkor is, ha 
némelyek nagyobb előnyre tesznek szert. Azonban a 
neoliberalizmus következménye, hogy a vagyoni és 
ha talmi különbségek elmélyülnek a nemzetek kö-
zött és az egyes nemzeteken belül egyaránt. Ahogy a 
bizonytalanság, csalódottság, ellenállás és elutasítás 
növekszik, a globális gazdaság a korábbi gyarmatosí-
tó korszakokat idézi, amelyeknek védelmét az egyre 



38 növekvő mértékű elnyomás és fegyverkezés bizto-
sítja. Amilyen mértékben tehát globálissá válnak a 
piacok, olyan mértékben válnak globálissá az őket 
védő rendszerek is. Az utóbbi években a gazdasági 
globalizációnak, valamint a politikai és katonai hata-
lomnak egyetlen birodalmi hatalmi hálózattá fejlő-
dését figyelhetjük meg. 

Sokan érzik magukat tehetetlennek és erőtlennek a ros-
szul felosztott gazdasági és politikai hatalom nagymértékű 
visszaéléseivel, valamint a katonai erők arrogáns beveté-
sével szemben. Jézus a mammonról és e világ hatalmáról 
beszél, amikor ilyen erők kényszerítik az embereket és a 
természetet, hogy hatalmi logikájukhoz és szellemiségük-
höz idomuljanak, és amikor az életet a saját fennmaradá-
suk érdekében feláldozzák. Sokféleképpen megtapasztal-
juk ennek a valóságát különféle helyeken és társadalmi 
helyzetekben, melyek közös vonása, hogy az élet szolgá-
latára hivatott erők a bűn és halál építményeivé alacso-
nyodnak. 

A globalizáció témakörében 2001 júniusában Budapes-
ten megtartott konzultáció résztvevői üzenetükben – „Is-
tent szolgáljátok, és ne a mammont” – ráirányították a 
figyelmet a bűn és halál ezen építményeire, és felszólítot-
ták a gyülekezeteket a mammonnal szembeni határozott 
ellenállásra:

„A gazdasági globalizáció kihívásai közepette az egyház 
Jézus szavával találja szemben magát: Nem szolgálhattok 
Istennek és a mammonnak. (Máté 6,24) Vajon lesz-e bá-
torsága az egyházaknak a profitorientált életmód ››érté-
keit‹‹ mint hitkérdést kezelni, vagy visszavonulnak a ››ma-
gán‹‹ szférába? Erre a kérdésre kell az egyházainknak vá-
laszt adni, vagy lelküket vesztik!

Az evangélium üzenete és a hagyományaink azt tanítják, 
hogy ne engedjünk e világ uralkodó hatalmainak, és ne 
meneküljünk a felelősségvállalásunk elől a hit egyéni ki-
fejezésmódjai felé. […] Felszólítjuk az egyházakat, hogy 
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emeljék fel prófétai hangjukat a Földön élő valamennyi 
ember javát szolgáló változások érdekében. Az a küldeté-
sünk, hogy megváltoztassuk az életet magunk körül, és 
feleljünk minden ember szükségletére, különös tekin tettel 
a szenvedőkre, elnyomottakra és kirekesztettekre. Amikor 
ezt tesszük, Krisztust hirdetjük.”12

Ily módon Istenhez és az Isten ingyen ajándékaként 
ka pott élethez való hűségünk arra kötelez minket, hogy 
szembeszálljunk a jelenlegi világgazdasági rendben tapasz-
talható bálványimádó elképzelésekkel, igazságtalan rend-
szerekkel, az elnyomás politikájával és a kizsákmányolás-
sal. A gazdaságtudomány és a gazdasági igazságosság min-
denkor hozzátartoznak a hit kérdésköreihez, mivel Isten 
teremtésre vonatkozó akaratának magvát érintik. 

12 A mammon és a birodalom evangéliumi értelmezéséhez ajánljuk a 
következő írást: Warren Carter, Matthew: Mammon and Empire. (Mam-
mon és birodalom) Initial Explorations. Trinity Press International, Har-
risburg. PA., 2001.



40 Továbbgondolást segítő kérdések: 
 Milyen elnyomó rendszereket tud megnevezni, ame-

lyek saját élethelyzetére hatással vannak?
 Minek kell megváltoznia, amikor a szegények hely-

zete és egy olyanfajta élet jelenti a zsinórmértéket, 
amely a felebaráttal és a teremtett világgal fenntartott 
igazságos viszonyokra épül?

 Hogyan tudja áthatni a gazdaságot Isten és a felebarát 
szeretete – egyéni szinten, a helyi közösségekben, 
nemzetgazdasági szinten, valamint a nemzetközi rend-
szerekben és intézményekben?

2.3 AGAPÉ: A SZERETET IGAZSÁGOS 
ÉS NAGYLELKŰ, MINT ISTEN KEGYELME

Bátorítást kapunk arra nézve, hogy ne veszítsük el a re-
ményünket, és ne hagyjunk fel azzal, hogy a minket körül-
vevő valóságot ütköztetjük az életet szolgáló gazdaság ví-
ziójával. 

Az élet szent ajándéka, amely nem más, mint Isten in-
gyen kegyelmi ajándéka, nem vehető el tőlünk. Ez az iga-
zi alapja és forrása az alternatívák kidolgozásának és meg-
valósításának a halál és a rombolás erőivel szemben. Ez a 
törekvés az agapéból, a Szentháromság Isten szeretetéből 
nyeri erejét, amely az egész teremtést átjárja. 

Az agapé szeretetnek efféle középpontba állítása azt 
hangsúlyozza, hogy a Föld és rajta minden élet Istentől 
származik, és Istenhez tartozik, nem pedig az emberiség 
tulajdona, amely kiárusításra vár (3Móz 25,23; Zsolt 24,1). 
A teremtett világ nem az embereké, az emberek viszont 
a teremtés részei, a teremtés pedig Istené. Az agapékap-
csolatok azt fejezik ki, hogy minden élet egyformán Isten 
ingyen kegyelmében és életadó szeretetében gyökerezik. 
A kegyelem Isten ereje, amivel fenntartja és megújítja a 
teremtést, és amivel a halálból az életre vezet minket. 



41A diszkrimináció, a kirekesztés, a javak és a hatalom egyen-
lőtlen elosztása tagadja az agapéközösség értékeit, és 
megszegi az Isten és a felebarát szeretetére szólító paran-
csolatot. 

Az agapékapcsolatok az élet valamennyi területét érin-
tik. Az életnek része az étel, a ruházat, a lakóhely, az ok-
tatás, a munka és az egészség, továbbá a társadalmi hova-
tartozás, a kapcsolatok, a társadalmi feladatok ellátása és 
a gondoskodás. Hozzátartozik az öntudatosság, az önmeg-
valósítás, a közösség megtapasztalása és ünneplése, vala-
mint az élet ajándékaiból való részesedés. Az élet teljes-
sége – a Jézus által felkínált bővelkedő élet – magában 
foglalja mindezeket. Ugyanakkor az agapé hangsúlyozza 
az ellenállás és az alternatívakeresés értékét, akárhányszor 
és akárhol az értelmes életet alárendelik a profit és a gaz-
dasági növekedés céljainak, az emberi közösség alapvető 
szükségleteinek és Istennel való kapcsolatának a rovására. 
A világ Isten képmása. A Föld és a rajta szenvedő emberek 
minden kiáltása felhívás az egyházak számára, hogy Isten-
nek az emberiséget és a teremtést szeretetben átformáló 
erejét keressék.

2.4 A VÁLTOZÁST LÉTREHOZÓ 
IGAZSÁGOSSÁG KÖZPONTI SZEREPE

A hatalom minden típusa ki van téve annak a kísértésnek, 
hogy abszolutizálja önmagát, hogy ne legyen tekintettel 
az érintettekre, és elutasítsa az élet szövetét alkotó bo-
nyolult kapcsolatokat, amelyeket tisztelnünk és értékel-
nünk kellene.13

A bibliai hagyomány tartalmaz néhány biztosítékot arra 
vonatkozóan, hogy megelőzze és korrigálja az igazságtalan 

13 Az alternatívakeresés arra tesz kísérletet, hogy az eredeti életet hely-
reállítsa, és láthatóvá tegye a teremtő Isten hatalmát. 



42 hatalom felhalmozódását és a teremtett világgal való vis-
szaélést. A megelőzést szolgáló egyik törvény a kamatsze-
dés tilalma.14 A korrigáló törvények legfőképpen a szom-
batév és a jubileumi év három aspektusához kapcsolódnak, 
a periodikusan visszatérő pihenésre vonatkozóan:

 a szombat mint a nyugalom napja,
 szombatév,
 jubileumi év.

Jézus, amikor Názáretben az Ézsaiás-tekercsből olvas (Lk 
4), saját küldetését az „Úr kedves esztendejének” meg-
hirdetésével vezeti fel. Az elengedés esztendejének ha-
gyománya támogatja az anyagi javakhoz való hozzájutást 
a többi emberrel, az állatvilággal és a Földdel való igazsá-
gos kapcsolat megvalósítása érdekében. Az igazságosság 
kapcsolataink alapvető átformálására szólít mind a társa-
dalomban, mind a természettel való viszonyunkban. 

Az igazságosság ebben az értelemben – mint Isten ke-
gyelmének ajándéka – „változást létrehozó igazságosság”. 
Ez a kifejezés az Egyházak Világtanácsának rasszizmus el-
leni munkája során született. A változást létrehozó igaz-
ságosság fontos feladatnak tekinti az igazságos, részvételt 
elősegítő és fenntartható közösségek kialakítását minden-
hol, ahol embereknek az egyenlőtlenség és kirekesztés 
következményeit kell elszenvedniük a gazdasági és politi-
kai rendszerekben. Az igazságtalanság nem más, mint az 
emberek módszeres kizárása a közösségeiket érintő dön-
tésekből. Igazságtalanság továbbá a közösségek önellátó, 
önszervező és önkormányzó képességének lerombolása, 
amellyel saját szükségleteik és természeti környezetük 
igényeinek kielégítése érdekében rendelkezniük kellene. 
Igazságosságról csak akkor beszélhetünk, amikor biztosí-

14 A témához kapcsolódó érdekes cikk az iszlám bankok kamatmentes 
működésének gyakorlatáról: http://origo.hu/uzletinegyed/hirek/vilag-
gazdasag/20060207sajat.html (a ford.).



43tott a társadalmi javak méltányos elosztása, amint az a 
jubileumi év törvényében is szerepel. Az igazságosság tisz-
teletben tartja, amit a jubileumi év törvénye megerősít, 
miszerint a Földnek is szüksége van regenerálódásra. A 
változást létrehozó igazságosság mint emberi tevékenység 
lényegileg magában foglalja az elismerést és a részvételt. 
Ez olyan közösségeket és társadalmakat jelent, amelyek: 

 ténylegesen befogadók és a részvételen alapulnak (po-
litikai, társadalmi és kulturális igazságosság);

 készek arra, hogy javítsanak az erőforrások rossz el-
osztásán, és megszüntessék a gazdagok és hatalommal 
rendelkezők, valamint a szegények között tátongó 
szakadékot, az egyes országokon belül és nemzetközi 
szinten is (gazdasági igazságosság);

 elismerik az emberiség függését a természettől, és 
elősegítik a közösségek szervezésének és fejlődésé-
nek, valamint a természeti erőforrások elosztásának 
fenntartható módjait (ökológiai igazságosság).

Az ilyen igazságosság középpontja tehát a részvétel, egy-
más kölcsönös elismerése, a közösség minden tagjának 
aktív tevékenysége, valamint a kevesek kezében koncent-
rálódó hatalom minden formájának kritikája. A változást 
létrehozó igazságosság gyümölcse az emberi méltóság és 
a béke. 

2.5 MEGOSZTANI AZ ÉLETET ISTEN 
ASZTALÁNÁL: PÉLDA AZ „ÉLETET 
SZOLGÁLÓ AGAPÉ-GAZDASÁG”-RA

A változást létrehozó igazságosság mozzanatát fedezhetjük 
fel azokban a történetekben is, amikor Jézus bűnösökkel 
ül egy asztalhoz. Ezt a korai egyház az úrvacsora gyakorla-
tában vitte tovább. Az ókori egyház az úrvacsorát az aga-
péétkezések alkalmával ünnepelte, az eszkatológiai nagy 
vacsorára, a teljes élet végső nagy ünneplésére való várako-
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zásban. Az Apostolok cselekedeteiről írott könyv (2,42–47 
és 4,32–35) az első keresztény közösséget úgy mutatja be, 
mint amelyet az Istennel és egymással való szeretetet és 
életet tápláló kapcsolatok tartanak össze; olyan közösség-
ként, melyben megosztják egymással az élet nehézségeiről 
szóló, valamint erőt és reményt adó történeteiket. 

A húsvéti vacsorához hasonlóan az agapévacsora is egy 
változást létrehozó esemény. Feleleveníti a „veszélyes em-
lékű” szabadító Istent, és egy másfajta közösségi életre 
hív. A húsvéti vacsorához hasonlóan az agapévacsora el-
mozdulást jelez az életet veszélyeztető fáraó- vagy hata-
lomközpontú gazdaság felől az életet fenntartó és igenlő 
Isten-központú gazdaság felé. Isten kihozta a népet a szol-
gaságból, mert meghallotta kiáltásukat az életért és az 
igazságért. A nagy lakomákról szóló evangéliumi történe-
tek világosan szólnak Istennek a szegényeket előnyben 
részesítő lelkületéről. 

A közös étkezések táplálják az egymás iránti szeretet, 
a felelősségvállalást és a reményt. Egy dél-afrikai idős as-
szony így fogalmazta meg ezt: „Amikor együtt eszel vala-
kivel, tudjátok, hogy összetartoztok. Amikor megosztjátok 
egymással az ételt, életet és méltóságot adtok egymásnak, 
tudjátok, hogy felelősek vagytok egymásért. Az egyház 
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thanda15, a szeretet, és ha kibetűzöd a teljes szót, így hang-
zik: There are no death alternatives  nincsenek halott 
alternatívák.” (Sibongile Xumalo, Johannesburg, 2002 
októbere)

Az étkezés összeköt minket azzal a szélesebb közösség-
gel is, akik előállították az ételt, sőt az egész teremtéssel, 
és ennek fenntartó és létrehozó erejével. Az agapévacsora 
arra szólít bennünket, hogy egyek maradjunk a martüria, 
a leiturgia, a diakónia és a koinónia (tanúságtétel, liturgia, 
szolgálat és közösség) gyakorlásában; összeköti az isten-
tiszteletet, a reflexiót és a cselekvést azáltal, hogy hidat 
teremt az istentiszteleti liturgia és a mindennapi élet szol-
gálata között. 

Az agapéközösséget létezésében és lényegében veszé-
lyezteti, ha az agapét csupán spirituális vagy profán érte-
lemben vett, kölcsönös szimpátia alapján létrejött együtt-
létként értelmezik. Isten és a felebarát szeretete össze-
tartozik: emberéletek és kapcsolatok forognak kockán 
akkor, amikor az agapé szeretetteljes és egyenlő arányban 
részesítő jellegét mellőzik, vagy semmibe veszik.

Továbbgondolást segítő kérdések 
 Hogyan tudja áthatni az Isten szeretete és a felebarát 

szeretete a gazdasági tevékenységeinket – személyes 
szinten, közösségeinkben, valamint nemzeti és nem-
zetközi szervezeteinkben és intézményeinkben?

 Isten szerető kegyelme hogyan tesz képessé bennün-
ket, hogy megvalósítsuk elhívásunkat a társadalmi és 
környezeti igazságosság létrehozására a gazdasági és 
politikai életben?

15 A thanda szó zulu nyelven azt jelenti, szeretet. 





IGAZSÁGOS KERESKEDELEM

Jaj azoknak, akik jogtalan rendeleteket 
hoznak, és irataik csak terheket rónak ki. 

Mert elnyújtják a nincstelenek perét, 
megfosztják jogaiktól népem nyomorultjait. 

Az özvegyeket kizsákmányolják, 
és az árvákat kifosztják.(Ézs 10,1–2)
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3.1 A SZABADKERESKEDELEMTŐL 
AZ IGAZSÁGOS KERESKEDELEMIG

A kereskedelem a kapcsolatokról, valamint javak és szolgál-
tatások cseréjéről szól. Az agapé kölcsönösségre, viszonos-
ságra, tiszteletadásra és szolidaritásra hív, amelyek igazsá-
gos emberi kapcsolatokon keresztül valósulnak meg. Az 
igazságosság a kereskedelem vonatkozásában bibliai alap-
elv. Ámósz, más prófétákhoz hasonlóan, elítéli azokat, akik 
hamis mérleggel csalnak, és akik megveszik a nincstelene-
ket pénzen és a szegényeket egy pár saruért (Ám 8,5 kk). 
Hogy a szegények irányában megvalósul-e az igazságosság, 
az valamennyi rendszernek valódi próbája. Az egyenlőt-
lenségek megszüntetését a kereskedelem minden szintjén 
el kell érni. 

A jelenlegi kereskedelmi rendszer globális egyenlőtlen-
séget és igazságtalanságot eredményezett. A határtalan 
gazdasági növekedés és a vagyonfelhalmozódás adja a tar-
tópillérét annak az uralkodó paradigmának, amely a „sza-
badkereskedelmet” vezérli. A jelenlegi kereskedelmi rend-
szer egyszerűen megkísérli a piacokat a tőketulajdonosok 
érdekei szerint szabályozni, ezért velejéig igazságtalan. 
Megsérti az olyan alapvető evangéliumi értékeket, mint 
az embertárs szeretete, a részvétel és az igazságos elosztás, 
mind az intézményi keretekben, mind pedig értékszem-
léletében. 

A keresztény közösség a szolidaritás és osztozás elvének 
egy még radikálisabb fokú megvalósítására hivatott, vala-
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mint annak a látásmódnak az elutasítására, amely mindent 
a csereértéke alapján ítél meg. Az agapé – az úrvacsorához 
hasonlóan – az emberi szeretetkapcsolatok jele és szim-
bóluma, melynek alapja az önátadás és a kenyér megosz-
tása másokkal. A szolidaritás és osztozás „agapé-gazda-
ságának” lényege, hogy a gazdasági kapcsolatok az Isten 
in gyen ajándékaiként kapott javakon alapulnak, és fenn-
tartás nélkül megosztják őket. Ez a lényege az „átváltoz-
tatás lelkületének”16, amely igazságos viszonyokat hoz lét-
re a fogyasztásban, a termelésben és a kereskedelemben. 

Ezért a kereskedelmet úgy kell kialakítani, hogy az a 
javaknak és szolgáltatásoknak az erkölcsileg vállalható, 
fenntartható és igazságos termelését, cseréjét és fogyasz-
tását szolgálja, hogy ezáltal az egész emberiség és a Föld 
szükségletei is kielégíthetők legyenek. Ebből a szempont-
ból a nemzetközi kereskedelem csupán az egyik formája 
a kereskedelemnek. Fel kell ismerni és előnyben kell ré-
szesíteni a kereskedelem más szintjeit és formáit, amelyek 

16 Az átváltoztatás (transzformáció, átlényegülés) a katolikus liturgiában 
arra vonatkozik, amikor a pap a szereztetési igék elmondása után a meg-
szentelt ostyát (kenyeret) Krisztus testeként adja a hívőknek az úrva-
csora/eucharisztia alkalmával.
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védelmében.

A fair trade (méltányos kereskedelem) fontos lépés ab-
ban a folyamatban, amely során felismerjük a kereskede-
lemben jelen lévő egyenlőtlenségeket.17  Az igazságosság 
azonban ennél többet kíván. Előnyben részesítjük az „igaz-
ságos kereskedelem” kifejezést, amelyet a szolidaritás elve 
és az anyaföld iránti törődés ösztönöz. Ez magában foglal-
ja a könyörületes lelkületet, sőt tovább is megy. Az igaz-
ságos kereskedelem alapja a javak és szolgáltatások helyi, 
nemzeti és nemzetközi szinten történő cseréjére épülő 
igazságos kereskedelem, mely kiegészíti az életet fenn-
tartani képes gazdasági tevékenység más formáit, továbbá 
a gazdasági hatalommal való felruházásnak és a gazdasági 
igazságosságnak egy gyümölcsöző felfogását képviseli, és 
az emberek életét alapjaiban képes megváltoztatni. 

Ahhoz, hogy ez megtörténjen, a nemzetközi piac alap-
vető értékeinek és struktúrájának kell megváltoznia. A 
piaci intézmények egyszerű, a rendszer alapjainak meg-
kérdőjelezése nélküli reformja nem elegendő. Az egyházak 
spiritualitásának és életetikájának ereje ad alapot ahhoz, 
hogy szembeszállhassunk a hatalommal, mely az igazság-

17 A fair trade kifejezés világszerte elterjedőben van. Magyarul méltá-
nyos kereskedelmet jelent. A világméretű mozgalom Magyarországon 
működő központjának elérhetőségei megtalálhatók a www.fairtradecen-
ter.hu weboldalon. (A ford. megj.) „A fair trade egy alternatív kereske-
dői társulás, mely a párbeszédet, az átláthatóságot és a tiszteletet alapul 
véve, egyenrangú partnerségre törekszik a nemzetközi kereskedelemben. 
Így hozzájárul a fenntartható fejlődéshez, mivel biztosítja az alapvető 
jogokat, és jobb kereskedelmi feltételeket teremt a hátrányos helyzetű 
termelőknek és munkásoknak, elsősorban a déli országokban. A méltá-
nyos kereskedelem néhány fontos eleme, hogy nem végeznek környezet-
pusztító tevékenységet, és nem alkalmaznak kizsákmányoló munkát, 
ezáltal védve az őslakosokat, a gyermekeket és a nőket. A fairtrade-szak-
szervezetek (a fogyasztók segítségével) aktívan részt vesznek a termelők 
támogatásában, a tudatosság növelésében és a világszerte folyó szemlélet-
formáló kampányokban, melyek a globalizációban rejlő alternatív lehe-
tőségeket ismertetik.” Forrás: http://www.fairtradecenter.hu/



52 talan kereskedelmi kapcsolatokban és a kevesek kezén 
felhalmozott gazdagságban sűrűsödött össze. 

3.2 A KERESKEDELMI VILÁGSZERVEZET (WTO)18 
KERESKEDELMI SZABÁLYAI

Az állandóan bővülő „szabadkereskedelmi” szabályokat is 
felül kell vizsgálni. A kereskedelem eredetileg a javak nem-
zeti határokon átívelő cseréjét jelentette. A Kereskedelmi 
Világszervezetet 1995-ben hozták létre azzal a céllal, hogy 
érvényre juttassa és kiterjessze a szabadkereskedelem sza-
bályait. Azóta a kereskedelmi szabályokat ki terjesztet ték 
valamennyi elképzelhető piacosítható tevékenység adás-
vételére, beleértve az egészségügyet, az oktatást, az ivó-
vizet és az új életformák szabadalmaztatását is. Az az ál-
lítás, hogy a szolgáltatásokra, befekteté sekre és szellemi 
tevékenységekre vonatkozó nemzetközi sza bályok a „ke-
reskedelem” körébe tartoznak, cinikus megtévesztés. Ezen 
szerződések – akár helyi, akár kétoldalú, akár többoldalú 
megállapodások – célja, hogy biztosítsák a transznacio-
nális vállalatok számára azokat a jogokat, amelyek révén 
megszerezhetik és felügyeletük alatt tarthatják a világ tár-
sadalmi, pénzügyi, közlekedési, kommunikációs, energia- 
és kulturális szolgáltatásait, valamint tudástőkéjét, akár a 
legszegényebb országok kárára is. 

A WTO azt állítja magáról, hogy működése a szabályok 
betartásán alapszik. Azonban

 szabályai a legnagyobb gazdasági erők dominanciájára 
hívják fel a figyelmet;

 a dél problémáival foglalkozó Doha Fejlesztési Prog-
ramban19 szereplő határidőket sorra egymás után el-
na polták;

18 WTO – World Trade Organization.
19 A Kereskedelmi Világszervezet 4. találkozóján, 2001-ben Dohában 
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 a fő gazdasági hatalmak teljes egyetértésben úgy dön-
töttek, hogy attól függően tartják be vagy hagyják 
figyelmen kívül a WTO szabályait, hogy azok men-
nyiben szolgálják hazai gazdasági és politikai érde-
keiket. 

A WTO-n belül a déli tagállamok
 ellenezték a kereskedelmi szabályok kiterjesztését 

olyan területekre, mint például a beruházás és a ver-
seny;

 jogot követeltek azoknak a szabályoknak a felülvizs-
gálatára, amelyek pusztító következményei csak az 
utóbbi időben váltak nyilvánvalóvá;

 ellenállásukkal saját önvédelmi képességüket koc-
káztatják, ha ugyanezen célokat bilaterális és helyi 
beruházási szerződések révén próbálják biztosítani.

A szabadkereskedelmi szabályozások a privatizáció, a de-
reguláció és a liberalizáció elvein alapulnak, amik a neo-

(Katar) megállapodtak abban, hogy nagyobb hangsúlyt fognak kapni a 
fejlesztéssel kapcsolatos problémák.
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A verseny ma már az egész világot áthatja. Iskolák és egye-
temek versenyeznek a diákokért, a kultúra és a sport a 
nézőkért, a fogyasztók versenyeznek egymással a túlbur-
jánzó fogyasztásban, az államok pedig azért versenyeznek, 
hogy vonzzák a tőkét és a befektetőket. Szinte minden 
területen igaz, hogy az együttműködést felváltotta a ver-
seny, a közszféra háttérbe szorul, és magánintézmények 
– gyakran monopóliumok vagy transznacionális vállalatok 
– ellenőrzése alá kerül. Felületes módon minden problémát 
a pénzügyi eszközök hiányával magyaráznak. Így azonban 
nem derül ki, hol is van a probléma gyökere. Ez jellemző 
az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Millenniumi Fejlesztési 
Célok programjára is. Üresen csengnek az ENSZ-ígéretek 
arról, hogy a szegénységet a felére csökkentik, mindenki 
számára hozzáférhető lesz az oktatás, előmozdítják a ne-
mek közti egyenlőséget, biztosítják a tiszta vízhez jutást, 
és 2015-ig felveszik a harcot az AIDS ellen. Üres ígéretek 
ezek egy olyan időszakban, amikor a fentieket éppen azok-
kal a piaci mechanizmusokkal próbálják kezelni, amelyek 
a megszüntetendő egyenlőtlenségeket létrehozták. 

A WTO részrehajlása a főbb hatalmak és multinacio-
nális vállalatok felé sehol nem olyan egyértelmű, mint az 
életmentő gyógyszerek monopóliumának tekintetében, 
amelyet a szervezet garantál a gyógyszergyáraknak. Az 
egészségügy és a gyógyszerek területén a „kereskedelem-
hez kapcsolódó szellemi tulajdonjogokról (Trade-Related 
Intellectual Property Rights; TRIPS) szóló WTO-szerző-
déseket globális szintű kampányokkal erőszakolták rá az 
Európai Unióra és az Egyesült Államokra, a brazil, a dél-af-
rikai és az indiai kormány azonban elutasította. E sokat 
hangoztatott szerződések lehetővé teszik, hogy a világ leg-
szegényebb országai generikus gyógyszereket20 importál-

20 Generikus gyógyszer: egyes elnevezésekben „másolt gyógyszer” vagy 
„hasonmás gyógyszer” néven is ismert. Az originális gyógyszer termék-



55janak. Sajnálatos módon azonban ezek a megállapodások 
annyira bonyolultak, hogy egyetlen állam sem volt képes 
megfelelni előírásaiknak. 

A WTO eljárásmódja a csatlakozni kívánó országokkal 
szemben teljesen hiteltelenné teszi azt az állítást, hogy ez 
egy igazságos, szabályok vezérelte szervezet. Szabályok 
ugyanis kizárólag az erős országok érdekében állnak fenn. 
Mivel egy új ország csatlakozásához teljes egyetértés szük-
séges, minden tagországnak érvényes vétójoga van az újon-
nan csatlakozóval szemben. Ez azt jelenti, hogy méltány-
talan feltételeket írhatnak elő. 

Például Vanatut21 arra kényszerítették, hogy a külön-
féle szolgáltatásoknak olyan költséges listáját állítsa össze 
az oktatás, egészségügy, környezetvédelem stb. területén, 
hogy emiatt végül úgy döntöttek, túl sokba kerül számuk-
ra a folyamat, és csak akkor csatlakoznak, ha újratárgyal-
hatják a szerződéscsomagot. 

szabadalmi oltalmának lejárta után gyártott, az originális gyógyszerrel 
azonos hatóanyagú készítményeket nevezzük generikus gyógyszereknek. 
A generikus gyógyszerek, tehát, az originális gyógyszerek másolatai. A 
generikus gyógyszerek kifejlesztése az innovatív, originális gyógyszerek 
kifejlesztésének töredékébe kerül, hiszen az innovatív gyógyszercég már 
elvégezte a szükséges állatkísérleteket és az emberi kipróbálást. Ezeket 
nem kell a generikus cégnek megismételnie – ehelyett azt kell igazolnia, 
hogy a generikus gyógyszer az originálissal biológiailag egyenértékű – ez 
kisszámú betegen vagy egészséges önként jelentkezőn végzett vizsgála-
tokat igényel. A termékszabadalmi oltalom mindig a hatóanyagra vonat-
kozik. 1994-től Magyarországon is termékszabadalmi oltalom van ér-
vényben. 

21 Vanatu a Csendes-óceán délnyugati részén, Melanéziában, Új-Kale-
dóniától északkeletre, a Korall-tenger keleti szélén található. (A ford.)



56 3.3 AZ ÉLELMISZERBIZTONSÁGTÓL 
AZ ÉLELMISZER-ÖNRENDELKEZÉSIG

Nem nehéz megláttatni az élelmiszerbiztonság és az élel-
miszer-önrendelkezés közti szoros összefüggést. Egyetlen 
ország sem tudja garantálni a túlélést lakói számára, hacsak 
nem rendelkezik azon eszközök felett, amelyekkel az or-
szág számára elegendő élelmiszert lehet termelni.

A kereskedelmi viták középpontjában az az alapvető jog 
áll, amely önrendelkezést biztosít az élelmiszerellátásban, 
lehetővé téve az élelmezést mindenki számára. A világ-
gazdaság évente több mint 500 milliárd USA-dollár érté-
kű mezőgazdasági exportot termel, ennek ellenére minden 
évben legalább 15 millió 5 év alatti gyermek hal meg éhe-
zésben vagy ezzel összefüggő betegségben. További 840 
millió ember – köztük termelők és mezőgazdasági mun-
kások, akik élelmiszeripari termékeket állítanak elő – élel-
miszerhiánnyal szembesülnek. A földeken egyre inkább a 
nem hagyományos kereskedelmi terményfajták export-
célokra történő termelése folyik, ez azonban növeli a sze-
gényebb országok függését az importélelmiszertől. Egy 
további következmény pedig, hogy növekszik a nagyobb 
konglomerátumok uralma a világ élelmiszerkészlete felett. 
Ilyen cégek például: a Cargill, a Continental, a ConAgra 
és a Tyson. A mezőgazdaságban használatos vegyszereket 
előállító óriások, mint pl. a Monsanto, a Syngenta, a Bayer 
és a DuPont, olyan szerződéseket akarnak kötni a terme-
lőkkel, amelyek magas terméshozamú, genetikailag mó-
dosított (GMO) vetőmagok használatát írják elő.22 Eköz-
ben más cégek – a francia Vivendi és a Suez Lyonnais, 
valamint az USA-beli Bechtel, a Coca-Cola és a német 
RWE – arra törekszenek, hogy megszerezzék az uralmat 
az élethez nélkülözhetetlen ivóvíz felett. E cégek növekvő 

22 GMO: genetically modified organism – genetikailag módosított or-
ganizmus.
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hatalmukat úgy állítják be, mint ami normális és elkerülhe-
tetlen folyamat. Az igazságos kereskedelem szem pontjából 
azonban ez a folyamat se nem normális, se nem elkerül-
hetetlen, ezért meg kell állítani. 

A nemzetközi vállalatok állandó nyomást gyakorolnak 
a szegényebb országok termelőire, hogy helyi célra törté-
nő termelésüket váltsák fel olyan termeléssel, melynek 
célja az azonnali export. Az északi országok kereskedelmi 
sorompókat hoznak létre, hogy megvédjék saját mező-
gazdaságukat a versenytől. Ugyanakkor elárasztják a magas 
szubvencióval előállított, feleslegként megmaradt termé-
keikkel a déli országokat.23 Ez a déli országok lakóinak 
megélhetését ellehetetleníti, és az élelmiszer-önrendelke-
zésüket aláaknázza. Az élelmiszersegély – főleg geneti-
kailag módosított búzaterméssel – mint a dömping másik 
formája, tovább mélyíti ezeket a hatásokat. Sőt ami ennél 
is rosszabb, a kormányok azzal a drámai helyzettel találják 
szemben magukat, hogy vagy elfogadják a genetikailag mó-
dosított élelmiszereket – amellyel egyúttal kockáztatják 

23 A magyar mezőgazdaság is sok tekintetben hasonló cipőben jár. (A 
ford.)



58 saját ökoszisztémájuk épségét –, vagy pedig hagyják éhez-
ni a lakosságot. 

Hiszünk abban, hogy Isten szolidaritásra és igazságos-
ságra épülő, az egész teremtett világ számára fenntartott 
gazdasága magában foglalja azt az ígéretet, hogy a földön 
élő valamennyi embernek joga van arra, hogy megtermel-
je az élelmet maga számára, és rendelkezzen azokkal a 
forrásokkal, amelyek a megélhetéshez szükségesek, ide-
értve a biológiai sokféleséget is. Ezért tehát a kormányok 
joga és kötelessége az, hogy támogassák a kistermelők meg-
élhetését a déli és az északi országokban is. A kormányok-
nak joga van arra, hogy visszautasítsák azokat a mezőgaz-
dasági kereskedelmi cégeket (agrobiznisz), amelyek az élet 
körforgását minden szempontból uralni akarják. Ez a meg-
közelítés azt jelenti, hogy tiszteljük mind az őshonos la-
kosság földhöz való spirituális viszonyát, mind az anyaföld 
nagylelkű adományait.

Az egyes közösségeknek maguknak kell eldönteniük, 
hogy milyen megoldásokat alkalmaznak a földbérlés és a 
létfenntartás területén. 

A próféták, valamint a szombatév és a jubileumi év 
bibliai hagyománya a földhasználattal kapcsolatban hang-
súlyozza a szegények, az özvegyek, az árvák és az idegenek 
jólétét. A kereskedelmi szabályok és az intézmények csak 
akkor igazságosak, ha elsősorban az elnyomott és margi-
nalizált csoportokat szolgálják. Erről szól a bibliai felhívás 
az igazságosságra (Ám 5,11–15).24

24 Mivel ti kihasználjátok a nincstelent, és gabonaadót szedtek tőle, ezért 
bár faragott kőből építettetek házakat, nem fogtok bennük lakni, bár 
gyönyörű szőlőket ültettetek, nem isszátok azok borát. Tudom, hogy milyen 
sok a bűnötök, és mily nagyok vétkeitek: sanyargatjátok az igazat, el-
fogadjátok a megvesztegetést, elnyomjátok a szegényeket a kapuban. Ezért 
hallgat most az okos, mert gonosz idő ez! A jóra törekedjetek, ne a rossz-
ra, akkor életben maradtok, és veletek lesz az Úr, a Seregek Istene – ahogy 
mondogatjátok. Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, szerezzetek ér-
vényt a törvénynek a kapuban! Talán megkegyelmez József maradékának 
az Úr, a Seregek Istene. (Ám 5,11–15)



593.4 ELLENÁLLÁS, VALAMINT 
A KERESKEDELMI SZABÁLYOK ÉS 
VISZONYOK MEGVÁLTOZTATÁSA

A jó hír manapság az, hogy gyakran a kormányok mun-
kájában részt vevő emberek is ki merik mondani: ami sok, 
az sok. Gazdálkodók, munkások és társadalmi mozgalmak 
a szakszervezetekkel és más civil szervezetekkel együtt 
megkezdték a mozgósítást helyi, nemzeti és nemzetközi 
szinten egyaránt. Nyomásuk megerősítette a déli országok 
kormányainak elhatározását, és segítette őket a nemzet-
közi kereskedelmet irányító hatalmi politika leleplezé-
sében. 

Az emberek felemelték hangjukat az igazságtalan ke-
reskedelmi rendszer ellen, a társadalmi igazságosság, az 
önrendelkezés, a demokrácia és az élethez való jog nevé-
ben. Például helyi problémák szülte parasztmozgalmak 
olyan nemzetközi hálózatok részeivé váltak, mint amilyen 
a Via Campesina, amelyhez 46 ország 60 millió termelő-
je csatlakozott. Ez a szervezet 2003-ban Cancunban a ke-
reskedelmi kérdésekről szóló, háromnapos fórumot hívott 
össze az őshonos lakosság és termelők számára. A terme-
lők ismereteket osztottak meg és stratégiákat beszéltek 
meg olyan közös gondokkal kapcsolatban, mint például a 
földtulajdonlás, az élelmiszerhez jutás, a biológiai sokfé-
leség, a víz, a kereskedelmi célú fakitermelés hatása, a 
halászat és a turizmus, az őstermelők kizsákmányolása. 
Ezen fórumon a különböző kultúrák és identitások gazdag 
sokszínűsége az egység és a nemzetközi összefogás üzene-
tét hordozta.

Ezek az ellenállási mozgalmak lelassították az elnyomó 
és igazságtalan kereskedelmi szabályok és megállapodások 
elterjedését. Messze vannak azonban még attól, hogy a 
jelenlegi kereskedelmi szabályokat olyan szabályozásra 
cseréljék, amely az igazságos kereskedelem etikus és az 
életben maradást segítő alapelveit helyezi előtérbe. A főbb 



60 hatalmak a bilaterális és helyi szerződéseknek egy olyan 
romboló hullámát indították el, amely állandósítja a gaz-
dasági erőfölényt. Ezeknek a szerződéseknek ugyanis össz-
hangban kell lenniük a WTO szabályozásával, ideértve a 
WTO szabályainál is kiterjedtebb WTO-plusz intézkedé-
seket. A tárgyalóerő terén pedig még nagyobbak az egyen-
lőtlenségek. A segélyektől és a kereskedelemtől való füg-
gés arra kényszerítette a kormányokat, hogy olyan köte-
lezettségeket vállaljanak, amelyek lerombolhatják országuk 
gazdaságát, és elmélyítik a függést. Néhány ország eseté-
ben az USA a kereskedelmi koncessziókhoz való hozzá-
férést is feltételekhez kötötte, attól függően, hogy az adott 
országgal kapcsolatos külpolitikai és biztonsági érdekei 
mit diktáltak. 

Az olyan helyi szerződések, mint például az Amerikai 
Szabadkereskedelmi Övezet (FTAA/ALCA25) vagy az 
Európai Unió, Afrika, a Karib-szigetek és a Csendes-óce-
áni-szigetek közti Regionális Gazdasági Partnerségi Meg-
állapodások, szintén azt a hatalmi egyensúly-eltolódást 
tükrözik, amely a transznacionális vállalatoknak kedvez, 
a nemzeti tőkeberuházások és a helyi piacok kárára. 
2003-ban Buenos Airesben konferenciát szervezett az 
Egyházak Világtanácsa és a Latin-Amerikai Egyházak 
Tanácsa26, melyen más partnerekkel együtt negatívan ér-
tékelték az Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményt 
(FTAA), mivel ez a szerződés testesíti meg az egyenlőt-
len partnerek közötti verseny modelljét. Ez pedig elke-
rülhetetlenül együtt jár a leggyengébbek alárendelésével 
és kirekesztésével. Az Észak- és Dél-Amerika-szerte 
megjelenő ellenállási mozgalmak ismét éltek a népi de-

25 FTAA = Free Trade Area of the Americas; spanyolul ALCA = Área 
de Libre Comercio de las Américas. Az egyezmény célja, hogy lebontsa 
a kereskedelmi határokat az amerikai kontinens egészén. 

26 CLAI = Latin American Council of Churches (Latin-Amerikai Egy-
házak Tanácsa).



61mokrácia adta lehetőségekkel, hogy az emberek minél 
kreatívabb módokon hallathassák hangjukat a népsza-
vazások, a féltekéken átívelő mobilizáció, valamint a 
társadalmi igazságosságon és önrendelkezésen alapuló 
kereskedelmi szabályok megfogalmazása révén.  

Az egyik lehetséges hatékony alternatívát olyan regionális 
és szubregionális szerződéskötések jelentik, amelyek elő-
segítik a szegény és sebezhető országok képességét saját 
érdekeik előmozdítására és megvédésére. Azonban e szer-
ződéseknek az igazságos kereskedelem modelljén kell 
alapul niuk, és nem az úgynevezett szabadkereskedelem 
modelljén, amelyet jelenleg a WTO-szabályoknak való 
megfe leltetés kényszere jellemez. Ezen kívül meg kell va-
lósítani az arányosság elvét, amely megvédi a szegényeket 
és a gyengéket az erősebb partnerrel szemben.

Az ellenállás fontos, de nem elegendő. Új jövőképre 
van szükség az új szabályok alkalmazásához, amelyek a nép 
akaratát fejezik ki, és a társadalmi mozgalmak és az egy-
házak által megfogalmazott etikai kihívásokon alapulnak. 
Csak ezután történhet valódi változás. 

Az alábbi elvek az igazságos kereskedelmi szerződések 
létrejöttét célozzák meg, és egy alternatív kereskedelmi 
paradigma kialakításának útjelzőiként szolgálhatnak. A 
kereskedelmi szerződéseknek

 az életet szolgáló gazdaság elvein kell alapulniuk: szo-
lidaritás, újraelosztás, fenntarthatóság, biztonság és 
önrendelkezés;

 a kisebb, gyengébb és sebezhetőbb államok érdekeit 
meg kell védeniük és előnyben kell részesíteniük;

 a fenntartható fejlődést és a szegénység megszün-
tetését kell elérniük, ahogyan azt az emberek meg-
határozták. 

 Elsőbbséget kell élveznie az élelmiszerhez és vízhez 
jutást, valamint a létfenntartáshoz szükséges javakat 



62 biztosító emberi jogoknak; és meg kell védeni a kis-
termelők túlélésre és gyarapodásra való képességét.

 A kereskedelmi szerződéseket alá kell rendelni a nem-
zetközi jognak és azon szerződéseknek, amelyek ga-
rantálják az egyetemesen elismert emberi jogokat, 
ideértve a polgári, a politikai, a gazdasági, a társa-
dalmi, a vallási és kulturális jogokat, a nemek közti 
egyenlőséget, a munkához való jogot és az őslakosok 
jogait.

 Fel kell ismerni az őslakosok elidegeníthetetlen jogát 
hagyományos tudásuk megőrzéséhez, valamint föld-
jükhöz és annak kincseihez.

 Olyan ökológiai irányelvekkel kell erősíteni a terem-
tett világ iránti tiszteletet, amelyek biztosítják a jövő 
generációk érdekeinek képviseletét és a Föld életben 
maradását.

 Tiszteletben kell tartani a kormányok jogát és felelős-
ségét arra vonatkozóan, hogy biztosítsák a társadalom 
minden tagja számára a jólétet, a demokratikus rész-
vételt és a közösségért való munkálkodását.

 A szerződéseknek hozzá kell járulniuk a világbékéhez 
azáltal, hogy az erőforrásokhoz igazságos hozzájutást 
biztosítanak, és megakadályozzák a hatalmat birtokló 
kormányokat abban, hogy a kereskedelmet fegyver-
ként használják gazdasági, katonai és politikai érde-
keik elérésére.

 Növelni kell a vállalatok társadalmi felelősségvál lalását 
és elszámoltathatóságát, valamint olyan kormányzati 
szabályozás segítségével betartatni azokat, amely a 
magántulajdonnal kapcsolatos társadalmi felelősség-
vállalásra alapoz.

 A projektek kezdetét, megvalósítását, befejezését és 
ellenőrzését átlátható folyamattá kell tenni, amely 
teljes részvételt és megfelelő információkat biztosít 
kellő időben mindazok számára, akiknek az életét az 
adott program érinti.



63 Tiszteletben kell tartani az emberek szuverén jo-
gát arra, hogy többféle fejlődési utat választhassa-
nak, odáig menően, hogy akár elállhassanak a már 
megkötött szerződésektől, illetve újratárgyalhassák 
azokat. 

Továbbgondolást segítő kérdés:
 Hogyan válhat az agapé és a változást létrehozó igazsá-

gosság a kereskedelmi kapcsolatok vezérlő normájává 
minden szinten?





IGAZSÁGOS PÉNZÜGYEK

És bocsásd meg vétkeinket, 
miképpen mi is megbocsátunk 

az ellenünk vétkezőknek.
(Mt 6,12)

4





4.1 PÉNZÜGYEK: AZ UZSORÁTÓL 
AZ IGAZSÁGOS PÉNZÜGYEKIG

A kereskedelem átalakítását nem lehet elválasztani a nem-
zetközi pénzügyi intézetek átalakításától. Az 1980-as évek-
től kezdve a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank olyan 
feltételeket használ a hitelezéshez és az adósságok elen-
gedéséhez, amely a „mindenkinek ugyanolyat”  (one-size- 
fits-all) makrogazdasági elvének megvalósulását segítette 
elő. E feltételek között szerepel, hogy a szegény országok 
piacait nyissák meg a nemzetközi vállalatok és kereskedők 
versenye számára, továbbá az is, hogy csökkentsék a helyi 
termelők kormányzati támogatásait, privatizálják a mar-
ketingtanácsokat, az ipart és a társadalmi szolgáltatásokat. 
Mindezek emberek milliói számára jártak katasztrofális 
következményekkel, mivel állások szűntek meg, a kister-
melők pedig kénytelenek voltak versenyre kelni a nagy-
vállalatokkal. 

A történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy a lakosság és 
a nemzetek csak akkor tudják irányítani fejlődési folya-
mataikat, ha pénzügyeik irányítása a kezükben van. 

A nemzetközi pénzügyi intézmények által megvalósított 
szabályozás következménye, hogy a kölcsönökhöz és a tar-
tozások elengedéséhez fűzött feltételek sok esetben pusz-
tító hatást gyakoroltak az egyes nemzetgazdaságokra.
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2001 decemberében Buenos Airesben ezrek vonultak 
utcára üres edényekkel zajt csapva, egy nagyszabású, 
hangos, erőszakmentes demonstráció – cacerolazo27 – 
keretében. Az embereknek ez a rendkívüli „kiáltása” 
szinte ostromállapotot hozott létre, amelyben kinyil-
vánították, hogy elegük van a növekvő szegénységből, a 
munkanélküliségből és abból, hogy büntetlenül élhetnek 
azok, akik kifosztották az országot a vagyonából. E ko-

27 http://www.cacerolazo.com. A cacerolazo a tiltakozás egyik népsze-
rű formája lett – az emberek üres edényeket csapkodva vonulnak ki az 
utcára. Az elnevezés a spanyol cacerola szóból ered, amelynek jelentése 
serpenyő. (A ford.)



69moly társadalmi robbanás következtében 5 kormány-
főt iktattak be kevesebb mint két hét alatt. Argentína 
gazdasági krízishelyzetének okozói egyfelől azok a dol-
lármilliárdok, amelyekkel a jogtalanul rájuk rótt adóssá-
got törlesztik évről évre, másfelől pedig a Nemzetközi 
Valutaalap által kikényszerített szabályozás. Az 1990-es 
években Argentína – az utolsó betűig betartva az elő-
írásokat – a Nemzetközi Valutaalap mintagyereke volt. 
A nagyszabású privatizáció és az átalakítások után az or-
szág adóssága 146 milliárd dollárra növekedett. Amikor 
az argentin válság elmélyült, a Nemzetközi Valutaalap 
egyre több milliárdot követelt biztosítékul, míg végül 
2001 végére az ország teljes gazdasági rendszere össze-
omlott. A neoliberális gazdaságpolitika bevezetése előtt 
az argentin társadalom 60%-a a középosztályhoz tarto-
zott. Az összeomlás után a lakosság 60%-a létminimum 
alá süllyedt. 

Afrikában a Nemzetközi Valutaalap mintagyereke 
Zambia volt. Az ország egyik területét aszály és AIDS- 
járvány sújtotta, ezért Zambiának minden elérhető 
pénz ügyi forrásra szüksége volt, hogy fenntartsa társa-
dalmi és mezőgazdasági infrastruktúráját. Ehelyett el-
várták, hogy átlag 221 millió USD adósságtörlesztést 
fizessen 2003 és 2005 között, ami kétharmaddal több 
annál, mint amit a Világbank adósságelengedése előtt 
fizetett. 

2003 és 2005 között a Nemzetközi Valutaalap 293 
mil lió USD adósságtörlesztés beszedését irányozta elő, 
miután adósságkönnyítést hajtott végre a súlyosan el-
adósodott szegény országok úgynevezett HIPC-prog-
ramjának28 keretében. Közben Zambia az 1990-es évek 
óta még mindig fizeti a törlesztéseket a Világbank és 

28 HIPC = The Enhanced Heavily Indebted Poor Countries Initiative: 
a súlyosan eladósodott szegény országok programja. (A ford.) http://
web.worldbank.org/



70 a Nemzetközi Valutaalap elhibázott politikája miatt. A 
Nemzetközi Valutaalap ahelyett, hogy bevallaná saját 
felelősségét és számonkérhetőségét a zambiai adósság-
válság ügyében, továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy ki-
kényszerítse az ország megmaradt vagyonának értékesí-
tését. Amikor a világ politikusai Zambia ügyében saját 
hibájukkal szembesültek, a helyi kormányok korrupció-
jának vádja mögé bújtak, ahelyett, hogy megvizsgálták 
volna saját politikájuk valódi következményeit. 

Ezek a tapasztalatok az egész globális pénzügyi rendszer 
hibáját jelzik. Nincs olyan pénzügyi intézmény, politikai 
erő vagy szabályzat, amely képes vagy hajlandó volna ellen-
őrzés alatt tartani azt az 1,9 trillió USA-dollár értékű pénz-
forgalmat, amely egy-egy értéknapon lezajlik. Javakkal és 
szolgáltatásokkal történő pénzügyi spekulációk uralják a 
kereskedelmet, amelyek elvonják a forrásokat a hosszú 
távú eredményes beruházásoktól, és a legnagyobb szük-
séggel küzdő területektől. Továbbá a pénzügyi piacok – 
spekulatív csalásokkal és pénzügyi krízisekkel megterhel-
ve – egyre bizonytalanabbá válnak.

A kockázat nem egyenlően oszlik meg. Az USA-dollár 
uralma a pénzügyi piacokon azt eredményezi, hogy az USA 
megengedheti magának, hogy fizetőképesnek minősüljön, 



71annak ellenére, hogy a világon ő a legnagyobb adós, és 
többek között azt is, hogy óriási összegeket fektessen a 
fegyvergyártásba, geopolitikai háborúk folytatása céljából. 
Argentína esete tragikus módon illusztrálja  azoknak az 
országoknak a végső tehetetlenségét, amelyek elvesztik az 
uralmat saját valutájuk felett, a dollárhoz rögzítik annak 
árfolyamát, vagy bevezetik az USA-dollárt, illetve az eurót 
mint fizetőeszközt. Mindennek az árát a szegények fizetik 
meg állásaik és megtakarításaik elvesztése révén, valamint 
az élelmiszerárak emelkedése, a terjedő szegénység és a 
mind gyakrabban bekövetkező halálozások révén. 

A gazdag országok jobb időkben a pénzügyi piacokon 
keresztül biztosítják likviditásukat. Ők a pénzügyi válságok 
idején is képesek gondoskodni magukról. Rendszerint or-
szágon belül vagy nemzetközi intézmények segítségével 
forrásokat biztosítanak a befektetők időben való kimene-
kítéséhez, amikor spekulációjuk csődöt mond. Amikor az 
alacsony és a közepes jövedelmű országoknak kedvezmé-
nyes likviditásra van szükségük, akkor csökkenő támoga-
tottsággal és szigorított feltételekkel kell szembenézniük. 
Gyakran arra kényszerülnek, hogy magánbankokhoz for-
duljanak piaci kamatú hitelért, az egészségügyi ellátáshoz 
és az oktatáshoz szükséges források elvonása árán növelve 
a bankok részvényeseinek osztalékát. 

4.2 ÖKOLÓGIAI ÉS JOGTALAN 
ADÓSSÁGOK

A neoliberális finanszírozás és az erőltetett szerkezetát-
alakítás időszaka további társadalmi és ökológiai adóssá-
gokkal növelte észak tartozását a déli féltekével szemben. 
Az Acción Ecologica29 ecuadori civil szervezet így hatá-
rozza meg az ökológiai tartozást: 

29 http://www.accionecologica.org/webae/index.php



72 „…az a tartozás, amelyet az északi ipari országok hal-
moztak fel a harmadik világ országaival szemben az erő-
források kifosztásával, környezeti károk okozásával, illet-
ve a „környezeti térnek” az ipari országokból származó 
hulladékokkal, pl. üvegházgázokkal való beszennyezése 
révén.”30 

Néhány esetben az ökológiai tartozás közvetlenül be-
tudható a kőolaj-kitermelő és egyéb bányászati cégeknek, 
amelyek károsítják az ökoszisztémát az ásványi anyagok 
kitermelése során. Más esetekben az ökológiai adósság a 
nemzetközi pénzintézetek számlájára írható, amelyek a 
nyersanyag-kitermelő projektek finanszírozása közben nin-
csenek tekintettel a társadalmi és környezeti következ-
ményekre. 

Kétféle jogtalan tartozás van. Az egyik ahhoz a kérdés-
hez kapcsolódik, hogy hogyan és kinek köszönhetően ala-
kult ki az adósság. Sok esetben olyan diktátorok halmoz-
ták fel ezeket a tartozásokat, akik az Egyesült Államokkal 
vagy a korábbi gyarmatosító hatalommal szövetkezve vagy 
annak támogatását élvezve katonai puccsal jutottak hata-
lomra. Az adósságok visszafizetésének kötelezettsége szin-
tén jogtalan akkor, amikor semmibe veszi az élelemhez, a 
lakhelyhez, az egészségügyi ellátáshoz és oktatáshoz való 
alapvető emberi jogokat. Például a szubszaharai Afrikában 
dúló AIDS-járvány családokat, közösségeket és teljes nem-
zetgazdaságokat sújtó következményei ellenére az afrikai 

30 A környezeti tér és az ökológiai lábnyom koncepciója abból az el-
képzelésből ered, hogy a Földön élő valamennyi embernek egyforma 
joga van a Föld erőforrásaihoz. A világ lakosságának az a 20%-a, amely 
a leggazdagabb országokban lakik, a fogyasztói vásárlások 86%-át vég-
zi. Ők fogyasztják el az összes energiának az 58%-át, és a jelenlegi 
szén-dio xid-kibocsátás 53%-áért felelősek (a múltra vonatkozóan pedig 
80%- áért.) A világnépesség leggazdagabb egyötödének összességében 
hatalmas ökológiai adóssága van a népesség négyötöde felé. E többség 
ugyanis kénytelen elviselni a legszörnyűbb környezeti pusztításokat, a 
megtermelt javakból való jogos részesedésüket pedig gyakran megta-
gadják tőlük. 



73országok átlagban 3,7 milliárd USA-dollárral fizettek töb-
bet adósságtörlesztésként, mint amennyit új kölcsönként 
kaptak évente 1997 és 2003 között. A déli országok hos-
szú távú strukturális eladósodásának embertelen ára jól 
nyomon követhető. A tőkekiáramlások folyamatosan meg-
haladják a közvetlen külföldi befektetésekből és segélyek-
ből származó tőkebeáramlást. 

Dél hatalmas pénzügyi terhe az északi országok és ban-
kok további gazdagodását szolgálja, és bruttó hazai termé-
kük 3%-át adja. Amikor égető szükség van pénzügyi for-
rásokra az AIDS-cel fertőzött emberek és sok más sürge-
tő fejlesztési ügy ellátására, hogyan tudják megindokolni 
a hivatalos hitelezők akár csak 1 dollár adósság behajtását 
is a szubszaharai afrikai országoktól? Ha pedig mindez 
ennyire köztudott, akkor miért rosszabbodik folyamatosan 
a helyzet? 

E szégyenletes helyzet oka, hogy a déli országok struk-
turális eladósodottsága már 30 éve évről évre növekszik. 
A törlesztésért és a kamatokért kifizetett összegek meg-
haladják a külföldi befektetések és segélyek révén beá-
ramló összegeket. Az 1960-as években minden egyes 
északról délre áramló dollár után 3 dollár vándorolt vissza 
délről északra. Az 1990-es évek végén, a pénzügyi piacok 
30 éve tartó deregulációját követően, 7 dollár vándorolt 
északra minden egyes délre befolyó dollár után. A fejlődő 
országok összességében teljes GDP- jüknek 31 (bruttó ha-
zai termék) legalább 3%-át utalták át az úgynevezett fejlett 
országoknak – mindez jól mutatja az egyre mélyülő sze-
génységet, ami a világ másik oldalán folyamatos gazdago-
dáshoz vezet.

31 Az ENSZ fejlesztési programjának a fejlődésről szóló jelentése 
2002-ben az alábbi adatokat tartalmazza: a 2000., millenniumi évben a 
fejlődő országokba áramló külföldi befektetések értéke ezen országok 
GDP-jének 2,4%-a volt. Az adományok és segélyek értéke a GDP 
0,6%-át tette ki. A fejlett országokba visszaáramló pénz pedig, arányait 
tekintve, a GDP 6,3%-a volt. 



74 Akárcsak a kereskedelem esetében, a hitelezők nem 
akarnak változtatni. A cunami sújtotta ázsiai országoknak 
a hitelezők nem ajánlottak fel adósságelengedést, csupán 
fizetési haladékot kaptak. A nemzetközi pénzügyek felet-
ti uralmat a hét gazdaságilag legerősebb ország birtokolja 
(USA, Japán, Németország, Nagy-Britannia, Franciaor-
szág, Kanada és Olaszország), akik G7 néven ismertek, 
vagy pedig G8-ként, amikor Oroszország is csatlakozik 
hozzájuk a politikai tárgyalásokban. A G7-országok uralják 
a Nemzetközi Valutaalapot és a Világbankot is. 

4.3 AZ AGAPÉ ADÓSSÁGELENGEDÉSRE ÉS 
KÁRPÓTLÁSRA SZÓLÍT FEL

A Biblia úgy tekint a vagyonfelhalmozás rendszerére, mint 
ami embereket dönt nyomorba, és pusztítja a természetet, 
ez pedig hűtlenség Isten iránt, és egyébként megelőzhető 
szenvedéseket okoz. A Biblia a mammon szót használja 
erre, és úgy írja le, mint minden rossznak a gyökerét. Jé-
zus világosan megmondta, hogy nem szolgálhatunk egy-
szerre Istennek és a mammonnak (Lk 16,13)32. A bibliai 
látásmód határozottan leleplezi a szegények és a szükséget 
szenvedők pénzügyi kizsákmányolását (Ám 8,4–14 a tu-
catnyi példák egyike). Az aszimmetrikus és igazságtalan 
kapcsolatok megváltoztatása a szombat, a szombatév és a 
jubileumi év tradíciójában ölt testet. Ezek a hagyományok 
erőteljes víziót kínálnak a gazdasági élet megszervezéséhez. 
Minden hetedik (szombat) évben a földnek pihennie kell, 
parlagon hagyva, hadd egyenek róla néped szegényei (2Móz 
23,10–12). A parlagon hagyás évéhez kapcsolódik az adós-
ságok elengedése, hogy ne legyen szegény köztetek (5Móz 
15,1–5). A jubileumi év (3Móz 25,1–55; 27,16–24; Ézs 

32 A budapesti nagygyűlés üzenetét az AGAPE 6. fejezete idézi (6.2). 
Lásd: 111. o.
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61; Lk 4) hagyománya ugyanazon az elven működik, mint 
a szombatév. Viszont néhány további jellemzővel is gaz-
dagodik: a föld visszakerül annak a családnak a tulajdoná-
ba, aki elvesztette azt szegénysége és adósságai miatt. A 
jubileumi év teljesen helyreállítja a szegények hozzáféré-
sét a termeléshez és jóléthez szükséges erőforrásokhoz. 
Ez sokkal tovább megy, mint a redisztributív igazságosság, 
hiszen újra lehetőséget és eszközöket ad az embereknek 
arra, hogy az élethez szükséges javakat előteremtsék. 

A szombat, a szombatév és a jubileumi év hagyománya 
a Tórában megerősíti azt, hogy Isten szerető és kegyelmes 
Isten. Istent követni azt jelenti, hogy valósággá tesszük 
ezt a kegyelmet és igazságosságot mindenki számára a 
mindennapi életben és a társadalmat kormányzó intézmé-
nyekben. Mivel Isten mindenek megváltója, a szegény 
embereket adósságcsapdába kergető kölcsönöket el kell 
engedni. A legfontosabb, hogy a szegényekre gondunk le-
gyen. A parlagon hagyás évét azért vezették be, hogy a 
szegények élelemhez jussanak (2Móz 23,11): a föld pi-
henni hagyásának gyümölcse az igazságosság – ezt a böl-

A DÉLRŐL ÉSZAKRA SZÁLLÍTOTT JAVAK 
1982 ÉS 1990 KÖZÖTT

Dél 927 milliárd $ értékben kapott se gé  lye-
ket, adományokat, kereskedelmi hi tele  ket, 
közvetlen magánbefektetéseket és köl  csö-
nöket

Dél 1 300 milliárd $ értékben fi ze  tett ki tő-
két és kamatokat (ebbe nem tartoznak bele 
a jogdíjak, osztalékok, a hazatelepült tőke és 
az ala csony árú nyersanyagok)

MÉGIS, 1990-BEN DÉL 61%-KAL NAGYOBB 
MÉRTÉKBEN VOLT ELADÓSODVA, MINT 1982-BEN 

927 
milliárd $





1300 
milliárd $



76 csességet az őslakos  népek már felismerték. A vagyono-
sodás következményeként létrejövő elszegényedés a tár-
sadalom széttöredezéséhez vezet. Az emberi szükséglet a 
legfontosabb, nem pedig a magántulajdon, a profitmaxi-
malizálás vagy pedig a piac „természeti törvényeinek” a 
követése. A szombatév és a jubileumi év intézménye az 
Isten és a nép közötti szövetség megújítását célozzák meg. 
Ezek szándékosan lerombolják azokat az intézményeket, 
amelyek az embereket az adósságcsapda kelepcéjébe csal-
va leigázzák. 

A szombatév és a jubileumi év víziója nagy szerepet 
játszott az igazságosságért folytatott küzdelemben. Ösz-
tönzést adott például a rabszolgaság elleni küzdelemnek, 
és megmutatta, hogyan képes egy ilyen erőteljes vízió meg-
változtatni a világot. Az egyházaknak a nemzetközi pénz-
ügyi kérdésekkel kapcsolatos prófétai küldetése szintén 
megerősíti, hogy „lehet más a világ”33 ott, ahol:

 a nemzetközi pénzügyi rendszer az átláthatóságon, az 
elszámoltathatóságon és a demokratikus ellenőrzésen 
alapszik;

 a pénzügyi rendszer az igazi gazdaságot szolgálja – az 
életet szolgáló gazdaságot, mely az emberek és az öko-
lógiai fenntarthatóság érdekeit tartja szem előtt; és

 a pénzügyi válságokra adott nemzetközi válaszok teret 
hagynak az érintett országok és lakosságuk számára, 
hogy saját maguk határozzák meg politikájukat, prio-
ritásaikat és hosszú távú fejlesztési stratégiájukat. 

33 Utalás egy nemzetközi civil kezdeményezésre, melynek elnevezése 
és mottója: Another World Is Possible. Lásd bővebben: http://www.
anotherworldispossible.org/. E mozgalom Magyarországon is elterjedt 
Lehet más a világ névvel. Lásd bővebben: Lehet más a világ – közösségi 
portál: http://lmv.hu/. (A ford.)



774.4 A GLOBÁLIS PÉNZÜGYI RENDSZER 
ÁTALAKÍTÁSA

Minden nemzetközi pénzügyi rendszert úgy kell megal-
kotni, hogy az maximálisan elősegítse az igazságosság, a 
szegénység megszüntetése és a fenntartható környezet 
felé való elmozdulást. E célok eléréséhez többféle straté-
giára építhetünk. Feltétlenül szükség van alternatív, a szó 
valódi értelmében demokratikus pénzügyi rendszerekről 
szóló vitákra. Ezenkívül a Nemzetközi Valutaalap és a Vi-
lágbank működésére vonatkozóan is megfogalmazhatók 
alapvető követelmények:

 a szavazás rendszerét meg kell változtatni, megszün-
tetve az USA (vagy bármely más ország) vétójogát, és 
erő teljesebb hangot adva a fejlődő országoknak;

 a döntéshozatal váljon átláthatóbbá, és kapjon való-
di szerepet a civil társadalom, hogy közbeléphessen, 
amikor csupán „kozmetikázó” tárgyalásokat folytat-
nak a hibásan elnevezett Szegénység Csökkentésének 
Stratégiai Programjában34;

 meg kell szüntetni azt a gyakorlatot, hogy a szerke-
zetátalakító programok egyoldalú, a hitelezők által 
kikényszerített feltételeket fogalmazzanak meg; 

 a Valutaalapnak és a Világbanknak saját forrásait kell 
használnia az adósságválságok kezelésére (pl. a Nem-
zetközi Valutaalap aranytartalékait, a világbanki köl-
csönök veszteségtartalékait35 és visszatartott nyere-
ségeit);

 a magánhitelezőkért vállalt kezességet meg kell szün-
tetni; így lehetne elérni, hogy vállalják a felelősséget 
magas kockázatú kölcsönök folyósítása esetén.

34 Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP) – A szegénység csökken-
téséről szóló stratégiai dokumentumok. http://www.imf.org/external/
np/prsp/prsp.asp. (A ford.)

35 Veszteségtartalék: a várható veszteség miatt tartalékolt pénzmennyi-
ség. (A ford.)
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Azonban ezek a reformjavaslatok még nem elegendők, és 
valamennyi esetben a neoliberális gazdaságot és annak 
in tézményrendszerét uraló gazdag és erős országok jóaka-
ratán múlnak, amelyek eleve elutasítják az alapvető ér-
dekeiket sértő reformjavaslatokat. Szükség van az embe-
rek tapasztalataira és alternatíváira építő ellensúlyozó tevé-
kenységekre, beleértve olyan intézkedéseket is, amelyek:

 megtörik a nemzetközi pénzügyi intézmények és a 
multinacionális vállalatok uralmát, felszólítva a nem-
zeti kormányokat arra, hogy szabályozzák a multina-
cionális cégek működését, és követeljenek aktívabb 
szerepet  az átalakított multilaterális testületek szá-
mára;

 megtagadják a felháborító adósságokra kivetett kama-
tok kifizetését, főleg az eladósodott országok közös 
akciói révén;

 teret nyitnak a közösségek és kormányok számára, 
hogy demokratikus kontrollt gyakorolhassanak azok-

MIT JELENT A SZAVAZATI ERŐ 
A NEMZETKÖZI VALUTAALAPBAN?

Nemzetközi Valutaalap (International 
Monetary Fund, IMF)
Szavazati arányok: 
17,4% az USA szavazati joga
4,5% az afrikai országok szavazati joga

Világbank (World Bank)
Szavazati arányok:
16,5% USA
7,9% Japán
4,5% Németország
4,3% Egyesült Királyság
4,3% Franciaország
Indiáé 3% alatt van, holott itt él a világ 
lakos ságának 16%-a.



79ban a kritikus pénzügyekben, amelyek az emberek 
életét érintik; ide tartozik a kölcsönök felülvizsgálata, 
amely segít beazonosítani a jogtalan és szégyenteljes 
kölcsönöket;

 visszafordítják a délről északra folyó pénzügyi és öko-
lógiai vagyon áramlását a jogtalan adósságok eltörlé-
sével és az ipari országok bruttó nemzeti bevétele 
0,7%-ának hivatalos fejlesztési támogatásra fordítá-
sával – nem jótékonysági alapon, hanem az eddigi 
kizsákmányolás helyreállításaként;

 csökkentik a spekulatív pénzügyi tranzakciók mennyi-
ségét, és jelentősen emelik a valódi fejlesztési támo-
gatásra szánt összegeket az 1,9 trillió USD értékben 
lezajló napi pénzforgalomra kivetett pénzforgalmi 
adó36 bevezetése révén. 

Az ázsiai válság legsúlyosabb időszakában, 1997-ben, Ma-
lajzia visszautasította a Nemzetközi Valutaalap tanácsát, 
és szigorú tőkeellenőrzést vezetett be, amely lehetővé tet-
te a maláj kormány számára, hogy ösztönző politikát ve-
zessen be (beleértve az adócsökkentést), költsön az infra-
strukturális beruházásokra, és csökkentse a kamatokat 
anélkül, hogy valutája gyengülésén aggódott volna. Végül 
a Nemzetközi Valutaalap is elismerte, hogy sikeres poli-
tikát folytattak. Nemzeti szinten a kormányoknak vissza 
kell szerezniük az uralmat a költségvetési, pénzügyi és 
adópolitikájuk felett, azért, hogy meggátolják a növekvő 
spekulációt, megállítsák a tőkeáramlást az offshore37 adó-

36 Ez a pénzforgalmi adó az ún. Tobin-adó. James Tobin Nobel-díjas 
közgazdász gondolatának lényege, hogy a nemzetközi átutalásokra ki-
vetett alacsony adóval megfékezhetők a spekulációs mozgások úgy, hogy 
közben a működő tőke gyakorlatilag zavartalanul áramolhat. Az alacsony 
adó ugyanis csak a spekulációra jellemző többszöri, sűrű átutalások ese-
tében jelentkezik gátló tényezőként. (A ford.)

37 Az offshore napjaink egyre ismertebbé váló üzleti fogalma. Azokra a 
vállalatokra használják az offshore jelzőt, amelyeket nagyon alacsony 
(vagy akár nulla) adókulcsú, úgynevezett adóparadicsomokban jegyeztek 
be – ezáltal üzleti nyereségük után nem kell adót fizetniük. Szó szerint 



80 paradicsomokba, és biztosítsák a külföldi beruházások 
tisz tességes módon történő adóztatását, és ezáltal hozzá-
járuljanak az alapvető emberi és társadalmi szükségletek 
kielégítéséhez. A kormányoknak teljes autonómiával kell 
rendelkezniük a tekintetben, hogy milyen valutát kívánnak 
használni. A nemzeti kormányoknak fel kell hagynia azzal 
a neoliberális szemlélettel, amely a gazdagok és a multi-
nacionális vállalatok számára csökkentett adókat ír elő. 
Ezen adócsökkentés célja, hogy ideális környezetet bizto-
sítson a befektetések és a szabadkereskedelem számára, 
amely korlátozza az ország mozgásterét abban, hogy a tár-
sadalmi fejlődés megvalósításához állami bevételekre te-
gyen szert. Egy tisztességes és igazságos adórendszer részét 
képezik az ökológiai igazságosságot és a vagyoni különbsé-
gek csökkentését előmozdító adók, mint például a szén-di-
oxid-kibocsátás megadóztatása. 

4.5 AZ ALTERNATÍV FINANSZÍROZÁS 
TÁMOGATÁSA HELYI SZINTEKEN

Az informális gazdaság38 – a modern piacgazdaság peremén 
végbemenő számtalan tevékenység – az emberek nagy há-
nyadának biztosít jövedelmet a déli országokban. A legtöbb 
ember a családban és kisvállalkozásokban keresi meg a 
kenyerét. A világon az összes állás kb. felét az ötnél keve-
sebb alkalmazottat foglalkoztató kisvállalkozások adják. 
Néhány helyen ez az arány még magasabb. Az informális 

fordítva: parton túli, parton kívüli. Ennek gyakorlati jelentése pedig az, 
hogy az adott vállalat a bejegyzés országában gazdasági tevékenységet 
nem végez, nemzetközi/külföldi üzleti nyeresége után pedig a bejegyzés 
helyén nem kell adót fizetnie. Ezáltal az offshore cégek adómentesek, 
vagy csak nagyon alacsony adókulccsal adóznak. (A ford.)

38 Az informális gazdaság vagy informális szektor egy gazdasági szakki-
fejezés, amelyet magyarul általában fekete gazdaságként szoktunk em-
legetni. http://www.gdrc.org/informal/index.html (A ford.)
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szektort azonban nem szabad romantizálni, és a mikro-
vállalkozások sem az emberi fejlődés csodaszerei. Egyaránt 
vannak köztük sikeresek és kudarcosak, a munkakörülmé-
nyek pedig gyakran ijesztők. Legnagyobb nehézségük, hogy 
nem tudnak hozzájutni a termelőeszközökhöz, nevezete-
sen a tőkéhez és a földhöz.

Bizonyos mértékben javult a helyzet olyan kezdemé-
nyezéseknek köszönhetően, mint például hiteleket nyúj-
tó és megtakarításokat kezelő szövetkezetek létrehozása, 
önellátó munkáskezdeményezések, etikus befektetéseket 
támogató bankok39, kisközösségi fizetőeszközök és mikro-
hitelrendszerek. Az egyházak aktívak voltak e területen 
az Ökumenikus Hitelalap40 ( később Oikocredit41) létre-

39 Etikus befektetési bankok (ethical investment banks): a felelős etikai 
befektetések (Socially Responsible Investment; SRI) alapgondolata az 
az elképzelés, hogy a vállalatoknak nem csupán a profitérdeket kell kö-
vetniük, hanem el kell köteleződniük olyan értékek mellett, amelyek 
alapvetők a társadalom és a környezet megóvása érdekében. (A ford.)

40 Ecumenical Loan Fund (ECLOF) http://www.eclof.org/
41 Az Oikocredit az Egyházak Világtanácsának kezdeményezésére in-

dult, a mikrohitelek nyújtására specializálódott erkölcsi felelősség-
vállalással működő befektetési alap. (A ford.) http://www.oikocredit.
org/site/en/



82 hozásával. Azonban a mikrohiteleknek az utóbbi időben 
megfigyelhető fellendülése vegyes eredményeket hozott, 
és a strukturális egyenlőtlenségeket nem orvosolja. Az a 
gyakorlat, hogy kis összegű kölcsönöket folyósítanak – 
gyakran biztosíték nélkül – szegény jövőbeli vállalkozók 
számára, a nemzetközi pénzügyi politika perifériáján sze-
repelt. Ma már sok kezdeményezés létezik. Ezek általában 
demokratikusak és részvételen alapulnak, előnyben része-
sítik a csoportoknak és szövetkezeteknek nyújtott hitele-
ket az egyéni hitelekkel szemben. A hiteligénylés folya-
mata egyszerű és áttekinthető, a rövid lejáratú és alacsony 
összegű hiteleket gyorsan folyósítják. A törlesztési muta-
tók alapján elmondható, hogy nők csoportjai aránytalanul 
nagy részben kapnak mikrohiteleket. Ugyanakkor nők né-
hány csoportja arról számolt be, hogy a hiteltörlesztés 
zsarnoki réme fenyegeti életüket, és hogy a vállalkozás 
bukása miatti félelem hatalmas stresszt és traumát okozott 
a programban részt vevő nők életében. 

A relatív sikerek ellenére a mikrohitelrendszer iránti 
lelkesedéssel csínján kell bánni. Az efféle programokban 
rejlő lehetőségeket csak akkor lehet teljesen kiaknázni, ha 
az őket sújtó – a hagyományos hitelezést előnyben része-
sítő – diszkriminatív törvények megváltoznak. Fennáll az 
a veszély, hogy néhány mikrohitel-szervezet képtelen lesz 
ellenállni a kísértésnek, és intézményesülni fog, ezáltal 
pedig fő működési területük a szegények felől a kevésbé 
szegények irányába mozdul el. Nagy körültekintés szük-
séges a mikrohitel-szervezetek hatásának megítéléséhez. 
A mikrohitel-stratégia nem helyettesítheti a szisztemati-
kus gazdasági átalakítást.

 



834.6 ETIKUS GYAKORLATOK ÉS 
VÁLLALATI SZABÁLYRENDSZEREK 
A BEFEKTETÉSEKHEZ

A gazdasági igazságosságért munkálkodók körében számos 
vita folyik a befektetésekhez kapcsolódó etikus gyakorla-
tok és vállalati szabályrendszerek előmozdításának haté-
konyságáról. Sokan úgy gondolják, hogy a probléma a 
rendszerben gyökerezik, és csak a rendszer teljes átalakí-
tásával oldható meg. Mások szerint pedig a fokozatos vál-
tozások segítik elő a majdani mélyebb átalakulást. Egyre 
több személy és intézmény fordít figyelmet befektetések-
kel kapcsolatos döntéseknél a pénzügyi megfontolásokon 
túl a társadalmi és környezetvédelmi szempontokra. Sok 
vallási intézmény, ideértve az Egyházak Világtanácsát is, 
fogalmazott meg társadalmi és környezetvédelmi felelős-
ségről szóló irányelveket a saját befektetéseihez. Bár kü-
lönböznek a vélemények a tekintetben, hogy mi tesz „fe-
lelősségteljessé” vagy erkölcsileg vállalhatóvá egy befek-
tetést, a legtöbb esetben három stratégiát alkalmaznak:

 Elkerülés vagy tőkekivonás: nem fektetnek be pénzt 
olyan vállalatokba, amelyek:

– fegyvert, alkoholt vagy dohányt állítanak elő;
– diszkriminatív alkalmazotti politikát folytatnak;
– megsértik az emberi jogokat;
– közreműködnek nukleáris energia előállításában, 

vagy jelentősen hozzájárulnak a környezetromboláshoz;
spekulációkat folytatnak, és adókerülők (ezért pl. né-
mely kereskedelmi bankot bojkottálnak).
 Képviselet: a befektetéseket eszközként használják 
arra, hogy elősegítsék a szervezeti felelősségvállalást a 
részvényesek döntéseinél vagy a menedzsmenttel foly-
tatott tárgyalásokban. 
 Alternatív beruházás: szándékos döntés, hogy olyan 
vállalkozásokba ruháznak be, amelyek társadalmi és kör-
nyezetvédelmi szempontból is felelősen viselkednek. A 



84 tapasztalat azt mutatja, hogy a társadalmi és környezet-
védelmi kritériumok alapján megvalósuló beruházások 
gyakran azonos vagy jobb hozamot biztosítanak, mint a 
„normál” befektetések. 

Példa erre az orosz ortodox egyház, amely olyan etikai 
kódexet és a gazdasági tevékenységekre vonatkozó sza-
bályrendszert dolgozott ki, melynek alapja a Tízparan-
csolat, illetve azon tapasztalatok, amelyeket oroszországi 
megvalósításuk során a vallási csoportok szereztek.

Elismerjük, hogy az egyházak felelőssége az etikus gyakor-
latok előmozdítása terén más és más kihívásokat jelent a 
különböző korokban. Annak ellenére, hogy jelentős erő-
feszítések történnek abban az irányban, hogy a jelenlegi 
paradigmát átitassák etikai irányelvekkel, véleményünk 
szerint, tekintettel a neoliberális globalizáció mindenre 
kiterjedő voltára és a transznacionális vállalatok szerepére 
ebben az igazságtalan rendszerben, az egyházaknak a rend-
szert magát kell megcélozni. Ama elhívásunknak megfele-
lően, mely szerint a szegények iránt igazságosnak kell len-
nünk, helyezzünk kevesebb hangsúlyt a reformra és a 
kor látozásokra, és ehelyett törekedjünk a rendszer átala-
kítására. Ne szégyelljük a népi kezdeményezésű kampá-
nyokkal vállalt szolidaritást sem, beleértve a kollektív 
en gedetlenség támogatását is. 

Az adósság, az uzsora és az igazságtalan pénzügyi rend-
szerek, melyek a gazdagok vagyonát gyarapítják a szegé-
nyek kárára, prófétai és spirituális választ is követelnek az 
egyházaktól. Jézus figyelmeztetése, miszerint nem szol-
gálhatunk egyszerre Istennek és a mammonnak, megkí-
vánja, hogy mint hitközösségek alaposabban megvizsgáljuk 
tanítványságunkat. 



85Továbbgondolást segítő kérdések:
 Annyira részei vagyunk a nemzetközi pénzügyi és be-
fektetési rendszernek, hogy teljesen behálózott bennün-
ket a mammon szolgálata, és hűtlenek lettünk az élet 
Istenének radikális szolgálatában?
 Valóban olyan az életünk, hogy úgy szeretjük Istent 
és felebarátunkat, mint magunkat?





VÁLTOZÁST LÉTREHOZÓ 
CSELEKVÉS ÉS ÉLŐ ALTERNATÍVÁK

Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, 
testvéreim, hogy okos istentiszteletként 

szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, 
amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok 

e világhoz, hanem változzatok meg 
értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: 

mi az Isten akarta, mi az, ami jó, 
ami neki tetsző és tökéletes. 

(Róm 12,1–2)

5





5.1 MEGÉLT ALTERNATÍVÁK

A (meg)változás42 arra kötelez bennünket, egyházakat, 
hogy a nehéz, de kézzelfogható helyzet fölé emelkedjünk, 
és elképzeljük, felfedezzük, megragadjuk és megtestesít-
sük azt, ami valóban felszabadító, és váltsuk ezt valóra. 

Elszakadva a neoliberális globalizáció gyilkos paradig-
májától, mi az ökumené életigenlő vízióját támogatjuk – 
egy olyan földi közösséget, ahol minden nép igazságos 
kapcsolatban él egymással, az egész teremtett világgal és 
Istennel.

A Zsidókhoz írt levél 12. fejezete emlékeztet bennün-
ket arra, hogy „a bizonyságtevők fellege vesz körül ben-
nünket”. Ezek a bizonyságtevők nemcsak abban segítenek, 
hogy feltárjuk a jelenlegi gazdasági rendszerrel kapcsolatos 
igazságokat, hanem arra is emlékeztetnek bennünket, hogy 
a jelenlegi világrenddel szembeni alternatívák létrehozása 
olyan feladat, mely magának az egyháznak a természetéből 
következik. Az egyház arra hivatott, hogy ne idomuljon 
az igazságtalanság struktúráihoz, hanem hogy az új terem-
tés hírnöke legyen. A bibliai látomás az isteni újjáteremtés 
meghirdetésével tör elő, ez pedig bizonnyal azt jelenti, 
hogy itt és most az egyháznak alternatívákat adó közös-
séggé kell válnia: alternatív víziók, alternatív helyek, al-

42 Visszautalás a fejezet mottójára (Róm 12,2): változzatok meg értel-
metek megújulásával. (A ford.)



90 ternatív spiritualitás és alternatív gazdasági elképzelések 
és gyakorlatok közösségévé. 

A változás felé vezető kézenfekvő ösvény az emberek 
valós helyzetével és igazságával kezdődik, hogy elhiggyük 
róluk, a változás magjai bennük vannak, továbbá hogy ké-
pesek a változásra. Az ökumenikus társadalmi gondolkodás 
és cselekvés nem egyenmegoldásokat kínál, hanem inkább 
azt hangsúlyozza, hogy fenntartható és igazságos közössé-
geinkben az emberek a főszereplői a méltóságteljes élethez 
vezető közös utunknak. Elköteleztük magunkat arra, hogy 
a már létező alternatívákat bemutassuk és megvalósítsuk 
– különösen a szegényektől, a nőktől, az őshonos lakos-
ságtól és más kirekesztett csoportoktól származókat –, és 
elősegítsük az új alternatívák létrejöttét. A halál és rom-
bolás közepette a népi mozgalmak erőteljes életigenlésé-
nek lehetünk tanúi. 

Nem feledve, hogy a gyarmatosítás időszakában az egy-
házak is részt vettek kultúrák és emberi életek elpusztí-
tásában, az egyházak képesek és hivatottak arra, hogy ke-
ressék a másokkal való együttműködést és a másoktól 
származó inspirációt: gondolunk itt mindazokra, akik élet-
adó alternatívákat keresnek. A történelemben a gyarma-



91tosítás során az őslakosokat mindig sok kihívás érte. Le-
rombolták ökológiai értékeiket és azon szokásaikat, ame-
lyek képessé tette őket arra, hogy igazságos és harmonikus 
kapcsolatban éljenek a teremtett világgal. Ma ezrek és 
ezrek válnak áldozattá, hasonlóan, mint a múltban a benn-
szülöttek. Ezért alapvető fontosságú a szolidaritás az új 
gyarmatosítás régi és új áldozatai között, hogy elutasítsuk 
és megváltoztassuk a jelenlegi globalizációs folyamatokat. 

Az adivasisok,43 a dalitok44 és az Orisszában45 élő halász 
törzsek harcot vívtak a brit gyarmatosítás ellen 1768-ban. 
Ma, a függetlenség utáni korszakban, ahelyett, hogy a sza-
badság áldásait élvezhetnék, most ismét a létükért foly-
tatnak küzdelmet saját hazájukban. Az indiai kormány 
liberalizációra és a Világbank szerkezetátalakító program-
jában szereplő privatizációra törekedett, valamint arra, 
hogy betartsa a WTO előírásait. Ezért új irányvonalakat 
és törvényeket hoztak létre, hogy megszüntessék a védel-
met nyújtó törvényeket, és erőszakkal elvegyenek föld-
területeket, erdőket és vizeket a szegény, őshonos és ki-
taszított közösségektől, hogy a nagyvállalatokat előnyhöz 
juttassák. Az Orissza erőforrásainak kizsákmányolására 
tett ismétlődő kísérletek miatt az emberek kiszorulnak 
lakóhelyükről, elvesztik megélhetésüket, elvesztik szokás-
jogukat a földet, vizet és erdőket illetően. Hanyatlik a 
kultúra, a társadalmi kapcsolatok lazulnak, és pusztul a 
természeti környezet. Más szóval, azoknak a valóságos és 
élő alternatíváknak a tudatos pusztítása folyik, amelyekben 
az emberek egységben élnek Istennel és a természettel. 

A népi mozgalmak egyre terjedő megjelenése jelzi az 

43 Adivasis – szó szerinti jelentése: bennszülött lakosság vagy törzsi 
népek. Az indiai lakosság egy kisebbségét alkotják. A különböző 
törzsekhez tartozó népek gyűjtőneveként is használatos. (A ford.)

44 A dalitok az indiai kasztrendszerben a kaszton kívüliek, érinthetetlenek, 
kitaszítottak. Csak a legalantasabb munkákat végezhetik. (A ford.)

45 India egyik szövetégi állama északnyugaton. (A ford.)



92 alulról jövő46 tudatosság növekedését. Ezeket a 
mozgalmakat és az igazságtalanság elleni jogos küzdelmüket 
azonban úgy tüntetik fel, mint amelyek a nemzeti 
biztonságot és a gazdasági növekedést fenyegetik. Az új 
törvényekkel megtámogatott terror uralma alatt a 
rendőrség és a katonaság szabad kezet kap, hogy elfojtsa 
az őszinte törekvéseket, és eltiporja az egyet nem értés 
jogát. A neoliberális gazdasági globalizáció és a 
militarizálódás közti kapcsolat mindenki számára világosan 
látható. 

Elnyomják, fejlődésellenesnek és kormányellenesnek 
bélyegzik az embereknek az erőforrások feletti rendelke-
zési jogukért folytatott küzdelmét. A formális demokrácia 
kevésnek bizonyul ahhoz, hogy megvédje az emberek ér-
dekeit a globalizáció korában. Meg kell újítani az emberek 
közvetlen döntéshozatali jogát az életüket érintő kérdé-
sekben. Az egyházaknak nyíltan fel kell vállalniuk azt a 
felismerést, hogy a gazdagok a felelősek – északon és dé-
len egyaránt – a szisztematikus visszaélésekért. Az új-zé-
landi47, az ausztráliai, a kanadai és az egyesült államokbe-
li őslakosoknak hasonló történetei vannak a módszeres 
rombolásról és az ellenállási mozgalmakról. 

Vannak helyek és közösségek, amelyek még mindig ra-
gaszkodnak hagyományos és megszokott életmódjukhoz, 
és megvédik vallási hagyományaikat és szokásaikat. A 
Csendes-óceáni-szigetek egyházai, például, egy remény-
keltő modellt mutattak azzal kapcsolatban, hogy a helyi 
lakosság a saját tradicionális életmódjára építve hogyan 
tud ellenállni a neoliberális globalizáció programjának. 
Részletes javaslatuk címe: A remény szigete.

A braziliai São Paulóban egy agrokémiai vállalkozás a 

46 Az eredeti szövegben szereplő szó, grassroots, az alulról jövő népi 
kezdeményezések politikai szakkifejezésévé vált. (A ford.)

47 A dokumentum Új-Zélandot Aotearoa néven említi. Ez Új-Zéland 
széles körben elterjedt és elfogadott maori neve, egyre több felé 
használják. (A ford.)



93vállalat társadalmi felelősségét komolyan véve elkezdte 
alkalmazni a gazdasági igazságosság koncepcióját. A nagy-
arányú eladósodottság kellemetlen helyzetében pénzt és 
időt fektetett saját munkavállalóiba. Az elnökség néhány 
tagja számára a döntés őrültnek és irracionálisnak tűnt. 
Az újítások között szerepelt a jutalmazási rendszer javítá-
sa, a jutalmazás közvetlen formáinak kialakítása, a tanul-
mányi idő biztosítása a munkaév alatt, az együttműködés-
re ösztönzés a munkahelyi verseny helyett. A megfelelő 
mértékű erőfeszítésnek és áldozatvállalásnak köszönhe-
tően néhány éven belül a vállalat pénzügyi helyzete ismét 
egyensúlyba került. A cég új programokat indított el a 
dolgozók családjaival a gyár közelében lévő közösségben. 
Létrehoztak egy közösségorientált iskolát a fiatalok ré szére 
szervezett programokkal és más oktatási, nevelési kezde-
ményezésekkel. Elkezdték propagálni a környezettudatos 
viselkedést az emberek, a közösség és a vállalat szintjén. 
Egy másik szakaszban a cég bevezette a kétágú profitmeg-
osztás rendszerét és a részvények demokratizálását. Rész-
vényeket adományoztak azoknak a dolgozóknak, akik már 
kettő vagy több éve a cégnél dolgoztak. Ma a munkavál-
lalók tulajdonában van a cég vagyonának 20%-a. Végül 
pedig a vállalat kezdte átalakítani gépsorait, hogy egy ag-
roökológiai szempontoknak is megfelelő gyártási tervet 
valósítson meg. A vállalat vezetői a céges ügyek mellett 
aktív szerepet vállalnak a városi és az országos politikában, 
hogy olyan társadalmi rendet valósítsanak meg, amely le-
hetővé teszi a személyiségi és állampolgári jogok teljes körű 
gyakorlását, valamint egy együttműködésen, kölcsönössé-
gen és szolidaritáson alapuló gazdaság megteremtését.
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5.2 ÖKOIGAZSÁGOSSÁG
Az utóbbi évtizedekben a társadalmi igazságosság az 
ökumenikus etika központi témája volt. A neoliberalizmus 
hatása a világban arra sürget bennünket, hogy a teremtett 
világ és az emberiség közötti igazságos együttműködésre 
szólítsunk fel. Sok környezetvédő és feminista mozgalom 
állította középpontba az ökológiai igazságosság követel-
ményét, emlékeztetve arra, hogy a gazdaság és a környezet 
(ökonómia és ökológia) Isten teremtett világának (oikosz) 
két, egymástól elválaszthatatlan és kölcsönösen összefüg-
gő oldalát jelenti. Az egyházaknak ezért el kell gondolkod-
niuk azon, hogyan cselekszik Isten a teremtés és az em-
beri társadalom igazságosságának védelme és előmozdítá-
sa érdekében.



95

A klímaváltozás az igazságosság egyik kérdése. Azok, 
akik nagy mennyiségű fosszilis tüzelőanyagot fogyasztanak, 
más emberek életét veszélyeztetik: az alacsonyan fekvő 
szigeteken és partvidékeken élő emberek életét, a súlyos 
aszályoknak, áradásoknak és viharoknak kitett emberek 
életét. A jelenlegi „fosszilis energiahordozókra épülő gaz-
daság” komoly hangsúlyt fektet az egyre gyorsuló gazda-
sági növekedésre, amely aránytalanul előnyben részesíti a 
már gazdagokat, és, mint tudjuk, tönkreteszi az életet Föl-
dünkön. Ezen változtatni kell.

Az ökumenikus pátriárka, I. Bartolomaiosz nem félt 
mindezt „bűnnek nevezni, amely mélyen megsérti Isten 
jóakaratát, Istennek az élet, az emberek és az egész te-
remtett világ iránti rendíthetetlen szeretetét”48. A klíma-
változás következményei emlékeztetnek bennünket arra, 
hogy összetartozunk. Amit egy csoport emitt tesz, az ha-
tással van egy másik csoportra amott. Egy emberi faj va-
gyunk. Arra kaptunk elhívást, hogy igazságos és fenntart-
ható kapcsolatban éljünk egymással, mindenek javára – 

48 Vö. I. Bartolomaiosz pátriárka üzenete a bizottságok 6. konferenciá-
jához (Conference of the Parties ) 2000-ben, Hágában. ENSZ-megálla-
podás a klímaváltozásról.

KIHALÓ FAJOK

 1850–1950 1 állatfaj évente
 1989 1 állatfaj naponta
 2000 1 állatfaj óránként
 50 éven belül az állat- és növényfajok 
25%-a fog kipusztulni a globális felmelege-
dés következményeként. 

Forrás: Prof. John Van Klinekn, 
Groningen Egyetem, Dánia



96 beleértve a jövendő életet is a Földön. Botrány, ha egy 
csoport vagy egy ország mások felett állónak tekinti magát, 
mintha nem tartozna ehhez a földi közösségéhez. 

Az ökológiai igazságosság nem csak etikai és politikai 
követelmény. Az ökoigazságosságért folytatott küzdelem 
az ellenállás szellemének erőteljes kifejezője az őslakos 
népeknél, valamint mindazoknál, akik szolidaritást vállal-
nak velük, hogy megvédjék a Földet és annak erőforrá-
sait a jelen és a jövő generációk számára. Azok, akik ma 
szegény vagy gazdag országokban szenvednek, felülvizs-
gálják és újragondolják a teremtéshez való viszonyukat, 
hogy az ökológiai igazságosság elveinek megfelelően élje-
nek, a még meg nem született generációk érdekében. 

A vízért folyó küzdelem a neoliberalizmussal szembeni 
ellenállás és a változásért folyó harc lényegi eleme – nem 
mint intellektuális mutatvány, hanem mint a túlélés sür-
gető imperatívusza. A vízprivatizáció elleni sikeres küzde-
lem legjobb példája a bolíviai Cochabamba lakosainak 
harca. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) előírásainak meg-
felelően 1999-ben Cochabamba víz- és csatornarendszerét 
privatizálták. Negyvenéves lízingszerződéssel az Aguas del 
Tunari cég tulajdonába került, amely részben (27,5%) az 
amerikai vízszolgáltató óriáscég, a Bechtel tulajdonában 
van. Rögtön a privatizáció után áremelkedés következett, 
amely megduplázta vagy megháromszorozta az emberek 
vízszámláját. A családok 20 USA-dollárnál is nagyobb ér-
tékű havi vízszámlákat kaptak, amelyet 100 dollár alatti 
fizetésükből kellett kifizetni. A tiltakozássorozat egyik 
első demonstrációja során a cochabamaiak négy napon 
keresztül blokádokkal zárták el a várost. 2000 februárjától 
a „Koalíció a Víz és az Élet Védelméért” (La Coordinado-
ra 49) további békés demonstrációkat szervezett, melyeket 
halálesetekhez vezető erőszakkal próbáltak elfojtani. Egy 

49 A 2000. februárjában megalakult Koalíció a Víz és az Élet Védelmé-
ért spanyol neve. (A ford.)



97nem hivatalos népszavazáson az 50.000 szavazó 96%-a 
elutasította a víz privatizációját és a vállalattal kötött 
szerződést. 2000 áprilisában a bolíviai kormány 
hadiállapotot hirdetett. Miután a tüntetők vezetőit 
letartóztatták, és meghalt egy tüntető, a bolíviai kormány 
visszavonta a szerződést, csökkentette a vízdíjat, és 
Cochabamba vízellátásnak irányítását a La Coordinadorára 
bízta. 

A Bechtel cég ezután 25 millió dolláros keresetet nyúj-
tott be a bolíviai kormány ellen a Világbank kevéssé ismert 
döntőbírói központjában, a cég beruházásának kisajátítása 
miatt, egy Bolívia és Hollandia közt létrejött kétoldalú 
befektetési megállapodás alapján. Ez az akció azonban ha-
talmas nemzetközi felzúdulást keltett, amely a kétoldalú 
befektetési megállapodásokat még nagyobb szégyenbe so-
dorta, és a hírek szerint meghátrálásra kényszerítette a 
Bechtelt. A cochabambai nép sikeres ellenállása és saját 
közösségi irányítású vízszolgáltatásuk az élet forrásának, 
a víznek a privatizációját ellenző, egyre erősödő nemzet-
közi kampány jelképévé lett.

Bármilyen jövőbeni alternatíváról legyen szó, teljesíte-
nie kell a társadalmi és az ökológiai igazságosság kritériu-
mát, lehetővé téve az igazságos és fenntartható közös-
ségekben a méltóságteljes életet a jövendő generációk 
számára. Az erőforrások kitermelésének és az energiafo-
gyasztásnak a jelenlegi felgyorsult szintje nem tartható 
fenn hosszútávon. Teljes illúzió azt hinni, hogy a jelenlegi 
gazdasági modell mindenki számára jövőt kínál. 

Isten gazdaságában a társadalmi életet a javak és szol-
gáltatások folyamatos áramlása jellemzi, amelyben konk-
rétan kifejeződik az emberi életek egymásraszorultsága és 
az emberek közti kötelező szolidaritás. Ezt az áramlást 
biztosítja a gazdasági csere mint a társadalmi szolidaritás 
egyik formája. A gazdasági csere az emberi szolidaritás 
konkrét, látható és szükséges kifejeződése mindaddig, amíg 
hű marad eredeti feladatához. Ez állandó cserét jelent az 



98 emberek között – olyan kölcsönösséget, amely egymáshoz 
köti őket. 

5.3 A SZOLIDARITÁS GAZDASÁGA

Ilyenfajta gazdasági csere már létezik. A Brazíliai Együtt-
működési Hálózat a Szolidáris Társadalomgazdaságért50 
2004 júniusában tartott ülésének alapdokumentuma, pél-
dául, olyan eljárásokat követel, amelyek révén a hálózat 
tagjai közt megépülhet a javak, a szolgáltatások, az infor-
máció és a tudás, valamint a szeretet és kölcsönös támoga-
tás szolidáris cseréje. A szolidaritás gazdasága olyan gaz-
daság:

 amelyben férfiak és nők egymással szolidaritást vál-
lalva dolgoznak;

50 Brazilian Network for a Solidarity Socio-Economy. A társadalom-
gazdaság  fogalma alatt olyan gazdasági kezdeményezéseket értünk, me-
lyek a gazdasággal kapcsolatos ökológiai, etikai és társadalmi kihívásokat 
nem kizárólag törvényi szabályozás révén kívánják orvosolni, hanem a 
hangsúlyt a szereplők és az érintettek tudatformálására helyezik annak 
elérése érdekében, hogy azok önként tűzzék ki célul ökológiai, etikai és 
társadalmi értékek felvállalását. A hangsúly tehát az önkéntes felelősség-
vállaláson van, mely vonatkozik a gazdasági tevékenység minden érin-
tettjére, úgymint a vállalatvezetőkre, a munkavállalókra, a fogyasztókra, 
az érdekképviseletekre, a kormányzatra, a nemzeti, regionális és lokális 
szintű hivatalokra, a civil szervezetekre és az egyénekre.

A társadalomgazdaság gyakorlata a gazdaságpolitika hagyományos 
eszközeivel szemben nem a felülről hozott döntésekben, hanem a min-
den egyes szereplő bevonásával történő, alulról jövő építkezésben bízik, 
s a törvényi szankciók helyett a szereplők önkéntes felelősségvállalására 
épít. Az ilyen típusú gazdasági elméletek és gyakorlatok nem új kele-
tűek, hisz már több évtizeddel ezelőtt megjelentek, azonban a globali-
zációs kihívás ma új jelentőséggel ruházza fel őket, s most jelentkezik 
igazából igény – sőt megkerülhetetlen szükség – a gazdasági szereplők 
tudatformálására. Forrás: a Stratégiai Kutatóintézet Kht.-nak a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács 2005. június 30-ai ülésére 
készített tájékoztatója. (A ford.)



99 amely elősegíti a hagyományos népek kultúrájának, 
hagyományának és bölcsességének, valamint 
szolidaritásra és kölcsönösségre épülő gazdaságuknak 
a helyreállítását és felértékelését;

 amely az emberi, társadalmi, etikai és környezeti 
szempontból fenntartható fejlődést szolgálja;

 ahol a dolgozó nők és férfiak fogyasztóként is etiku-
san, felelősségteljesen és szolidárisan viselkednek.

A (brazil) hálózat összeköti az alábbiakat:
 szolidaritáson alapuló etikus fogyasztás;
 ökológiailag is fenntartható, önigazgatáson és szoli-

daritáson alapuló termelés;
 etikus és szolidaritáson alapuló méltányos kereske-

delem (fair trade);
 szolidaritáson alapuló pénzügyek és informális vagy 

közösségi alapú fizetőeszközök;
 a tudás és technológia megosztása;
 együttműködésen alapuló oktatás és kultúra;
 sokoldalú párbeszéden alapuló kommunikáció.

A szolidaritás hangsúlyozása azon a felismerésen alapszik, 



100 hogy annak a kérdése, mit és milyen feltételek között 
ter melünk, kulcsfontosságú az életminőség, az emberek 
egészsége és a természeti környezet megőrzése 
szempontjából. Ha át akarunk térni az élet szolgálatában 
álló gazdaságra mint szolidaritáson alapuló gazdaságra, 
sokkal több figyelmet kell szentelnünk az életadó 
mezőgazdaságra, a munkára, valamint az erőforrások 
kitermelésének és felhasználásának módjára. 

A szolidaritáson alapuló gazdaságra való áttérés olyan 
folyamat, amelyet maga a társadalom vezet, saját fejlődé-
sét előmozdítva. Az államnak és a multilaterális kormány-
zó szervezeteknek csak kiegészítő szereplőként kell meg-
jelenniük a társadalom irányította fejlődési folyamatban. 
A társadalom szolgálatában álló állam feladata, hogy gon-
doskodjon a demokratikusan megalkotott fejlődési prog-
ram harmonikus megvalósulásáról, valamint hogy olyan 
közügyi szabályozást vezessen be, amely mindenki számá-
ra garantálja a termelés és újratermelés eszközeihez és 
forrásaihoz való hozzáférést, valamint a jövedelem és a 
vagyon igazságos elosztását. 

A fentieket hangsúlyozva megismételjük e dokumen-
tum egyik alapvető előfeltevését: a gazdasági és politikai 
ügyeket nem lehet szétválasztani egymástól. Az Egyházak 
Világtanácsának 1998-as hararei nagygyűlése óta az egyik 
legnagyobb kihívás, hogy még nagyobb figyelmet kell for-
dítanunk a jelenlegi geopolitikai tendenciákra. Az utóbbi 
idők történelmének fő jellemzője, hogy az egyre jobban 
összefonódó hatalmi hálózatok egy birodalmi mátrixban 
egyesülnek. Ezt a folyamatot erős államok és társadalmak 
szövetsége vezeti, élükön a közülük legerősebb állammal, 
az USA-val. Valamennyi erőfeszítés, amely a gazdaság meg-
változtatására és átalakítására tesz kísérletet, ezzel a való-
sággal találja szembe magát. 

A fenti helyzet és az ebben az összefüggésben felmerü-
lő konfliktusok miatt minden eddiginél sürgetőbbé válik, 
hogy az egyházak egy véleményen legyenek, és egyként 
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lépjenek fel. Az etika, az ekkléziológia és a misszió egyesül 
ebben az ökumenikus törekvésben. 

Egyformán fontos, hogy a társadalom más szereplőivel 
és a többi hitközösséggel együtt dolgozzunk.51 Kevés a 
remény, ha az uralom globalizációja nem kerül összeütkö-
zésbe a jóakaratú emberek válaszával, melynek alapja a 
szolidaritásra és igazságosságra építő, a teremtéssel törődő 
globalizáció. 

Ez már folyamatban van. Íme, néhány példa: 
 a nők küzdelmei az egyenlő viszonyokért és a 

gondoskodásért át tudják alakítani életünk és 
intézményeink patriarchális, hierarchikus szerkezetét;

 az ubuntu52 hagyománya Afrikában: egy közösség tag-

51 vö. Ulrich Duchrow  (szerk.): Colloquium 2000, faith communities 
and social movements facing globalization (Eszmecsere 2000, 
hitközösségek és társadalmi mozgalmak a globalizációval szemben). 
WARC (World Alliance of Reformed Churches) tanulmányi 
dokumentuma, Genf.

52 Az ubuntu a szubszaharai Afrikából származó világnézet, egy 
tradicionálisan afrikainak tekintett eszme, a Dél-afrikai Köztársaság egyik 
alapító eszméje. Középpontjában az egymás iránti emberség áll; filozófiája 
az együttműködés, a törődés és harmónia az összes teremtménnyel. Az 
ubuntu szó a dél-afrikai bantu nyelvekben (xhosa, zulu) gyökerezik. 



102 jaként létezni magában foglalja a szolidaritáson és 
gondoskodáson alapuló gazdaságot;

 a szokásokon alapuló hagyományos és hitközpontú 
értékek, melyek átitatják a csendes-óceáni térségben 
született A remény szigete-koncepciót53; 

 a koreaiak törekvése az elosztáson és gondoskodáson 
alapuló Sang-Seng54 gazdaság kialakítására;

 a gazdaság taoista értelmezése a víz szimbólumán ke-
resztül: a víz mindenki számára hasznos, nem verseng, 
állandóan mozgásban van, eléri a legalacsonyabb he-
lyeket is anélkül, hogy túlzottan felgyűlne, vagy túl 
kevés lenne belőle bárhol is;

 az iszlám bankrendszer, amely a keresztény egyhá-
zakat emlékezteti a bibliai figyelmeztetésre, hogy ne 
szedjünk igazságtalan mértékű kamatokat;

 a Focolare-mozgalom55 lelki közösségének keresztény 
gazdaságértelmezése. 

Körülbelüli fordítása: „emberiesség másokkal szemben”, „azért vagyok, 
mert mi vagyunk”, „az egyén a többi emberen keresztül válik emberivé”. 
Más fordítás szerint: „a hit egy univerzális kötődés, amely összeköti az 
emberiséget”. Egy bővebb meghatározás Desmond Tutu afrikai érsektől: 
„Egy ubuntu ember nyitott és elérhető mások számára, megerősíti a 
többieket, nem érzi magát fenyegetettnek attól. hogy mások 
rátermettebbek, mert magabiztos, mivel tudja, hogy egy nagyobb 
egészhez tartozik, ami eltűnik, mikor másokat megaláznak, kínoznak 
vagy elnyomnak.” A politikai szóhasználatban az egység és 
konszenzuskeresés szükségességét hangsúlyozza a döntéshozatalban. 
Forrás: www.wikipedia.org. (A ford.)

53 A remény szigete-koncepció elérhető a következő címen: http://www.
oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-main/documents/p3/dossier-7.pdf

54 Sang-Seng = Út a kölcsönös együttéléshez. Ez egy koreai mondás, 
amely szerint a győzelemre épülő stratégia nem csak filozófiai fogalom. 
Azt jelenti, hogy egy ellenkező vélemény létezése az előfeltétele annak, 
hogy valaki a saját véleményét, létét, fejlődését körvonalazza. (A ford.)

55 Római katolikus mozgalom, amelyet 1943-ban alapítottak Tridentben. 
Ma már a nagyobb keresztény felekezetek és a valláshoz nem tartozók 
körében is népszerű. Jelenleg 182 országban van jelen, több mint 5 millió 
tagot számlál. A focolare jelentése egészség vagy családi tűzhely. Tagjai az 
egység karizmájában hisznek. Ahol ezt megkapják, ott kialakul az új 



103Az a feladatunk, hogy megváltozzunk, hogy válasszuk 
az életet, hogy élhessünk mi és az utódaink.56 (5Móz 
30,19) Ezt cselekedjük a Szentlélek által vezetve, az élet 
Istenéhez való hűségben, aki eljött Jézus Krisztusban, hogy 
mindnyájunknak teljes élete legyen.57 

Továbbgondolást segítő kérdések:
 Miben látja ön az egyházak erősségét?
 Hogyan ösztönöz változásra bennünket a Biblia?  
 Hogyan tudnak gyülekezeteink részt venni egy aga-

pén alapuló, szolidaritásra épülő gazdaság támoga-
tásában?

 Hogyan tudunk ökumenikusan együttműködni más 
egyházakkal ezekben az ügyekben?

életstílus és az egység spiritualitása. A mozgalom egységet és általános 
testvériséget próbál meghonosítani a világban, az evangéliumi szeretetet 
igyekszik átültetni a gyakorlatba. Forrás: www.focolare.org. (A ford.)

56 … előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd 
hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. (5Móz 30,19)

57 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, 
hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. (Jn 10,10)
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6.1 MÉRFÖLDKÖVEK, SZÖVEGEK, 
DÖNTÉSEK ÉS TETTEK AZ ÖKUMENÉ ÚTJÁN

Az Egyházak Világtanácsának 1998-as hararei gyűlése után 
sok egyház, közösség, helyi ökumenikus szervezet és a 
szélesebb ökumenikus közösség konzultációkat szervezett, 
tanulmányokat készített és reflektált a globalizációra ál-
talában, különösen pedig a gazdasági globalizációra. Nők, 
fiatalok, őslakosok és fogyatékkal élő emberek elemezték 
a globalizációnak az életükre tett hatását. A szövegek, dön-
tések és tettek végeredménye alapvető fontossággal bírt 
a jelenlegi rendszer átalakításában. Az ezen összejövete-
leken született döntések az egyházak és a szélesebb öku-
menikus közösség mindennapi valóságára és tapasztala-
taira építenek, ezek adják a szellemiségét és alapját ennek 
a megalapozó tanulmánynak. 

6.2 MÉRFÖLDKÖVEK AZ ÖKUMENÉ ÚTJÁN: 
DOKUMENTUMOK, DÖNTÉSEK ÉS CSELEKVÉS

Az Egyházak Világtanácsának 1998-ban Hararéban tartott 
nagygyűlése egyéb kérdések mellett tárgyalta a globali-
záció hatását az emberekre, a közösségekre és a Földre. 
A nagygyűlés megállapította, hogy „keresztények és egy-
házak egyre növekvő mértékben szembesülnek a sokakat, 
különösen is a szegényeket érintő globalizáció új és egyre 
erőteljesebb kihívásaival”. Ez vezetett el a kérdésfelte-



108 véshez: Hogyan éljük meg hitünket a globalizáció össze-
függéseiben? A hararei nagygyűlés javasolta58, hogy a 
glo bali záció kihívása kiemelt hangsúllyal szerepeljen a 
Vi lágtanács munkájában, amely az eddigi jelentősebb erő-
feszítésekre épít.

A nagygyűlés kimondta, hogy „a globalizáció mögött 
álló eszmerendszer versenyre próbál kelni az ökume-
né, az emberiség egysége és az egész benépesített Föld 
iránti keresztyén elkötelezettséggel. A nagygyűlés ja-
vaslata szerint „a globalizáció logikáját ütköztetni kell a 
sokféleségen alapuló közösségi lét alternatív útjaival. A 
keresztényeknek és az egyházaknak a hit megközelítése 
szerint kell választ adniuk a globalizáció kihívására, és 
ezért ellen kell állniuk a gazdasági és kulturális globali-
záció egyoldalú uralmának.”59

A Református Egyházak Világszövetsége 1997-ben, a 23. 
nagygyűlésen egy elköteleződési folyamatra szólított fel, 
amely magában foglalja a gazdasági igazságtalanságok és a 
környezeti pusztítás felismerését, megismertetését és az 
ezzel kapcsolatos hitvallást. Az Egyházak Világtanácsa el-
ismerően fogadta ezt a kezdeményezést, és arra ösztönöz-
te saját tagegyházait is, hogy kapcsolódjanak be ebbe a 
folyamatba. Hangsúlyozták azt is, hogy a globalizációval 
kapcsolatos munkának az egyházak, ökumenikus csoportok 
és társadalmi mozgalmak már meglévő kezdeményezé-
seire kell épülnie, és ezeket kell erősítenie. Támogatni 
kell e csoportok együttműködését, valamint ösztönözni 
őket a cselekvésre, és arra, hogy szövetkezzenek a civil 
társadalomban működő egyéb partnerekkel, akik a globa-

58 Együtt az úton. (Together on the way) Egyházak Világtanácsa, 1999. 
183. o.

59 Lásd Együtt az úton. (Together on the way). Az Egyházak Világtaná-
csának jelentése. EVT, 1999. 183–184. o.; és a 2001. januári központi 
bizottsági ülés jegyzőkönyve.



109lizációhoz kapcsolódó kérdésekkel foglalkoznak. Az egyik 
felhívás, amit megfogalmaztak, hogy égető szükség van a 
transznacionális vállalatok tevékenységével, a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)60, a 
Nemzetközi Valutaalap (IMF)61, a Világbank (WB)62, a 
Kereskedelmi Világszervezet (WTO)63, a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (ILO)64 stb. tevékenységével, vala-
mint az általuk létrehozott multilaterális megállapodások-
kal szembeni kritikára és alternatív válaszokra. Az egyhá-
zakat megkérték, hogy vegyék sorra a fenti szervezetek 
politikájából származó ártalmas és a pozitív hatásokat. 

2001. január, Potsdam, Az Egyházak Világtanácsa 
Központi Bizottságának a gazdasági globalizációval 
kapcsolatos irányelvei
2001 januárjában Németországban az Egyházak Világta-
nácsa Központi Bizottságának ülésén elfogadták a gazda-
sági globalizációval kapcsolatos irányelveket, amelyek arra 
indítják az Egyházak Világtanácsát, hogy koncentráljon a 
gazdasági globalizáció keresztény értékeken alapuló alter-
natíváinak keresésére a következő három területen:

60 A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organiza-
tion for Economic Cooperation and Development; OECD) 1961-ben 
alakult, székhelye Párizs. Magyarország 1996 óta tagja a szervezetnek. 
(A ford.)

61 Nemzetközi Valutaalap (International Monetary Found, IMF). 1947 
óta működik, székhelye Washington. 

62 A Világbankot (World Bank) 1945-ben alapították, székhelye Wa-
shington.

63 Kereskedelmi Világszervezet (World Trade Organizaton). 1947-ben 
alapították a nemzetközi kereskedelem liberalizálására. Székhelye Genf-
ben van. 

64 Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International Labour Organiza-
tion, ILO). 1919-ben alapították, székhelye Genfben van. Az ENSZ 
munkaügyi szervezete, mely a társadalmi igazság, valamint a nemzetkö-
zileg elfogadott emberi és munkajogi kérdések kutatására szakosodott. 
(A ford.)



110  a jelenlegi globális piacgazdaság átalakítása oly mó-
don, hogy magába foglalja a méltányosságot, és azokat 
az értékeket, amelyek Krisztus tanítását és példáját 
tükrözik;

 az igazságos kereskedelem megvalósítása;
 igazságos pénzügyi rendszer létrehozása, amely men-

tes az adósságcsapdától, a korrupt gyakorlatoktól, és 
a mértéktelen spekulatív profitfelhalmozástól; (Prog-
ram- és Tájékoztatási Bizottság II, Potsdam, 11.33 
iii.)

E javaslatok következményeképpen jónéhány egyházi ta-
nácskozást szerveztek szerte a világon a gazdasági globali-
záció témakörében.

Szimpózium a globalizációról, Bangkok, 
1999. november 12–19.
Az Egyházak Világtanácsa, a Református Egyházak Világ-
szövetsége a Thaiföldi Krisztus Egyházával és az Ázsiai 
Keresztény Konferenciával együtt szimpóziumot rendezett 
a globalizáció kapcsán létrejött ázsiai válság következmé-
nyeiről. Belvárosi szegény nők, halászok és parasztok tet-
tek tanúvallomást arról, milyen hatással van a válság az 
életükre. A szimpózium nyílt levelet intézett az „északi” 
egyházakhoz, felszólítva őket, hogy vállaljanak szolidaritást 
a „déli” egyházakkal a gazdasági globalizáció hatásainak 
kérdésében. 

Ökumenikus csoport az Egyesült Nemzetek 
társadalmi fejlődésről szóló csúcstalálkozóján, 
Koppenhága + 5 (és Genf, 2000)
A gyülekezetek, szakmai érdekképviseletek és társadalmi 
mozgalmak képviselőiből álló ökumenikus csoport, melyet 
az Egyházak Világtanácsa és az Evangélikus Világszövetség 
koordinált, 2000-ben Genfben szóbeli nyilatkozatot tett 



111az Egyesült Nemzetek Közgyűlésén65 a különleges ügyeket 
tárgyaló bizottság felé. Az ökumenikus csoport üzenete 
egyszerű és világos volt: „elérkezett az idő”, hogy az em-
berek, a kormányok és az ENSZ meghirdessék az elenge-
dés esztendejét, és lépéseket tegyenek a megvalósulásáért. 
A globális közösség vízióját fogalmazták meg, ahol a köl-
csönös egymásrautaltság nem korlátozódik a kereskede-
lemre és a piacokra. A nyilatkozat szerint:

„Ehhez lélekbeli változás szükséges, amely során rájö-
vünk, hogy az igazi értéket nem lehet pénzben kifejezni, 
és az élet megannyi formáját nem lehet áruba bocsátani. 
A gazdaságnak kell az emberek jólétét szolgálnia, nem 
pedig az embereknek a gazdaság kiszolgálóivá válnia.”

Budapesti konzultáció a globalizáció közép- 
és kelet-európai hatásáról, 2001. június:
Ezt a tanácskozást az Egyházak Világtanácsa, a Reformá-
tus Egyházak Világszövetsége és az Evangélikus Világszö-
vetség szervezte az Európai Egyházak Konferenciájával66 
együtt. A házigazda a Magyarországi Református Egyház 
volt. A kelet- és közép-európai egyházak, aggódva a régi-
óban tapasztalható növekvő szegénység és munkanélkü-
liség miatt, kritikusan szemlélik a globalizációt, és úgy 
gondolják, hogy az romboló hatással van az emberek éle-
tére. Azt tapasztalták, hogy a globalizáció a piachiánytól 
egy olyan helyzetig vezetett, ahol az egész világ egy piac-
cá válik, és olyan árucikké, amelyből azért kell kihozni a 
legjobbat, hogy profi tot termeljen. Üzenetük a világnak 
– „Istent szolgáljátok, ne a mammont!” – nem csupán a 
kelet- és közép-európai egyházaknak szólt, hanem az észa-
ki és déli egyházaknak is. 

65 United Nations General Assembly (UNGA)
66 Conference of European Churches (CEC)



112 A globalizáció témájában világszerte megrendezett egy-
házi konferenciáknak ez az összekapcsolódása a globalizá-
ció kezelésének egy új, ökumenikus formája, amely elő-
segíti az AGAPE-folyamatot. A budapesti konferencia egy 
provokatív kérdést hozott elő: „Lesz-e az egyházaknak 
bátorsága arra, hogy a profitorientált életmód „értékeivel” 
mint hitbeli kérdéssel foglalkozzanak, vagy visszavonulnak 
a magánszférába?”, majd hozzátették, hogy „Ez a kérdés 
az, amelyre egyházainknak választ kell adniuk, vagy pedig 
elvesztik a lelküket.”67

„Arra kérjük az egyházakat, segítsék tagjaikat abban, 
hogy újra felfedezhessék az önmérséklet és az aszkétizmus 
(az egyszerű életvitel) keresztény értékeit, és hogy hir-
dessék ezeket az értékeket a társadalomban Ez az indivi-
dualizmus és a fogyasztói társadalom szemlélete elleni 
küzdelem egyik módja, és a gazdasági és társadalmi fejlő-
dés alternatív megalapozása” – fogalmazták meg a buda-
pesti konferencián.

Globális konferencia a gazdasági globalizációról: 
A remény szigete, Fidzsi-szigetek, 2001. augusztus 
12–16.
Az Egyházak Világtanácsa a Csendes-óceáni Egyházak Kon-
ferenciájával együtt konzultációt szervezett a gazdasági 
globalizációról. A találkozó célja az volt, hogy segítsék a 
csendes-óceáni egyházak törekvését abban, hogy alterna-
tívákat találjanak a globalizációval szemben. A remény szi-
gete elnevezésű tervezetük a csendes-óceáni közösségek-
ben mélyen gyökerező, életközpontú értékeket támogat-
ja, amelyek az igazságos és fenntartható gazdaság és a 
méltóságteljes élet működőképes forrásai.

67 „Istennek szolgáljatok, ne a mammonnak”, a globalizációról szóló 
egyesült közép- és kelet-európai konzultáció üzenete: válasz az ökoló-
giai, gazdasági és társadalmi következményekre. Budapest. 2001. június 
24–28.



113„A spiritualitás, a családi élet, a hagyományos gazdaság, 
a kulturális értékek, a kölcsönös törődés és tisztelet 
mind alkotóelemei A remény szigetének. A remény szi-
gete előtérbe helyezi a kapcsolatokat, az életminőséget 
és az anyagi javak előállítása helyett az emberi életet és 
a teremtést tartja valódi értéknek. A remény szigete a 
gazdasági globalizáció egyik alternatívája. Azé a globa-
lizációé, amely egy igazságtalan rendszernek köszönhe-
tően uralkodik a világban.”

„A mi szigetünkön, a Remény szigetén az életet ünne-
peljük, és tiszteljük a maneaba (Kiribati), a fale (Sza-
moa), a cava (Fidzsi és Tonga) ceremóniákkal, a bilum és 
sam ünnepekkel (Pápua Új-Guinea) és a nut ünneppel 
(Salamon- szigetek)… Ezek a szimbólumok és rituálék 
élő példái a közösségi életre és a közösségre, a társadalmi 
és gazdasági kapcsolatokra alapozó erkölcsnek, a meg-
osztásnak és az egymással való törődésnek, az anyagiak 
fölött álló élet ünneplésének, a nyersanyaglelőhelyek 
közösségi tulajdonlásának, valamint a közösségen be-
lüli kapcsolatok és a szolidaritás magas szintjének… A 
csendes-óceáni egyházak szerint a Remény szigete ta-
láló kifejeződése az Isten országáról alkotott globális, 
ökumenikus elképzelésnek a csendes-óceáni kontextus-
ban… Legjobb hagyományos értékeink olyanok, mint 
Isten országának magjai, melyeket mi keresztények fel-
ajánlhatunk a világnak.”68 

A konferencia előtt egy ifjúsági konzultációt is tartottak 
a gazdasági globalizációról, ahol a következőre jutottak: 
„Soha máskor nem volt ennyire fontos, hogy a fiatalok a 

68 A remény szigete: a csendes-óceáni egyházak válasza a gazdasági 
globalizációra. (The Island of Hope: the Pacific churches’ response to 
economic globalization) Egyházak Világtanácsa, 2001.



114 globalizáció jelenlegi működésének alternatíváit keressék. 
A jövőnk forog veszélyben.”69

Egyházak Nyugat-Európában: gazdaság az élet 
szolgálatában. 2002. június 15–19. 
Soesterberg, Hollandia
A soesterbergi konzultációt A gazdaság az élet szolgá-
latában címmel az Egyházak Világtanácsa, a Lutheránus 
Világszövetség, a Református Egyházak Világszövetsége 
és az Európai Egyházak Konferenciája hívta össze. A ven-
déglátó a Holland Egyházak Tanácsa volt. A konferencia 
azt elemezte, hogy a globalizáció és különösen a pénz sze-
repe milyen hatással van az európai társadalmakra, és hogy 
ez milyen kihívásokat és kérdéseket vet fel az egyházak 
számára. Megfogalmazták a nyugat-európai egyházak vá-
laszait a „déli” és „keleti” egyházak korábbi konferenciákon 
feltett kérdéseire. A nyugat-európai egyházakhoz intézett 
soesterbergi levél a gazdasági globalizáció nyílt kritikáját 
tartalmazza: „Az evangélium teljes életet ígér minden em-
bernek és az egész teremtésnek (Jn 10,10). Ez az ígéret 
Jézus Krisztusban öltött testet. Isten családjából senki 
sincs kirekesztve. A keresztény közösség ezt a jövőképet 
hirdeti, az egész világ javára. Ez vezérel bennünket arra, 
hogy egy olyan gazdaságért küzdjünk, amely az élet szol-
gálatában áll. A piacnak és a pénznek lehetővé kell tennie 
a javak cseréjét az emberi szükségletek kielégítése és az 
emberi közösség épülésének előmozdítása céljából. Ma 
azonban azt látjuk, hogy a magán és vállalati pénzügyi ér-
dekek uralkodnak a valódi élet felett. A gazdasági globa-
lizációt vezérlő logika előnyben részesíti a tőkefelhalmo-
zást, a féktelen versenyt és a profitszerzést a szűkülő pia-
cokon. A politikai és katonai erőket eszközként használják 

69 A fiatalok hangja a globalizáció ellen. Állásfoglalás, 2001. Az Egyhá-
zak Világtanácsának Remény szigete-dossziéjában. (Youth voices against 
globalization: Consultation statement. 2001. In the WCC dossier on 
The Island of Hope. 2001)



115az erőforrásokhoz való kockázatmentes hozzáférés bizto-
sításához, valamint a befektetések és a kereskedelem vé-
delméhez.”70

Ázsia/Afrika a globalizáción túl (Bandung71 
szellemisége és egy új világrend) Bandung, Indonézia, 
2002. június 25–27.
Ezt a konferenciát az Egyházak Világtanácsa, az Ázsiai 
Keresztény Konferencia72, valamint keresztény és muszlim 
indonéz civil szervezetek szervezték. A találkozó fő kér-
dései a következők voltak: „Még mindig létezik az az al-
ternatíva, hogy a globalizációval szembesülőkben erősítsük 
az ellenállás szellemét? Él-e még az afrikai és ázsiai embe-
rekben valamilyen geopolitikai vízió, amely túlmutat a 
szabadpiac és a globalizáció ígérte álmokon?” 

A „Bandung szellemisége” egy 1955-ben megrendezett 
konferencia témája volt, melyen a gyarmatosítás igája alatt 
nyögő nemzetek vettek részt, hogy a felszabadítás lehető-
ségeiről tárgyaljanak. Ezt idézték fel Bandungban 2002-
ben, hogy a részt vevő országok felszabadíthassák magukat 
a vállalati globalizáció73 terhe alól. Az ázsiai egyházak a 
2005. évet a bandungi konferencia 50. évfordulójaként 
ünnepelték. A 2002 júniusában tartott konferencia záró-
nyilatkozata egy alternatív, békés és igazságos világ meg-
teremtésére hívott fel. Egy ilyen világ létrehozható, ha az 
emberek és a kormányok összefognak egy olyan jövő ér-
dekében, ahol szolidaritás uralkodik, és a globalizáció kö-
vetkezményei legyőzhetők.74

70 Elemző riport: Gazdaság az élet szolgálatában. (Analytical report: 
Economy in the service of life), Egyházak Világtanácsa. 2002. június 
15–19. A konferencián elhangzott előadások elérhetők az Oikos web-
oldalon: www.stichtingoikos.nl. (A ford.)

71 Bandung: Indonézia észak-jávai provinciájának fővárosa. (A ford.)
72 Christian Conference of Asia (CCA-FMU)
73 corporate globalization
74 Wiyatmadja, P. Josef – Longchar A. Wati (szerk.): Afrika–Ázsia: a 

globalizáción túl: a közös jövő spiritualitása. (Africa-Asia: Beyond glo-



116 Egyházak Tanácsa Latin-Amerikában: 
konzultáció az élet teljességét magába ölelő 
gazdaságról,75 Buenos Aires, 2003
Ehhez a  konzultációhoz, melyet a Latin-Amerikai Egyhá-
zak Tanácsa76 és az Egyházak Világtanácsa közösen szer-
vezett, a latin-amerikai egyházak előkészítettek egy doku-
mentumot az alábbi címmel: „Megoldáskeresés és előre-
lépés: a protestáns egyházak szerint ››ami sok, az sok‹‹.”77 
A dokumentum kijelenti: „elérkeztünk tűrőképességünk 
határához: elegünk van az efféle igazságtalanságokból”, 
majd pedig így folytatja:

„A globalizált gazdasági rendszer nem ad választ a társa-
dalmainkban jelen lévő bajokra. Istenhez imádkozunk, 
hogy a köztünk lévő különbségek ellenére ő vezessen 
bennünket az igazság útjának követésében. Az egyházak 
tisztában vannak azzal, hogy a szabad piac globalizá ciója 
ellen társadalmi mozgalmak jelentek meg, és egyre erő-
södnek. Ez két dologra mutat rá: ez egy olyan társa-
dalmi mozgalom, amely az egyenlőtlenségeket növelő 
társadalmi rend ellen küzd, ahol a szolidaritás tagadása 
egyre növekszik. A Társadalmi Világfórum78 e mozgal-

balization: spirituality of common future). CCA (Christian Conference 
of Asia – Ázsiai Egyházak Konferenciája). Hongkong, 2002.

75 A cím utalás Jn 10,10-re.
76 Council of Churces in Latin America (Conselho Latino Americano 

de Igrejas, CLAI)
77 „Seeking solutions, moving forward: the Protestant Churches say 

»Enough is enough«”
78 World Social Forum (WSF) – a globalizációkritikai mozgalmak éves 

találkozója a célból, hogy a világméretű kampányokat koordinálják, stra-
tégiákat dolgozzanak ki, és információkat osszanak meg egymással. Ál-
talában januárban szerveznek találkozót, amikor a kapitalista riválisuk, 
a Gazdasági Világfórum (World Economic Forum) találkozót szervez. A 
Társadalmi Világfórum sok helyi társadalmi fórumot szervezett, pél-
dául: Európai Társadalmi Fórum, Ázsiai Társadalmi Fórum, Mediterrán 
Társadalmi Fórum; valamint sok nemzeti társadalmi fórumot, például: 
Olasz Társadalmi Fórum, Indiai Társadalmi Fórum stb. (A ford.)



117mak fő megjelenítője. Másrészt a kizárólagos szabadpiaci 
megközelítés helyett megfogalmazzák a gazdasági glo-
balizáció alternatíváit. Felszólítjuk az egyházakat arra, 
hogy alternatívákat dolgozzanak ki.”

A Lutheránus Világszövetség (LWF), a Református 
Egyházak Világszövetsége (WARC) és az Egyházak 
Világtanácsa (WCC) közös konferenciájának 
nyilatkozata az ekkléziológiáról és a gazdasági 
globalizációról. Cartigny, Svájc, 2002. október
Teológusok és közgazdászok – az ortodox, a római katoli-
kus, az anglikán, az evangélikus és a református felekeze-
tekből – együtt keresték az egyházi kapcsolódási pontokat 
a gazdasági globalizációról folyó megbeszélésben a 2002. 
december 11-e és 14-e közötti konferencián a Genf mel-
letti Cartignyban.

„Megvitattuk, hogy a szövetség, a hitvallás, az úrvacso-
ra, a bennünk élő Krisztus és a keresztyén közösség (com-
munio) értelmezése hogyan nyújt segítséget a neoliberális 
globalizáció logikájával szembeni ellenállásban és alterna-
tívakeresésben. Különösen azt szerettük volna megtudni, 
hogy saját megközelítéseinket és értelmezéseinket hogyan 
látják mások, és örömmel láttuk, hogy különböző néző-
pontjaink mennyire kiegészítik egymást.”79

A teológusok kétszer találkoztak, és elkészítették az 
Isten lelkétől megérintve: az ellenállás és az alternatívák 
szellemisége című dokumentumot.

A Lutheránus Világszövetség (LWF) 10. nagygyűlése, 
Winnipeg, Kanada, 2003. július 21–31.
A Lutheránus Világszövetség jóváhagyta a Felhívás a gaz-
dasági globalizáció átalakításában való részvételre80 című 

79 Nyilatkozat az LWF–WARC–WCC konferencián az egyházi tanítás-
ról és a gazdasági globalizációról. Cartigny, Svájc, 2002. október.

80 A call to participate in transforming economic globalization



118 dokumentumot, amelyben a küldöttek elkötelezték ma-
gukat arra, hogy foglalkoznak a gazdasági globalizáció kér-
désével. A dokumentum rákérdez a Lutheránus Világ-
szövetség önértelmezésének jelentőségére azzal kapcso-
latban, hogy mit jelent az egyházak közösségének lenni, 
és hangsúlyozza, hogy

„Luther Mártonnal együtt valljuk, hogy el kell utasítani 
és másfajta alternatívákkal kell  helyettesíteni azt a fajta 
gazdasági gyakorlatot, amely aláássa felebarátaink (kü-
lönösen a leginkább sebezhetők) jólétét. Luther arra is 
emlékezteti a lelkészeket, hogy kötelességük leleplezni 
a sebezhető rétegeket kizsákmányoló gazdasági gyakor-
lat rejtett igazságtalanságait. Felismerjük, hogy az élet 
szolgálatában álló gazdaság megvalósítására ökumeniku-
san kell törekednünk. Szövetségre lépünk az Egyházak 
Világtanácsával, a Református Egyházak Világszövetsé-
gével és más egyházakkal egy hosszú távú ökumenikus 
folyamatban, arra összpontosítva, hogy a gazdasági és 
ökológiai igazságtalanságok milyen kihívások elé állíta-
nak bennünket, egyházakat.”81

Accrai nyilatkozat: szövetségben 
egy igazságos gazdaságért és a földért, Református 
Egyházak Világszövetsége (WARC) nagygyűlése. 
2004. július 30–augusztus 13.
A Református Egyházak Világszövetségének a ghánai Acc-
rában tartott nagygyűlésén érte el tetőpontját az a hit-
vallási folyamat (processus confessionis), melynek lényege 
a gazdasági globalizációra vonatkozó felismerések, az ok-
tatás és a hitvallás. A küldöttek meglátogatták az elminai 
és Cape Coast-i rabszolgazárkákat, ahol afrikaiak millióit 

81 A világ gyógyulásáért: hivatalos jelentés (For the healing of the world: 
official report.). Evangélikus Világszövetség, 10. nagygyűlés. LWF. Win-
nipeg, Kanada. 2003. július 21–31. 61. o.



119adták el rabszolgának. Az Egyházak Világtanácsával, a Lu-
theránus Világszövetséggel és a helyi ökumenikus szerve-
zetekkel együtt a WARC több konferenciát is szervezett 
a gazdasági globalizációról, melyek eredménye a nagy hord-
erejű Accrai nyilatkozat.82 A dokumentum határozott 
ál láspontra helyezkedik a gazdasági globalizációval kap-
csolatban, és mélyen elkötelezett a rendszer megváltoz-
tatása iránt: 

„Elutasítjuk a jelenlegi gazdasági világrendet, mely a 
neoliberális kapitalizmus következményeként kialakult; 
és elutasítunk minden más olyan gazdasági rendszert, 
ideértve az abszolút tervgazdaságokat is, amelyek meg-
tagadják Isten szövetségét azáltal, hogy kirekesztik a 
szegényeket, a sebezhetőket és a teremtés egészét az 
élet teljességéből. Elutasítunk minden olyan gazdasági, 
politikai és katonai hatalmi törekvést, amely aláássa Is-
ten mindenható uralmát az élet felett, és Isten igazságos 
törvényei ellen cselekszik.”

Miután hangot adtak kritikájuknak a gazdasági globalizá-
cióval kapcsolatosan, a küldöttek hangsúlyozták, milyen 
nagy szükség van az Istennel kötött igazságos szövetségre:

„Ezen a közös úton néhány egyház már kifejezte el-
kötelezettségét hitvallásán keresztül. Arra buzdítjuk 
őket, hogy folytassák e hitvallás konkrét tettekre vál-
tását területi és helyi szinten egyaránt. Más egyházak 
is elkezdtek már bekapcsolódni ebbe a folyamatba, és 
cselekedni kezdtek. Most arra buzdítjuk őket, hogy foly-
tassák egyre elmélyültebben ezt a munkát oktatással, 
hitük megvallásával és tettekkel. Azokat az egyháza-

82 Lásd a GC 23 jelű dokumentumot: Szövetségben egy igazságos gazda-
ságért és a földért – ahogy a nagygyűlés elfogadta. 2004. július 30–augusz-
tus 13.



120 kat, amelyek még a felismerés folyamatánál tartanak, 
arra buzdítjuk, hogy – a szövetségünkben megvalósuló 
kölcsönös felelősségvállalás jegyében – egyre elmélyül-
tebben folytassák oktatási tevékenységüket, és mozdul-
janak el a hitvallás irányába.”

Az Accrai nyilatkozat a következő években nagyon mély 
kihívást jelent majd az egyházak számára.

Az Egyházak Világtanácsának találkozója 
a Világbankkal és Nemzetközi Valutaalappal, 
2002–2003.
A Bretton Woods-i intézmények követelésének megfele-
lően a fenti intézményekkel három külső, a gyülekezetek-
kel és szakmai érdekképviseletekkel pedig egy belső ta-
lálkozót rendeztek 2002-ben és 2003-ban. A követelés az 
Egyházak Világtanácsának Ne vígy minket kísértésbe: az 
egyházak válasza a nemzetközi pénzügyi intézetek politi-
kájára83 című dokumentumának válaszaként fogalmazó-
dott meg. A találkozókon az Egyházak Világtanácsa hang-
súlyozta, hogy a szegénység megszüntetését csak akkor 
érhetjük el, ha választ adunk az igazságtalanságokra és 
egyenlőtlenségekre, melyek a jelenlegi igazságtalan gazda-
sági rendben gyökereznek.

Egy magasszintű találkozón 2003 novemberében Közös 
alap és különbségek84 címmel megfogalmazott záródoku-
mentum, valamint  a Világbank elnökével és a Nemzet-
közi Valutaalap igazgatóhelyettesével együtt kiadott nyi-
latkozat jelzi, hogy a Világbank és a Valutaalap a jövőben 
sem fog eltérni attól a szemlélettől, amely a növekedést 
szegénységenyhítő csodaszernek tekinti. Kijelentik, hogy 
nem az ő feladatuk az emberi jogok támogatása – ez az 

83 Lead us not into temptation: churches’ response to the policies of in-
ternational finance institutions.

84 Common ground and differences.



121ENSZ feladata. Úgy gondolják, hogy munkájuk hozzájárul 
az emberi jogok tiszteletben tartásához a gazdasági fejlődés 
és az ehhez kapcsolódó szociálpolitika területén, és ily 
módon kiegészíti az ENSZ munkáját. Fenntartják azt a 
nézetüket, hogy a növekedés és a piac csökkenteni fogja 
a szegénységet. 

Hogy a Bretton Woods-i intézmények irányelveinek sa-
játos következményeire alapjaiban reagáljunk , négy eset-
tanulmányt készítünk, amelyekre a további munka épül. 
Szükséges és fontos, hogy továbbra is nyomást gyakorol-
junk ezekre a nemzetközi pénzügyi intézményekre, ame-
lyek a gazdasági globalizáció programjának főszereplői.

6.3 WCC/APRODEV-TANULMÁNY85 
A KERESZTÉNYSÉGRŐL, 
GAZDAGSÁGRÓL ÉS SZEGÉNYSÉGRŐL: 
A PROJEKT 21 EREDMÉNYEI, 2003.

Az APRODEV/WCC -hez kapcsolódó európai szerveze-
tek és az Egyházak Világtanácsa tanulmányt készített Sze-
génység és gazdagság86 címmel, 24 országban felvett eset-
tanulmányok alapján. Az összefoglaló tanulmány arra a 
következtetésre jut, hogy:

„A szegénység továbbra is nagyon jelentős, világméretű 
realitás, amelynek sok – anyagi, társadalmi és pszicho-
lógiai – oldala van, és sok negatív mellékhatása is. Első-
sorban a jövedelem és a hatalom hiányával jellemezhető. 
A gazdagság a szegénység ellentéte, és legalább ugyan-
akkora probléma, amennyiben és ameddig nem része-

85 APRODEV – a 17 főbb fejlesztési és emberi jogi szervezet társulása 
Európában. Szoros együttműködésben dolgozik az Egyházak Világtaná-
csával (WCC), hivatalos honlapjuk: www.aprodev.net. (A ford.)

86 Poverty and wealth. 



122 sedik belőle mindenki, illetve míg nem épül erkölcsi, 
társadalmi és spirituális értékekre.”87

E tanulmányban megállapítják továbbá azt, hogy…

„… a mértéktelen gazdagság ellentétben áll az evangé-
lium tanításaival. Nem elválasztható a szegénységtől. 
Közös a gyökerük, és szorosan összetartoznak jellemzőik 
is: például a gazdagok képessége, hogy megélhetésüket 
biztosítsák, a szegények erre való képtelenségét szüli; a 
gazdagok ereje a szegények gyengesége. A legrosszabb 
azonban, hogy a szegénység oka maga a mértéktelen 
gazdagság. Az az igyekezet, hogy egyre jobban gyarapo-
dó vagyont hozzunk létre, és gazdagokká váljunk, nem 
egyformán hoz hasznot szegényeknek és gazdagoknak. 
Nem fog véget vetni a szegénységnek, hanem súlyos-
bítja azt. Ha csak a szegénységre koncentrálunk, akkor 
eltereljük a figyelmet a gazdagokról; legfeljebb úgy te-
kintünk rájuk, mint a szegénység megoldásának egyik 
lehetséges forrására, nem pedig úgy, mint a probléma 
fő okára.”

Azt a kultúrát, amelyben a kapzsiságot és az anyagi tu-
lajdon végtelen felhalmozását normálisnak és legitimnek 
tekintik, olyan alternatív értékekkel kell szembesíteni, 
mint például az önmérséklet, egyszerűség, arányérzék, 
igazságosság, nagylelkűség, önkéntesség (az adakozás kul-
túrája), holisztikus szemlélet, valamint a célok és eszközök 
körültekintőbb szétválasztása. A főbb kérdések az aláb-
biak voltak:

87 Taylor, Michael: Christianity, poverty and wealth: the findings. (Ke-
reszténység, szegénység és gazdagság: a tények) „Project 21”, WCC 
kiadványok. Genf, 2003. 1. o.



123 Definiálhatjuk-e a túlzott gazdagságot olyan ponto-
san, mint ahogyan a szegénységet szoktuk?

 Létezik-e létmaximum, amely fölé senkinek sem 
szabadna kerülni, ahhoz hasonlóan, ahogyan létezik 
egy létminimum, amely alá nem szabadna senkinek 
süllyednie.

 Beszélhetünk-e „relatív gazdagságról”, mint ahogy 
„relatív szegénységről” is beszélünk? Középpontba 
állíthatjuk-e így egyrészt az országokon és közös-
ségeken belüli, másrészt pedig az országok közötti 
elfogadhatatlan egyenlőtlenségeket, legyenek azok 
gazdagok vagy szegények?

 Milyen mutatói lehetnének a túlzott gazdagságnak a 
bevett szegénységmutatók mintájára – pl. egy főre eső 
jövedelem, csecsemőhalandósági ráta –, ha a kormá-
nyokat és nemzetközi intézményeket arra ösztönöz-
nék, hogy kísérjék figyelemmel mindkét mutatót, és 
készítsenek erről beszámolót? 

A javaslatok tartalmazták a 2015 Millenniumi célok az 
egyházak számára – felhívás cselekvésre című dokumen-
tumot. Néhány egyház, mint például a hesseni és a nassau-i 
evangélikus egyház, felhasználta ezt a tanulmányt, alkal-
mazta a német helyzetre, és erről beszámolót is készített. 
(Lásd www.woek.de, „Gazdagság és szegénység”)

Nők véleménye az AGAPE-ról, 2004. augusztus
A tanácskozáson, amelyen több mint 35, különböző egy-
házakból érkezett nő vett részt, köztük feminista köz-
gazdászok és délről ékezett aktivisták, célul tűzték ki, hogy 
lehetővé teszik a nők számára, hogy felvázolják és érté-
keljék kezdeményezéseiket a globalizációs alternatívák 
keresésének folyamatában. Ezáltal kívánták biztosítani, 
hogy a nők szempontjai is megjelenjenek az AGAPE-üze-
netben a 2006-os Porto Alegrében (Brazília) szervezett 
nagygyűlésen. A konferencia Felhívás változást hozó gon-



124 dolkodásra és cselekvésre címmel egy kiáltványt fogalma-
zott meg a világ egyházai számára, amely egy igazságosabb, 
fenntarthatóbb és gondoskodóbb globális gazdaságot irá-
nyoz elő. Ez a dokumentum egy felhívást tartalmaz egy-
házak nőtagjai számára, hogy a feminista közgazdászokkal 
és nőszervezetekkel együttműködésben folytassák a ke-
reskedelmi és pénzügyi politikák megfigyelését, valamint 
kísérjék figyelemmel ezek helyi szintű hatásait. Továbbá 
hogy működjenek együtt, mozgósítsák energiáikat és jár-
janak közben egy olyan gazdasági rendszer, intézmény-
rendszer és politika megvalósításáért, amely az élet, vala-
mint az egész teremtett világ megszentelt természetét 
fenntartja, és megőrzését segíti. 

Észak-amerikai egyházak konzultációja az igazságos 
kereskedelemről. Stony Point, 2004. január
„Mit kíván tőlünk Isten?”88 Észak-amerikai egyházak tet-
ték fel a kérdést ezen a konferencián. A találkozó ered-
ményeként kiadtak egy nyilatkozatot a következő témával: 
az igazságos kereskedelem az életet szolgáló gazdaságért. 
Ebben így fogalmaznak: „Az igazságos kereskedelemért 
munkálkodunk, mert Isten igazságos. Isten igazsága meg-
teremti és fenntartja az élethez szükséges feltételeket… 
Mit kíván tőlünk Isten? Cselekedj igazságosan, szeress 
gyengéden, és járj alázatosan Isten útján. […] Isten gaz-
dasága az élet gazdasága, amely előtérbe helyezi a meg-
osztást, a szolidaritás globalizációját, az emberi méltóságot, 
a megbocsátást, valamint a szeretetet és gondoskodást a 
teremtett világ megőrzése érdekében.” Majd pedig így 
folytatják: „Hisszük és tanítjuk, hogy Isten mindenki szá-
mára bőséget kínál és tart fenn, amely Isten bőséges és 

88 „What does God require of us?” A cím utalás Mikeás 6,8-ra: „Ember, 
megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak 
azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Iste-
neddel szemben.” (A ford.)



125kegyelmes gazdaságából (oikonomia tou theou) szárma-
zik.” Felismerve azt, hogy a kereskedelmi és befektetési 
megállapodások igazságtalanul működnek a szegényekkel 
szemben, és azokat részesítik előnyben, akik már amúgy 
is gazdagok, Mexikó, Kanada és az Amerikai Egyesült Ál-
lamok egyházai nyilatkozatot tesznek közzé az igazságos 
és tisztességes kereskedelem alapelvei és politikája mel-
letti elkötelezettségükről. 

Pánafrikai ökumenikus találkozó a NEPAD89-ról, 
2003. március
A találkozó lehetőséget nyújtott az afrikai egyházaknak és 
az ökumenikus szervezeteknek arra, hogy megvitassák, 
milyen következményekkel jár a globalizáció Afrika szá-
mára, és milyen megoldásokat kínál a NEPAD (Új Szö-
vetség Afrika Fejlődéséért). A konzultáció témája: „Íme, 
én újat teremtek!” A résztvevők kijelentették: „Arra kap-
tunk elhívást hogy megújítsuk szeretett kontinensünket, 
változtassunk társadalmi és politikai intézményeink mű-
ködésén, újra érvényt szerezzünk az afrikai értékeknek, 
és biztosítsuk, hogy az afrikaiak bőségben élhessenek.” A 
résztvevők felismerték, hogy a NEPAD keretet nyújt és 
jövőképet ad egy új Afrikához, mivel a szegénység meg-
szüntetésére, a demokrácia és a jó kormányzás előmoz-
dítására törekszik, és megfogalmaztak egy cselekvési ter-
vet a konzultáció eredményeképpen. Azonban tisztában 
voltak azzal, hogy a NEPAD tevékenységét folyamatosan 
figyelemmel kell kísérni annak érdekében, hogy elkerüljék 
a neoliberális erők általi beolvasztását. 

89 NEPAD – New Partnership for Africa’s Developement (Új Szövetség 
Afrika Fejlődéséért)



126 Etikai kódex és a gazdasági tevékenységekre vonatkozó 
szabályrendszer, melyet az Oroszok 8. Világtanácsa90 
fogadott el Moszkvában, 2004. február 4-én
Az orosz ortodox egyház elkészítette Erkölcsi alapelvek 
gyűjteménye és a gazdasági tevékenység szabályai 91 című 
dokumentumát, azzal a céllal, hogy utat mutasson az orosz 
üzleti életben tevékenykedőknek, és hogy az urambátyám- 
kapitalizmus problémáit megvitassák.

Ezt a szabálygyűjteményt önkéntes elfogadásra ajánlot-
ták vállalatvezetők, kereskedelmi szervezetek, üzletem-
berek és üzleti közösségek, munkások, szakszervezetek, 
valamint a gazdasági folyamatok többi szereplője számára, 
ideértve a gazdasági tevékenységet folytató állami szerve-
ket és közérdekű egyesületeket is.92

6.4 CSELEKVÉSI PROGRAM

Ez az utolsó fejezet számba vesz jó pár tevékenységet és 
nyilatkozatot, amelyeket különböző helyeken az egyházak 
felvállaltak. Az AGAPE-folyamat felhívás az egyházak szá-
mára, hogy vegyék fontolóra mindezeket, és cselekedjenek 
ennek megfelelően saját környezetükben.

90 World Russian People’s Council – nyilvános nemzetközi szervezet és 
fórum, a találkozók célja Oroszország jelenének és jövőjének megvita-
tása. A tanácsokozásokon részt vesznek az állam képviselői, egyházi ve-
zetők, a tudomány és a kulturális élet jeles személyiségei és a világszer-
te élő orosz közösségek képviselői. 1993-ban alapították, feje az orosz 
pátriárka. (A ford.)

91 A code of moral principles and rules of economic activity. A teljes 
szöveg megtalálható a http://www.mospat.ru/text/e_news/id/6682.
html címen.

92 Uo.



1276.4.1 Tisztességes állások, szabad munkavégzés 
és megélhetés az embereknek

 Az egyházakat, gyülekezeteket és a jótékonysági szol-
gálatban aktív szervezeteket arra hívjuk, hogy hozzák 
összhangba gazdasági ügyeiket és beruházási stukrú-
rájukat az AGAPE-folyamat alapelveivel.

 Arra bíztatjuk az egyházakat, hogy lépjenek szövet-
ségre olyan társadalmi mozgalmakkal és szakszerveze-
tekkel, amelyek a tisztességes munkát és az igazságos 
béreket támogatják. 

 Az egyházak vegyenek részt olyan programokban, 
ame lyek támogatják a részvételen alapuló költség-
vetési folyamatokat, ahol a résztvevők saját maguk 
számára osztják el az erőforrásokat, önnön fejlődésük 
érdekében.

 Támogassák a kisvállalkozók, a mezőgazdasági ter-
melők, az őslakosok, a nők, a fiatalok és a rokkantak 
alternatív, etikus finanszírozását.

 Támogassák és fejlesszék a szolidaritáson alapuló 
gazdaságokat, levonva a tanulságokat azon kezdemé-
nyezések, hálózatok és közpolitikák hozta tapaszta-
latokból, amelyek a szolidaritáson alapuló gazdaságot 
támogatják, szem előtt tartva a közösségi szellemű 
gazdaságot, a Focolare-mozgalom93 gyakorlatát, az El 
Escorialban megalkotott – az erőforrások megosztá-
sáról szóló – irányelveket94, illetve az Orosz Ortodox 
Egyház azon törekvését, hogy elkészítse a gazdasági 
tevékenységek etikai kódexét és szabályrendszerét. 

 Bátorítjuk az egyházakat, hogy vegyenek részt a helyi 
ökumenikus mozgalmak és világméretű közösségek 

93 vö. 55. számú lábjegyzet
94 Az Egyházak Világtanácsa diakónia és szolidaritás csoportja 1987-ben 

a spanyol El Escorialban szervezett konferenciát. Itt fogalmazták meg a 
hivatkozott irányelveket a források és nyersanyagok elosztásáról. (A 
ford.)



128 alternatív gazdaságokat kialakító törekvéseiben, mint 
amilyen például a Csendes-óceáni Egyházak A remény 
szigete elnevezésű kezdeményezése.

 Bátorítjuk az egyházakat, hogy vegyenek részt val-
lásközi együttműködésekben, olyan alternatívákat 
keresve, mint amilyen, például, a „elégségesség gaz-
daságtana”, amely a kapzsiságra és versenyre épülő 
gazdaságokkal szemben jelent kihívást.

 Támogatjuk azokat a kezdeményezéseket, amelyek 
segítik a megfelelő szociális intézmények kialakítását 
és az orvosi ellátáshoz való hozzáférést, különösen a 
HIV/AIDS elleni küzdelemben.

 Bátorítjuk az egyházakat, hogy támogassák a mindenki 
számára – különösen a nők és fiatalok számára – el-
érhető oktatást.

6.4.2 Kereskedelem

 Az egyházak támogassák az elmozdulást a méltányos 
keres kedelemtől (fair trade) az igazságos kereskede-
lem felé.

 Az egyházaknak be kell vezetniük a méltányos ke-
reskedelemből származó termékek használatának 
gyakorlatát mint követendő minimumot.

 Globális szinten az egyházak csatlakozzanak a Keres-
kedelem az emberekért elnevezésű  kampányhoz.

 Elvárjuk az egyházaktól, hogy járuljanak hozzá a mul-
tilaterális kereskedelmi egyezmények adta jogosít-
ványok újratárgyalásához, és szorosan működjenek 
együtt a társadalmi mozgalmakkal e szerződések igaz-
ságossá, méltányossá és demokratikussá tételében.



1296.4.3 Pénzügyek

Az egyházak és gyülekezetek a pénzhasználat és pénz-
ügyeik lebonyolítása tekintetében a bibliai normákat kö-
vessék. Ide tartozik az is, hogy csak olyan üzletekbe ru-
háznak be, amelyek a társadalmi és ökológiai igazságosság 
elveit követik, illetve olyan bankokat használnak, amelyek 
nem állapítanak meg magasabb kamatlábakat, mint ami-
lyeneket a valós gazdasági növekedés indokol; nem foglal-
koznak spekulációval, és nem nyújtanak segítséget a va-
gyonosoknak az adóelkerüléshez. Az Egyházak Világtaná-
csát arra kérjük, hogy dolgozzanak ki egy ökumenikus 
szabályozást e kérdésekkel kapcsolatban. 

Az egyházak és a különböző szolgálati területek meg-
erősítik elkötelezettségüket az adósságeltörlésért, valamint 
a globális pénzügyi piacok ellenőrzéséért és szabályozásá-
ért folytatott kampány iránt.

Az egyházak és a gyülekezetek…
 dolgozzanak ki olyan globális pénzügyi rendszereket, 

amelyek összekapcsolják a finanszírozást és a fejlesz-
tést.

 Törjék meg a nemzetközi pénzügyi intézmények és 
transznacionális vállalatok uralmát, felszólítva a nem-
zeti kormányokat a transznacionális cégek működésé-
nek szabályozására, és jelentősebb szerepet követelve 
az átalakított multilaterális testületek számára.

 Adjanak teret a közösségeknek és a kormányoknak, 
hogy demokratikus ellenőrzést gyakoroljanak az em-
berek életére ható kritikus pénzügyi kérdések felett. 
Ide tartozik a pénzügyi kölcsönök felülvizsgálata is, 
mely a tisztességtelen és jogtalan hitelek felismeré-
sének eszköze.

 Törekedjenek a pénzügyi és ökológiai vagyon dél-
ről északra áramlásának visszafordítására egyrészt 
a tör vénytelen hitelek eltörlésével, másrészt pedig 



130 azzal, hogy az ipari országok bruttó nemzeti termékük 
0,7%-át hivatalos fejlesztésekre95 fordítják, azonban 
nem jótékonyságképpen, hanem a múltbeli kizsák-
mányolás helyreállításaként. 

 A szegénység megszüntetése és a fejlődés érdekében 
keressenek jóvátételt az olyan igazságtalanságokért, 
mint pl. a tőkevisszatartást szolgáló jogtalan adósságok 
és a tisztességtelen kereskedelmi feltételek.

6.4.4 Ökológia

Az egyházak és a gyülekezetek… 
 gondoskodjanak az élet és a teremtett világ gazdag 

biológiai sokféleségének és az élet szövetének meg-
őrzéséről.

 Vállaljanak kötelezettséget arra, hogy megváltoztatják 
a nyersanyag-kitermelésnek és a természeti erőforrá-
sok felhasználásának fenntarthatatlan és igazságtalan 
formáit, különös tekintettel az őslakosokra, földjeikre 
és közösségeikre. 

 Támogassák azokat a mozgalmakat, csoportokat és 
nemzetközi kezdeményezéseket, amelyek megpró-
bálják megóvni a privatizálástól az alapvető közjava-
kat, mint amilyen, például, a víz és a biodiverzitás.

 Támogassák az energia- és erőforrás-felhasználás 
hatékonyságát, valamint az elmozdulást a fosszilis 
energiahordozókra építő energiatermeléstől a meg-
újuló energiaforrások felé. Ehhez az szükséges, hogy 
maguk az egyházak is alkalmazzák a megfelelő irány-
elveket. 

95 Az eredeti szövegben Official Developement Assistance (ODA, hi-
vatalos fejlesztési támogatás) szerepel, amely szervezet a fejlődő orszá-
gok segélyezésének hivatalos szerve.



131 Ösztönözzék a nyilvánosságot, hogy vegyenek részt 
az üvegházgázok kibocsátásának az Egyesült Nemze-
tek keretszerződésében96 előírtnál nagyobb mértékű 
csökkentésében, és működjenek együtt más egyhá-
zakkal olyan irányelvek és programok alkalmazásában, 
melyek a tengerszint növekedése miatt érintett népek 
számára készültek. 

 Erősítsék az ökológiai igazságosság mozgalmát, amely 
a szélesebb ökumenikus közösséget is érinti. 

 A gazdag és tehetős országok egyházai törekedjenek a 
fenntartható fogyasztás és termelési eljárások kialakí-
tására az önuralom (egyszerű életmód) gyakorlásával, 
és álljanak ellent a fogyasztás uralkodó mintáinak.

6.4.5 Közjavak és -szolgáltatások 

Buzdítjuk az egyházakat és gyülekezeteket arra, hogy
 kapcsolódjanak be a közjavak és közszolgáltatások 
privatizálása ellen folyó küzdelembe, és
 aktívan védjék meg az országok és a népek arra való 
jogát, hogy saját fejlődésüket meghatározzák és irá-
nyítsák.

96 United Nations Framework Convention on Climate Change – Egyesült 
Nemzetek Keretszerződése a Klímaváltozásról. Nemzetközi környezet-
védelmi szerződés, amelyet 1992-ben Rio de Janeiróban hoztak létre. 
189 tagállama van. Eredetileg semmilyen határértéket nem állapítottak 
meg, később ún. rendelkezéseket hoztak, mint pl. a kiotói egyezmény, 
amelyet 2006-ban 169 ország írt alá azzal a célkitűzéssel, hogy 61,6%-kal 
csökkentik az üvegházgázok kibocsátását. A nem aláíró országok közé 
tartozik az USA és Ausztrália. Más országok pedig, India és Kína, alá-
írták az egyezményt, de nem kötelezik magukat a széndioxid-kibocsátás 
csökkentésére. (A ford.)



132 6.4.6 Életadó mezőgazdaság

Arra hívjuk az egyházakat és gyülekezeteket, hogy
 biztosítsák, hogy az egyházi földeken életet adó gaz-

dálkodás folyjon.
 Alakítsanak ki és működtessenek egy ökumenikus 

fórumot az életadó mezőgazdaságért.
 Szálljanak szembe a TRIPS-egyezménnyel97, valamint 

a vetőmagok és az életformák szabadalmi levédeté-
sével.

 Biztosítsák az élelmiszer-önrendelkezést. 
 Ellenezzék a genetikailag módosított élelmiszerek 

(GMO)98 előállítását.
 Támogassák az ökológiai gazdálkodást, és csatlakoz-

zanak az agrobizniszt ellenző mozgalmakhoz.

6.4.7 A nagyhatalmak uralma és az egyházak

Különösen az egyházakat bátorítjuk arra, hogy elemezzék 
az összefüggéseket a nagyhatalmak katonai uralma és gaz-
dasági befolyása között. 

Az egyházak feladata, hogy foglalkozzanak a hatalom és 
a birodalom kérdéseivel biblikus és teológiai alapon, és 
hitük alapján világosan foglaljanak állást az uralkodó ha-
talmakkal kapcsolatban. 

Az egyházakat bátorítjuk arra, hogy támogassák a glo-
bális kezdeményezéseket az olyan multilaterális szerve-
zetek átalakítására, mint amilyen az ENSZ, hogy a világ 
népeinek valódi szükségleteivel, a békével és az igazságos-
sággal foglalkozzanak.

97 TRIPS – Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights  
(Egyezmény a Kereskedelemhez Kapcsolódó Szellemi Tulajdonjogokról). 
A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) által létrehozott jogrend. 

98 GMO – Genetically Modified Organisms.



133Az egyházakat kérjük, hogy támogassák a gyülekezete-
ket az uralkodó hatalmakkal kapcsolatos reagálásban. Ha-
sonlóan, mint ahogyan az európai egyházak vállalkoztak 
az Európai Alkotmány kritikájára, az amerikai egyházak 
pedig a birodalomról szóló vitára.

KÖVETKEZTETÉSEK 

Hozzunk, tehát, világos döntést mi egyházak, együtt! Vá-
lasszunk Isten és a mammon között, és válasszuk az életet 
szolgáló gazdaságot!

 Megerősítjük, hogy a Föld és minden, ami rajta van, 
Isten ajándéka, mely Istennek valamennyi – élő és 
élettelen – teremtménye iránti szeretetéről és gon-
doskodásáról tanúskodik. 

 Szilárdan hisszük, hogy a teremtett világ és az embe-
ri társadalom egymásra van utalva, és hogy ennek a 
kapcsolatnak a fenntartható ápolása vagy mértéktelen 
kihasználása a jövőben vagy felvirágoztatja, vagy tönk-
reteszi kölcsönös függésben élt életünket.

 Megerősítjük abban való reményünket, hogy egy igaz-
ságos globális gazdaság, amely a világ minden tájáról 
hozott kreatív alternatívákra épül, nemcsak lehetsé-
ges, hanem már létezik is a kommunitárius megosz-
tásra és az erőforrások elosztására épülő közösségek-
ben. Itt kis mértékben már tapasztalhatjuk az önző 
pénzhajszolás megszűnését. Isten szeretete és igazsága 
arra hívja az egyházakat, hogy valódi küldetésükhöz 
híven csatlakozzanak e kisebb kezdeményezésekhez 
minden olyan területen, ahol igazságos alternatívákat 
keresnek. Az egyház nemcsak hogy tanulhat ezekből 
a helyi kezdeményezésekből, hanem azok hasznos 
tanulságokkal szolgálhatnak a globális alternatívák ke-
resésének folyamatában is.



134  Elismerjük, hogy ez a változási folyamat azt kívánja, 
hogy mi, egyházak felelősséget vállaljunk a neolibe-
rális globalizáció áldozataiért. Az ő véleményük és 
tapasztalataik legyenek mérvadók abban, hogy hogyan 
látjuk és értékeljük ezt a folyamatot az evangélium fé-
nyében. Ehhez az kell, hogy mi, különböző helyekről 
jövő egyházak, felelősséget vállaljunk egymásért, és 
azok, akik közülünk közelebb vannak a hatalmi köz-
pontokhoz, elsőként éljék meg elkötelezettségüket 
szenvedő és elnyomott testvéreikért.



ALTERNATÍV GLOBALIZÁCIÓ 
A NÉPEKÉRT ÉS A FÖLDÉRT — 2006

 
FELHÍVÁS SZERETETRE 

ÉS CSELEKVÉSRE

Az egyházak világtanácsának 9. nagygyűlésén 
2006 februárjában elfogadott nyilatkozat 

Ez a dokumentum a Hararétól Porto Alegréig tartó fo-
lya mat részeként a gazdasági globalizáció témájában 
végzett munka eredménye. Az Egyházak Világtanácsa 
Központi Bizottságának irányításával az Igazságosság, 
Béke és Teremtés csoport készítette elő. A végleges vál-
tozatot 2005 szeptemberében kapta meg a végrehajtó 
bizottság, amely a gazdasági igazságosságról szóló ple-
náris ülésen elfogadta a dokumentum használatát.





BEVEZETÉS

Mi, az egyházak képviselői, az Egyházak Világtanácsának 
9. Nagygyűlésén hangsúlyozzuk, hogy egy szegénység nél-
küli világ nemcsak hogy lehetséges, hanem összhangban 
van Istennek a világ iránti kegyelmével. Ez a meggyőződés 
az ökumenikus társadalmi gondolkodás és cselekvés gazdag 
hagyományára épül, amelynek középpontjában Isten sze-
gények iránti törődése áll, és amely tőlünk, hívőktől is 
elváratik. Egy hét évig tartó folyamat eredménye ez, mely-
nek során az egyházaknak a gazdasági globalizációra adott 
válaszait tanulmányozták a világ minden táján, a világ szá-
mos keresztény közösségének bevonásával. Ebben külö-
nösen nagy szerepet játszott a Lutheránus Világszövetség 
(Lutheran World Federation, LWF) 2003-ban megszerve-
zett nagygyűlése és a Református Egyházak Világszövet-
ségének (World Alliance of Reformed Churches, WARC) 
2004-ben megrendezett tanácskozása (Lásd összefoglaló 
táblázat a kötet belső borítóján.). 

E folyamat során górcső alá került a gazdasági globali-
záció programja, amelyet gátlástalan piaci erők irányítanak, 
és amely az uralkodó politikai és gazdasági érdekeket szol-
gálja. A nemzetközi pénzügyi intézmények és a Kereske-
delmi Világszervezet (World Trade Organization, WTO) 
egyéb szervezetekkel együtt a gazdasági globalizációt tá-
mogatják. Az AGAPE-folyamat résztvevői megosztották 
egymással aggodalmukat a növekvő egyenlőtlenség, a ke-



138 vesek kezében koncentrálódó hatalom és vagyon, valamint 
a környezetrombolás miatt, amelyek egyre súlyosbítják a 
botrányos szegénységet délen, és teszik ezt egyre növekvő 
mértékben északon is. A politikai és katonai hatalom fo-
kozódása egyre láthatóbbá vált az utóbbi években. Az em-
berek a világ minden táján érzékelik a világhatalmi törek-
vések befolyását közösségeik életére.  

A brazíliai Porto Alegrében, amely a Társadalmi Világ-
fórum (World Social Forum, WSF) központja, bátorít 
bennünket a WSF-hez tartozó mozgalmak konstruktív és 
pozitív üzenete, hogy léteznek alternatívák. Megerősítjük, 
hogy lehetünk mások, és másnak is kell lennünk, ha vál-
tozást létrehozó közösségként működünk az emberek és 
a Föld érdekében. 

Felismerjük, hogy a világban való megosztottság jelen 
van közöttünk. Mivel arra kaptunk elhívást, hogy legyünk 
egyek a Krisztusban, ezért szükséges, hogy Isten kegyelme 
változtasson át bennünket a Földön élő valamennyi te-
remtmény javára, így győzve le megosztottságunkat. El-
hívást kaptunk, hogy a gazdasági globalizációt kísérjük 
figyelemmel, és változtassuk meg, így arra szólítjuk ma-
gunkat, egyházakat, hogy a hívő közösségekkel és mozgal-
makkal együtt kezdjük meg a munkát.

AGAPE – FELHÍVÁS SZERETETRE 
ÉS CSELEKVÉSRE 

Teremtő Isten! Teremtett világodnak egységet, az embe-
reknek méltóságot ajándékozol. 

Megváltó és szabadító Isten! Megszabadítasz bennünket 
a szolgaságtól és a haláltól.

Szentlélek Isten! Te megváltoztatsz, és erővel töltesz el 
bennünket.

Atya, Fiú és Szentlélek, add, hogy tanúskodhassunk 
szeretetedről, életedről és megújító kegyelmedről.  



139Mindenki: Istenünk, kegyelmedből változtasd meg a vi-
lágot!

Közönyössé váltunk a szenvedés és az igazságtalanság iránt. 
Sokan vannak köztünk, akiknek el kell tűrniük a gazdasá-
gi globalizáció következményeit; durván eltiport nők, akik 
mégis törődnek az élettel; gyerekek, akik nem élhetnek 
jogaikkal; fiatalok, akik gazdasági bizonytalanságban és 
munkanélküliségben élnek; emberek, akiket borzasztó 
munkakörülmények közt kizsákmányolnak; mindannyian 
az igazságtalan kereskedelmi kapcsolatok és az adósrab-
szolgaság áldozatai. Vannak fogyatékkal élő emberek, és 
olyanok, akik a társadalom peremén élnek. Gyakran a 
színesbőrűek azok, akiket elsőként és legfájdalmasabban 
érint a szegénység, és akiket eltaszítanak és elidegenítenek 
a termőföldtől – az elnyűtt, kiszipolyozott és kizsákmá-
nyolt Földtől. Mivel létfenntartásukat ellehetetlenítették, 
ők a leginkább sebezhetők a HIV/AIDS betegségekkel 
szemben. Megvalljuk, hogy sokunk részéről elmaradt a 
szolidáris válaszadás ezekben a helyzetekben.
 
Mindenki: Istenünk, kegyelmedből változtasd meg a vi-
lágot!

Nagy a kísértés, hogy behódoljunk a kényelemnek és üres 
ígéreteinek akkor, amikor a nehézségekbe ütköző tanít-
ványságot és a változást kellene választanunk. Az elnyo-
mást és a szenvedést szinte már elfogadottnak vesszük, 
pedig őriznünk kellene reményünket, és folytatni közben-
járásunkat az igazságért és a felszabadításért. 

Megvalljuk, hogy sokan közülünk elmulasztották meg-
vallani hitüket és cselekedni végre a gazdasági igazságta-
lanság és következményei ellen, mely az embereket és a 
Földet pusztítja. Nagy a kísértés, hogy behódoljunk a ma-
terializmusnak és a pénz uralmának. A mohóság szabályai 
szerint játszunk, és alkalmazkodunk a politikai és katonai 



140 hatalomhoz, amikor pedig a szegényekkel és kirekesztet-
tekkel kellene közösséget vállalnunk.

  
Mindenki: Istenünk, kegyelmedből változtasd meg a vi-
lágot!

Istenünk, kérünk, bocsáss meg nekünk! 

Mindenki: Istenünk, kegyelmedből változtasd meg a vilá-
got!

Istenünk, kérünk, hogy gazdasági struktúráinkat a te él-
tető törvényeid irányítsák, és vezérelje a szeretet, az igaz-
ságosság és a kegyelem. 

Add, hogy ne féljünk a változástól, és ne féljünk az al-
ternatívakereséstől.

Add, hogy az igazságért dolgozzunk, ellenállva a rom-
boló gazdasági erőknek. 

Reménnyel meghirdetve az Úr elengedésének eszten-
dejét, az adósságok eltörlését, a fogvatartottak szabadon 
bocsátását és a föld pihenő idejét, kezdjünk el munkál-
kodni egy szolidaritáson alapuló agapé-gazdaságért.  

Mindenki: Istenünk, kegyelmedből változtasd meg a vi-
lágot!

Istenünk, te küldesz bennünket, 
hogy törődjünk a Földdel, és közösségben megosszuk 
mindazt, ami az élethez szükséges;

hogy ellenálljunk mindannak és leleplezzük azt, ami az 
életet tagadja;

hogy szeressük felebarátunkat, és azt tegyük, ami igaz-
ságos;

azért, hogy ahol halál volt, élet támadjon.  



141Arra buzdítjuk egymást,
hogy cselekedeteinkkel, gyülekezeteink szolgálatával és 
tanúságtételével válaszoljunk szeretetedre, mely minden 
emberre és az egész Földre kiárad;

hogy a szegénység megszüntetéséért és az adósságok 
feltétel nélküli eltörléséért dolgozzunk;

hogy törődjünk a földdel, a vízzel, a levegővel – a Földet 
körbeszövő élettel;

hogy igazságos és fenntartható kapcsolatot alakítsunk 
ki a földdel. 

A munka, a kereskedelem és a pénzügyek világában ta-
nulmányozzuk a hatalom különböző formáit és megnyil-
vánulásait, és vegyük fel velük a harcot, nem feledve, hogy 
minden hatalom neked tartozik elszámolással, Istenünk.

Istenünk, kegyelmed által segíts, hogy a tőled jövő vál-
tozás követei legyünk, meghalljuk hívásodat, és bátran 
cselekedjünk!  

Mindenki: Teremtő Isten, változtasson meg bennünket ke-
gyelmed hatalma! 

Krisztus, adj nekünk bátorságot és reményt, hogy meg-
osszuk életünket egymással és a világgal!

Szentlélek, adj nekünk erőt, hogy az igazságért dolgoz-
zunk az emberek és a világ javára! 

Istenünk, kegyelmedből változtasd meg a világot! 
Ámen.

  
Ennek az egyesítő imádságnak a szellemében arra buzdít-
juk egymást, hogy legyen bátorságunk cselekedni. Az 
AGAPE-felhívás arra indít bennünket, hogy tegyünk együtt 
a gazdasági igazságtalanság megváltoztatásáért, és hogy 
vegyük górcső alá a gazdasági globalizáció kihívásait, vala-
mint a gazdagság és szegénység közti összefüggéseket, és 
gondolkodjunk el róluk.



142 A SZEGÉNYSÉG MEGSZÜNTETÉSE 

Ismételten elkötelezzük magunkat arra, hogy a szegénység 
és az egyenlőtlenség megszüntetésén munkálkodunk szo-
lida ritásra épülő gazdaságok és fenntartható közösségek 
létrehozásával. Kormányainkat és a nemzetközi intéz-
ményeket felelősségre vonjuk a szegénység megszünteté-
sére és a fenntarthatóságra vonatkozó vállalásaik betartá-
sa kapcsán.

 
KERESKEDELEM 

Ismételten elkötelezzük magunkat arra, hogy a nemzet-
közi kereskedelmi kapcsolatokat igazságossá tesszük. Ezért 
kritikus elemzésnek vetjük alá a szabad kereskedelmet és 
a kereskedelmi tárgyalásokat, és szorosan együttműkö-
dünk a társadalmi mozgalmakkal azért, hogy e megálla-
podások igazságossá, jogszerűvé és demokratikussá vál-
janak.

  
PÉNZÜGYEK

Ismételten elkötelezzük magunkat arra, hogy mozgalmat 
indítunk a méltányos kölcsönökért, a feltétel nélküli adós-
ságeltörlésért és a globális pénzügyi piac ellenőrzéséért és 
szabályozásáért. A befektetéseket olyan vállalkozásokba 
kellene átcsoportosítani, amelyek tiszteletben tartják a 
társadalmi és ökológiai igazságosságot, valamint olyan ban-
kokba és intézményekbe, amelyek nem végeznek speku-
lációt, és nem támogatják az adóelkerülést.

  



143A FÖLD ÉS A TERMÉSZETI 
ERŐFORRÁSOK FENNTARTHATÓ 
FELHASZNÁLÁSA 

Ismételten elkötelezzük magunkat, hogy küzdünk a ter-
mészeti erőforrások fenntartható és igazságos módon tör-
ténő kitermeléséért és felhasználásáért, szolidaritásban az 
őslakosokkal, akik saját földjük, vizük és közösségeik vé-
delmére törekszenek. Ismételten elkötelezzük magunkat 
arra, hogy megkérdőjelezzük a jóléti társadalmak túlzott 
fogyasztását, rábírva őket, hogy életmódjukban önmér-
sékletre és egyszerűségre törekedjenek.
  

KÖZJAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Ismételten elkötelezzük magunkat arra, hogy csatlakoz-
zunk a közjavak és közszolgáltatások erőltetett privatizá-
cióját ellenző küzdelemhez, és aktívan megvédjük az or-
szágok és a népek arra való jogát, hogy meghatározzák és 
kezeljék saját közös tulajdonukat.  

Ismételten elkötelezzük magunkat arra, hogy támogas-
suk azokat a mozgalmakat, csoportokat és nemzetközi 
kez deményezéseket, amelyek az élethez szükséges olyan 
alapvető elemeket védik, mint például a biodiverzitás, a 
víz és a légkör.

 
ÉLETADÓ MEZŐGAZDASÁG 

Ismételten elkötelezzük magunkat arra, hogy a földrefor-
mokért dolgozunk, a föld nélküli mezőgazdasági munká-
sokkal és a kisgazdákkal szolidaritásban, valamint, hogy 
különféle módokon az élelmiszer-önrendelkezést támo-



144 gatjuk. Ellenezzük a génmódosított élelmiszerek (GMO) 
előállítását és a kereskedelem liberalizációját mint fő ve-
zérelvet. Elkötelezzük magunkat az ökológiai gazdálkodás 
gyakorlatának előmozdítására, valamint a paraszti közös-
ségekkel vállalt szolidaritásra.

 
TISZTESSÉGES MUNKA, EGYENJOGÚ MUNKA-
VÁLLALÁS ÉS AZ EMBEREK MEGÉLHETÉSE

Elkötelezzük magunkat arra, hogy szövetségre lépünk 
azokkal a társadalmi mozgalmakkal és szakszervezetekkel, 
amelyek a tisztességes munkát és az igazságos béreket tá-
mogatják. Elkötelezzük magunkat arra, hogy megvédjük 
azokat a dolgozókat és eladósodott munkásokat, akik ki-
zsákmányoló körülmények között dolgoznak és meg van-
nak fosztva a szakszervezet-alapítás jogától. 

 
AZ EGYHÁZAK ÉS A HATALOM 

Ismét elkötelezzük magunkat arra, hogy a hatalom és biro-
dalom kérdésére bibliai és teológiai szempontból reflek-
táljunk, és szilárd hitbeli állásfoglalást tegyünk az uralko-
dó hatalmak ellen, mert minden hatalom Istennek tarto-
zik elszámolással.  

Elismerjük, hogy az átalakulási folyamathoz elengedhe-
tetlen, hogy mi egyházak felelősséget vállaljunk a gazda-
sági globalizáció áldozataiért. Az áldozatok véleménye és 
tapasztalatai kell, hogy meghatározzák, hogyan elemezzük 
és értékeljük ezt a folyamatot az evangélium fényében. 
Ez azt is jelenti, hogy mi, a különböző országokban élő 
egyházak felelősséget vállalunk egymás iránt. Így azok, 
akik közülünk közelebb vannak a hatalmi központokhoz,  



145elsődlegesen azon testvéreink iránt legyenek elkötelezet-
tek, akik a globális gazdasági igazságtalanság negatív  kö-
vetkezményeit nap mint nap elszenvedik.  

Ez az AGAPE-felhívás egy imádság, hogy legyen erőnk 
megváltoztatni az igazságtalan gazdasági struktúrákat. Ez 
vezeti majd gondolatainkat és cselekedeteinket az öku-
menikus utazás következő állomásain. Vállalásaink azokon 
a megállapításokon, terveken és javaslatokon alapszanak, 
amelyeket az AGAPE-folyamat során az egyházakhoz in-
téztünk, és az AGAPE-dokumentumban körvonalaztunk.  
 
 
 
 
 





TANULMÁNYOK, AJÁNLÁSOK







Jegyzetek az Egyházak Világtanácsa 
AGAPE-dokumentumáról

Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. 
(Jn 10,10b)

Az Egyházak Világtanácsa (EVT) 2005 márciusában pub-
likálta AGAPE – Alternative Globalization Addressing 
Peoples and Earth (Alternatív globalizáció a népekért és 
a Földért) című 60 oldalas dokumentumát. Írásomban 
röviden szeretném összefoglalni e dokumentum jelentő-
ségét és mondanivalóját, amely arra késztetett, hogy a 
szöveget magyar nyelvre fordítsam. 

Az agapé görög szó, jelentése szeretet, az ember szere-
tete.1 A dokumentum címe egyrészt erre utal, magában 
hordozva mindazokat a teológiai konnotációkat, amelyeket 
az Újszövetségben sok helyen előforduló agapé szó tartal-
maz. Az angol nyelvű előszó külön hangsúlyozza, hogy 
Isten bőséges kegyelmének és szeretetének kifejezésére 
választották az agapé szót, jelezve ezzel azt a teológiai és 
spirituális alapot, amelynek szellemében az írást készítet-
ték. Másrészt a dokumentum címében mozaikszóként 
szerepel az agapé, amely az angol nyelvű cím kezdőbetűi-
ből áll össze: Alternative Globalization Addressing Peop-

 1 Az Újszövetség szava a szeretetre. Az ógörögben két másik szó volt 
használatos: a barátok közötti szeretetre a filia, a szerelmesek közötti 
szeretetre, szerelemre pedig az erósz.

GÖMBÖCZ ELVIRA



150 les and Earth. Az írást közgazdászok és teológusok közös 
munkacsoportja készítette 2005 márciusában azzal a cél-
lal, hogy az EVT 2006-ban Porto Alegrében megrendezett 
nagygyűlésének előkészítő dokumentuma legyen. 

Az anyag terjedelméből láthatjuk, hogy rendkívül alapos 
előkészítés zajlott a munkacsoport részéről: 6 fejezetben, 
60 oldalon tárgyalják részletesen a gazdasági globalizáció 
kérdéseit. Tízszer akkora az előkészítő dokumentum, mint 
maga a Porto Alegrében megszületett nyilatkozat. Ténye-
ket, számadatokat bemutatva, kritikát és cselekvési prog-
ramot megfogalmazva, valamint kérdéseket feltéve kutat-
ják a választ arra a fő kérdésre, hogy az egyházak „milyen 
módon tudnak reagálni a gazdasági globalizációban gyöke-
rező emberi tragédiákra”. Mit tehetünk az egyre szélső-
ségesebb mérteket öltő vagyoni különbségek láttán? 

A FORDÍTÁS MOTÍVUMAI

Miért fontos számunkra ez a 2005-ben publikált tanul-
mány? Nem veszített-e aktualitásából az elmúlt évek alatt? 
E kérdésekre ki-ki saját maga választ adhat, miután elol-
vasta. Tény az, hogy az EVT tagegyházai folyamatosan 
használják az AGAPE-dokumentumot annak elkészülte 
óta. Finnországban, Németországban és más országokbeli 
tagegyházakban diszkussziókat folytatnak róla, tovább-
gondolják, helyi szintű tettekre fordítják. Az EVT genfi 
központja és vezetői szintén terjesztik, használják és sok-
felé bemutatják az elkészült dokumentumot. Jómagam is 
egy ilyen alkalommal találkoztam az anyaggal. A Keresz-
tény Diákok Világszövetsége (World Student Christian 
Federation, WSCF) 2006 októberében Koppenhágában 
tartott konferenciát Vallás és társadalom Európában téma-
körben. Dr. Rogate R. Mshana, az EVT Igazságosság, Béke 
és Teremtés Csoportjának igazgatója Az AGAPE-doku-
mentum – egy hatékony válasz a globalizációra címmel 



151tartott előadást. Bemutatta az AGAPE-folyamatot az 
1998-as hararei nagygyűléstől a 2006-os Porto Alegre-i 
nagygyűlésig. Az előadás, az azt követő diszkusszió, vala-
mint a téma súlya és aktualitása indított arra, hogy elké-
szítsem a magyar fordítást. Az EVT-nek szándéka, hogy 
az eredetileg angol nyelvű anyag minél több nemzeti nyel-
ven elérhető legyen, és folytatódjék az eszmecsere a tag-
egyházakon belül.

Az AGAPE-dokumentum elkészülte óta nyilvános mun-
kaanyaggá vált, amelyet az EVT tagegyházaiban a gyüleke-
zetek részleteiben is alaposan megvitatnak, és mindenna-
pi életükkel összefüggésben továbbgondolnak. Szeretném, 
ha a dokumentum magyar nyelvű szövegének megjelené-
sével a magyarországi keresztény egyházakban is elindulna 
ez a párbeszéden alapuló együttgondolkodás, amelynek 
célja a cselekvés lehetőségeinek megtalálása. 

AZ AGAPE FŐBB TÉMÁI

A dokumentum elkészítését az a tapasztalat ösztönözte, 
hogy az EVT 1998. évi hararei nagygyűlése óta az egyen-
lőtlenség egyre extrémebb mértéket ölt. A szegénység és 
a nyomor elfogadhatatlan méretűvé válik, miközben a gaz-
dagság kevesek kezében hatalmas vagyonként halmozódik 
fel. Emiatt szólította meg dokumentumával az egyházakat 
az EVT: tegyenek azért, hogy az evangélium igazságosság-
ra való felszólítása megnyilvánulhasson konkrét tettekben. 
Az irat készítői arra a kérdésre keresik a választ, hogy az 
egyházak milyen módon tudnak reagálni azokra a kihívá-
sokra, amelyek a gazdasági globalizációban gyökereznek. 
Az előszó világosan megfogalmazza a dokumentum célki-
tűzését, vagyis, „hogy ösztönözni kívánja az egyházakat és 
a szélesebb ökumenikus mozgalmat arra, hogy napjaink 
globális problémáival érdemben foglalkozzanak, és hatá-



152 rozottan fellépjenek a világban tűrhetetlen méreteket öltő 
szegénység ellen”.

Világosan felvázolják a szerzők az AGAPE-folyamatot, 
amely 1998-ban, a hararei nagygyűléssel vette kezdetét, 
melynek fő kérdése ez volt: „Hogyan éljük meg keresztény 
hitünket a globalizáció kontextusában?” Ezt az alkalmat 
sok ökumenikus konferencia, gyűlés, megbeszélés és kon-
zultáció követte (vö. összefoglaló táblázat a dokumentum 
végén). Fontos feladat, hogy ne csak a neoliberális gazda-
sági rendszer kritikája hangozzon el, hanem konkrét tettek 
szülessenek az agapé jegyében, az igazságos gazdaság meg-
teremtése érdekében. 

A gazdasági egyenlőtlenség, szegénység és gazdagság fel-
foghatatlan méreteket ölt napjainkban. Ezt alá lehet tá-
masztani számadatokkal, statisztikákkal, de egyszerű és 
közvetlen módon saját tapasztalatainkkal is, bármely or-
szágában élünk a világnak. Az uralkodó neoliberális el-
képzelés szerint a makroszintű gazdasági növekedés csök-
kenteni fogja a szegénységet. Azonban temérdek bizonyí-
ték mutatja, hogy ez nem történik meg automatikusan. A 
gazdasági növekedés nem elégséges feltétele a szegénység 
megszüntetésének. A szegénység valódi gyökere az igaz-
ságosság hiánya.2

A dokumentum bemutatja a neoliberális gazdasági rend-
szer elméleti feltevéseit és gyakorlati működését, szembe-
állítva azt az élet szolgálatában álló gazdasággal (economy 
of life). Bemutatja a kétféle gondolkodásmód különbségét, 
és megfogalmazza a neoliberalizmus globális szinten mű-
ködő hatását: „Lényegét tekintve a neoliberalizmus a kor-
mányokat erőtlenné teszi, így azok egyre kevésbé tudják 
a közjavakat és a közszolgáltatásokat biztosítani. (…)Kö-
vetkezésképpen a neoliberalizmus az állam jóléti szerepét 

 2 vö. Mshana, Rogate R.: Understanding the Links Between Wealth and 
Poverty. Lutheran World Information. 2007/8. 7. o.



153megszünteti.”3 Hangsúlyozza azt is, hogy a gazdaság nem 
cél, bármennyire is ezt sugallja jónéhány gazdasági intéz-
kedés, hanem eszköz, amely akkor működik jól, ha az élet 
és az ember méltóságának szolgálatában áll. 

Konkrét cselekvési irányokat fogalmaz meg a dokumen-
tum általánosan is, és működő példák bemutatásával is, 
mint amilyen, például, A remény szigete program vagy egy 
bolíviai város (Cochabamba) sikeres küzdelme a vízháló-
zat megtörtént privatizációjának visszafordítására és a víz-
díjak normalizálására. A cselekvést azért tartják különösen 
fontosnak, hogy ne csupán nyilatkozatok, dokumentumok 
és elvi állásfoglalások szintjén szülessenek eredmények, 
hanem a valóságban is. „Az a küldetésünk, hogy megvál-
toztassuk az életet magunk körül, és megoldást találjunk 
az emberek szükségleteire, különösen is a szenvedők, az 
elnyomottak és a kirekesztettek esetében. Amikor ezt 
tesszük, Krisztust hirdetjük.”4 Az egyháznak fontos fel-
adata van, amikor igazságtalan struktúrák helyett a Biblia 
jövőképét hirdeti: „Az egyház arra hivatott, hogy ne ido-
muljon hozzá az igazságtalanság struktúráihoz, hanem hogy 
az új teremtés hírnöke legyen. A Biblia jövőképe a világba 
kiáltja az isteni újjáteremtés meghirdetését, és ez pedig 
bizonnyal azt jelenti, hogy itt és most az egyháznak az 
alternatívák közösségének kell lennie: alternatív víziók, 
alternatív helyek, alternatív spiritualitás és alternatív gaz-
dasági elképzelések és gyakorlatok közösségének.”5

A kereskedelem témájában a dokumentum Ámósz pró-
fétát idézi, amikor elítéli a csaló kereskedőket, akik kisebb 
vékával, nagyobb súlyokkal és hamis mérleggel csalnak, a 
szegényeken és nincsteleneken meggazdagszanak, a hul-
ladék gabonát eladják (Ám 8,5–6). Ámósz ítélete és inté-
se a csaló kereskedők felett ma is aktuális. Tisztességes 

 3 AGAPE, 34. o.
 4 39. o.
 5 89. o.



154 kereskedelmet kell felépíteni, amely a javaknak és a szolgál-
tatásoknak erkölcsileg vállalható, fenntartható és igazságos 
termelését, cseréjét és fogyasztását szolgálja. Az AGA-
PE-ban bírálják a Kereskedelmi Világszervezet működési 
gyakorlatát, és konkrét példákat mutatnak be az igazság-
talan kereskedelmi szabályozások sikeres megváltoztatá-
sára. Az egyik ilyen példa a Via Campesina, amely először 
helyi problémák nyomán parasztmozgalomként indult, 
majd nemzetközi hálózattá fejlődött. 

A pénzügyekről szóló fejezet élesen kritizálja a nemzet-
közi pénzintézetek működését, és sürgeti a nemzetközi 
pénzügyi rendszer átalakítását. Erre nézve konkrét szem-
pontokat fogalmaz meg. Megfogalmazza azokat az irány-
elveket is, amelyek az etikus befektetések szempontjából 
fontosak. Továbbá itt is olvashatunk konkrét példákat 
(Zambia, Argentína, Malajzia) arra nézve, hogy milyen 
sikeres pénzügyi stratégiákat valósítottak meg azok az or-
szágok, amelyeknek volt bátorságuk nem követni a Világ-
bank és a Valutaalap tanácsait. 

A szegénységet és a gazdagságot végig úgy szemléli a 
dokumentum, mint ami ugyanazon éremnek a két oldala. 
Vagyis a vagyonfelhalmozás és profitmaximalizálás csak 
úgy jöhet létre, hogy a tőkével és hatalommal bírók az 
embe reket, a népeket, az országokat, a természetet ki-
zsákmányolják és kihasználják. Reményre ad okot, hogy 
nem csupán egyházi körökben, teológusok vagy gazdaság-
etikusok körében jelenik meg az eféle vélekedés, hanem 
legutóbb, például, Horst Köhler német államfő nyilatko-
zott élesen a témában. Köhler azt javasolta, hogy maxi-
málják a menedzserfizetéseket Németországban, mivel a 
hatalmas egyenlőtlenségek veszélyeztetik a társadalmi bé-
két. Véleménye szerint tarthatatlan, hogy menedzserek 
milliókat tesznek zsebre fizetésként, majd távozásukkor 
– akár jól, akár rosszul végezték munkájukat – további tíz 



155vagy százmilliókat visznek magukkal, ugyanakkor ezrek 
válnak munkanélkülivé, és családok mehetnek tönkre ros-
szul végzett menedzsmentmunkájuk következtében.6

A dokumentum megfogalmazza azt a követelményt, 
hogy „a nemzeti kormányoknak fel kell hagyni azzal a 
neo  liberális szemlélettel, amely a gazdagok és a multina-
cionális vállalatok számára csökkentett adókat ír elő. Az 
adócsökkentés célja, hogy ideális környezetet biztosítson 
a befektetések és a szabad kereskedelem számára, ez pe-
dig korlátozza az ország állami bevételeinek összegét a 
társadalmi fejlődés megvalósítására. Továbbá az a gazda-
sági környezet nevezhető tisztességesnek, amely nem a 
tőkeerős óriásokat és a multinacionális vállalatokat támo-
gatja, amelyek e támogatások nélkül is boldogulnának – 
némileg alacsonyabb profittal –, hanem amely a kis és 
közepes nemzeti vállalkozásokat részesíti előnyben. Vagy 
legalábbis nem hozza őket versenyhátrányba az óriáscé-
geknek adott kedvezményekkel. Egy tisztességes és igaz-
ságos adórendszerbe beletartoznak az ökológiai igazságos-
ságot és a vagyoni különbségek csökkentését előmozdító 
adók7, mint például a szén-dioxid-kibocsátás adója.”8 Az 
ökológiai szemlélet a teljes dokumentumot áthatja. Fel-
hívják a figyelmet arra is, hogy a gazdaság és a környezet 
– ökonómia és ökológia – egymástól elválaszthatatlanok. 

Az utolsó fejezet az AGAPE-folyamat mérföldköveinek 
tekinthető konferenciákat, gyűléseket, konzultációkat te-
kinti át vázlatosan, az elért eredményekkel együtt. Ezek 
közül most csupán egyet szeretnék kiemelni, a 2001-ben 
megtartott budapesti konferenciát. Itt fogalmazták meg 
ugyanis azt a kulcsfontosságú, provokatív kérdést, hogy 
„vajon lesz-e bátorságuk az egyházaknak hitük alapján 

 6 Forrás: MR1, 2007. december 4. 180 perc című műsor, Zentai Péter 
berlini tudósító híradása.

 7 Például az élőmunka túladóztatásának elkerülésével és a vagyon meg-
adóztatásának megfelelően kidolgozott rendszerével.

 8 80. o.



156 szembeszállni a profitorientált életmód ››értékeivel‹‹, vagy 
visszavonulnak a ››magán‹‹ szférába? Ez a kérdés az, amely-
re egyházainknak választ kell adniuk, vagy pedig elvesztik 
a lelküket.”9 Nem közömbös tehát, hogy az egyházak ho-
gyan viszonyulnak a „szabad” verseny, a szolidaritás hiánya, 
valamint a szegénység-gazdagság, túltermelés-túlfogyasz-
tás kérdéseihez. 

A TÉMA TOVÁBBGONDOLÁSA

Mindazokat a problémákat, amelyekről a dokumentum 
szól, a bőrünkön tapasztaljuk ma Magyarországon is. Egy 
2007. őszi nyilatkozatból idézek: „az egymást követő kor-
mányok folyamatosan a dolgozókra (továbbá a volt dolgo-
zókra, azaz a nyugdíjasokra, és a leendő dolgozók ra, azaz 
a tanulókra, diákokra) hárítják az egymást követő válságok 
terheit, miközben a profitok növekednek. Hatalmas anya-
gi kedvezményekben részesülnek tőkés óriásvállalatok, 
amelyek ezért cserébe igen kevés és többnyire rosszul fi-
zető munkahelyet teremtenek csak. Sok százezer munka-
képes ember nem dolgozhat, s kénytelen az összeomló-
félben lévő szociális rendszerbe menekülni, amelyet egy-
re inkább elzárnak a szükséget szenvedők elől. Tízezrével 
éheznek a gyerekek. A roma gettók körül mind magasabb 
falak emelkednek.”10 Folyamatosan tapasztaljuk ma azt, 
hogy az állam jóléti szerepe egyre csökken. Napi szinten 
éljük meg, hogy mit jelent ez az egészségügy, az oktatás 
és a közlekedés átalakításában. A dokumentumban sze-
replő alábbi sorokat akár mai magyar helyzetjelentésnek 
is gondolhatná az olvasó, pedig ezeket Genfben a világ 

 9 38. o.
10 A Baloldali Értelmiségiek Társaságának nyilatkozata, 2007. no vem-

ber 20. Forrás: http://www.tarfor.hu/index.php?option=com_content
&task =view&id=83&Itemid=2



157különböző országaiból származó szakemberek fogalmazták 
meg, és általános tendenciaként értelmezték: „A hitel-
képesség és versenyképesség fenntartására irányuló nyo-
más meghiúsítja a kormányok törekvését arra vonatko-
zóan, hogy erős nemzeti társadalompolitikát alakítsanak 
ki. A társadalmi háló meggyengülése, az egészségügy és 
oktatás területéről történő forráskivonások és az ökológiai 
rendszerek védelmének hiánya mind azt mutatják, hogy 
a nemzeti kormányok elvesztették az irányítást saját pénz-
ügyi forrásaik, költségvetésük és politikai célkitűzéseik 
felett.”11 Világos, hogy az EVT-dokumentum nem a ma-
gyarországi reformok, hanem globális folyamatok alapján 
készült. És az is világos, hogy pontosan ezeket a folyama-
tokat tapasztaljuk mai magyar társadalmunk életében is. 

Nemzetközi szinten az Egyházak Világtanácsa tovább-
viszi az AGAPE-folyamatot, amely a hararei nagygyűléssel 
indult, és amelynek lényegét és eddigi eredményeit az 
AGAPE-dokumentum is összefoglalja 2005 márciusáig. 
A tanzániai Dar es Salaam-ban 2007 novemberében 50 
fős találkozót szerveztek fiatalok, aktivisták, teológusok 
és egyházi vezetők részvételével Szegénység, gazdagság és 
ökológia összekapcsolódása12 címmel. Ez a találkozó volt 
az első az öt tervezett kontinensméretű találkozóból, ame-
lyet a következő hat évben fognak megszervezni. E kon-
tinenstalálkozók mindegyike az AGAPE-folyamatot viszi 
tovább a helyi cselekvési lehetőségek irányába. A tanzá-
niai találkozó egyik legfontosabb célkitűzése ennek értel-
mében az volt, hogy az AGAPE-folyamat részeként öku-
menikus stratégiákat és cselekvési terveket dolgozzanak 
ki az afrikai kontinensen jelenlevő, egymásba szövődő 
problémák kezelésére: szegénység, túláradó gazdagság és 
környezeti pusztítás. A záródokumentum döntő felisme-

11 AGAPE, 32–33. o.
12 Linking poverty, wealth and ecology



158 résnek nevezi, hogy e három tényező szorosan összefügg 
egymással. 

Megállapítják, hogy az 500 éven át tartó kolonizáció és 
rabszolga-kereskedelem következtében a kontinenst ki-
zsákmányolták, az északi országok ennek következtében 
lettek gazdag országok. Ma a nemzetközi pénzintézetek 
és multinacionális vállalatok az afrikai elittel együttmű-
ködve a kizsákmányolást más eszközökkel folytatják. A 
neoliberális gazdasági modell és a profitmaximálási célok 
az élet minden területét veszélyeztetik. Ezért az afrikai 
országok emlékeztetik az északi országokat a kizsákmá-
nyolásra, és elutasítják a neoliberális gazdasági elveket és 
gyakorlatot. Követelik az afrikai közösségek függetlenségét 
a döntéshozásban, valamint figyelmeztetnek arra, hogy 
északnak mennyire nagy tartozása van dél irányába gazda-
sági, társadalmi és természetvédelmi téren. A konferencia 
részvevői kidolgozták e téma teológiai alapját, valamint 
megfogalmazták azokat a lehetőségeket, amelyek a remény 
magvai.

A cselekvés szintjén elkötelezték magukat arra, hogy  
 életigenlő teológiát folytatnak, vagyis az élet küzdel-

meit és a teológiát nem választják szét egymástól;
 erősítik az egyházak és a társadalmi mozgalmak kap-

csolatát a szegénység megszüntetésére, a környezet 
védelmére és a neoliberális gazdasági globalizáció al-
ternatíváinak kidolgozására;

 elősegítik a nemek közötti igazságosságot;
 bűnbánatra hívják az északi egyházakat az afrikai holo-

kauszt felett, amely 10 millió afrikait pusztított el;
 az északi egyházakat pénzügyi forrásaik és befekte-

téseik felülvizsgálatára szólítják fel, hogy vizsgálják 
meg, milyen kihatással vannak ezek a szegénységre, 
és etikailag vállalhatók-e.



159HOZZÁSZÓLÁSOK A PORTO ALEGRE-I 
NAGYGYŰLÉSEN 

Mivel az AGAPE-dokumentum az Egyházak Világtanácsa 
9. nagygyűlésének előkészítő dokumentuma, amelyet a 
brazíliai Porto Alegrében tartottak meg 2006. február 14– 
23. között, ezért fontosnak tartom, hogy a Porto Alegre-i 
nagygyűlésen elhangzott vélemények közül néhányat meg-
említsek.13 A nagygyűlésen a gazdasági igazságosság té-
makörében hat előadás hangzott el, ezek közül Wolfgang 
Huber német evangélikus püspök és Nancy Cardoso brazí-
liai metodista lelkésznő gondolatait szeretném kie melni. 

Wolfgang Huber püspök előadásában rávilágított arra a 
tényre, hogy a globalizációnak nagyon sok megjelenési for-
mája létezik. Ha a gazdasági vonatkozást nézzük, akkor a 
gazdaság globális folyamatai egyrészt elősegíthetik a pros-
peritást, többek között azzal, hogy lehetőséget teremtenek 
a tisztességes, megélhetést biztosító munkavállalásra. 
Azonban a gazdasági folyamatokat önzően, az igazságos-
ságot megakadályozva vagy lehetetlenné téve is lehet ala-
kítani. A lehetőségek és veszélyek tehát együtt vannak 
jelen. Az ENSZ-jelentésekből egyértelműen kiderül, hogy 
a társadalmi egyenlőtlenségek egyre növekednek a világ-
ban. A keresztények számára a világ különböző részein 
egyre növekvő szegénység botrányos. A mi generációnknak 
lehetősége van arra, hogy a strukturális szegénységet le-
győzze, és a világot igazságosabbá tegye. 

A gazdasági igazságosság kérdésében a keresztény hit 
nem semleges. A gazdaságot nem tekinti mindenhatónak, 
hanem csupán eszköznek. Az emberi méltóság, az embe-
ri jogok és a társadalmi igazságosság alapvető értékek, a 
gazdasági tevékenységet mindig ezekhez kell mérni. Ne-
künk keresztényeknek az alapján kell megítélnünk a glo-

13 A nagygyűléssel kapcsolatos minden információ megtalálható az aláb-
bi webcímen: http://www.wcc-assembly.info/en.



160 balizáció szóval jelzett folyamatokat, hogy azok az élet 
méltóságát és az emberi szabadságot szolgálják-e, és lehe-
tővé teszik-e a kulturális sokszínűség kifejeződését. Az 
imádság erejével olyan gazdasági szerkezet kiépüléséért 
küzdünk, amely mindannyiunknak hasznára válik. Gazda-
sági igazságosság csak akkor lehetséges, ha a civil társada-
lom függetlensége megmarad, és új erőket mozgósít. Eh-
hez pedig arra van szükség, hogy az állam segítse megva-
lósulni a szolidaritás feltételeit, támogassa a gyengéket, és 
törekedjen a társadalmi kohézió megteremtésére. Wolf-
gang Huber püspök szerint az AGAPE-folyamat kulcs-
kérdése az, hogy a szegények melletti elsődleges döntés 
bibliai szempontja hogyan tud ténylegesen érvényesülni 
gazdaságunk napi gyakorlatában.

Nancy Cardoso, Porto Alegrében élő metodista lelkész-
nő a nagygyűlésen megtartott előadásában a „piacgazdaság 
spiritualitásának” nevezi a nyugati kereszténység bizonyos 
csoportjainak spiritualitását, akik kereszténységüket esz-
köznek tekintik ahhoz, hogy saját maguk számára a töké-
letes anyagi jólétet biztosítsák. Jó példa az eféle spiritua-
litásra a Jábéc imádsága14 című amerikai sikerkönyv, amely 
a New York Times bestsellere lett. A könyv szerzője a 
Krónikák könyvének 4. fejezete alapján arra buzdítja ol-
vasóit, hogy mivel az1Krón 4,9–10 szerint15 Jábéc mindent 
megkapott Istentől, amit kért, nincs más dolgunk, mint 
példát venni Jábécról, és kérni Istent, hogy megkapjuk 
mindazt, amit szeretnénk. Isten pedig úgy cselekszik, 
ahogy mi akarjuk és kérjük. Valószínűleg mindannyian 

14 Bruce H. Wilkinson: The Prayer of Jabez. Breaking Through to the 
Blessed Life. Multhnomah Publishers, 2000. 

15 Jábéc tekintélyesebb volt testvéreinél. Anyja nevezte el Jábécnak, mert 
ezt mondta: Bizony, fájdalommal szültem őt! Jábéc segítségül hívta Izra-
el istenét, és ezt mondta: Bárcsak nagyon megáldanál engem, és kiszéle-
sítenéd határomat, velem lennél, és megoltalmaznál a bajtól, hogy ne 
érjen fájdalom! És megadta neki Isten, amit kért. (1Krón 4,9–10)



161érezzük, mennyire messze áll ez a gondolkodásmód az 
eredeti jézusi és a hiteles keresztény gondolkodástól.

A pénz szenvedélyesen szereti a profitot, és nem tűri, 
hogy bármi az útjába álljon. A tőke istennek képzeli magát. 
Nancy Cardoso Ezékiel próféta erőteljes próféciáját hoz-
za példának (Ez 28,2–6), és felteszi a kérdést, hogy ma ki 
tud és ki fog szembeszállni azzal a piacgazdaság-spiritua-
litással, amely körülvesz bennünket. Ki fog szembeszállni 
azzal az illúzióval, hogy a gazdasági rendszer semleges és 
örökkévaló; hogy emberi kapcsolatok is árucikké válnak? 
Ki fog szembeszállni azzal, hogy a gazdaság és a gazdasági 
kapcsolatok uralják az emberiséget? 

Cardoso szerint a gazdasági rendszer átvette a nyugati 
kereszténység vallásos nyelvezetét, az egyháznak pedig azt 
a szerepet szánja, hogy simuljon bele a nagy rendszerbe 
egy alrendszerként, amelynek feladata az, hogy vallásos 
javakat és szolgáltatásokat kínáljon erősen fundamentalis-
ta módon. Az a teológia, amelyet ma művelünk, egy steril 
teológia. Arra törekszik, hogy egy rendszerként felépített 
exegetikai16 általánosítás mögé bújjon, és nem nevezi ne-
vén a dolgokat, nem választ, nem foglal állást, nem utasít 
vissza, nem ítél el, nem áll ellen. 

A brazil lelkésznő a genezis könyvének fejezetein ke-
resztül magyarázza a teremtett világ és az emberek kap-
csolatát. Káin és Ábel történetét, például, úgy elemzi, 
mint ami az élet, a munka és az Istennel való kapcsolat 
két különböző típusát szemlélteti. Káin képviseli a mező-
gazdaságot, amely a kizsákmányoló gazdasági rendszer 
része. Isten pedig elutasította Káin áldozatát, és elutasít-
ja ma is azt az áldozatot, amely bűn és erőszak eredménye. 
Cardoso szerint teológiánkkal olyan Istent faragtunk ma-
gunknak, aki a megbocsátás és kiengesztelődés édeskés 
üzentét suttogja fülünkbe, mindenféle kritika nélkül. Ez 
az Isten nem hallja az emberek kiontott vérének kiáltását, 

16 exegetika: a Biblia magyarázatának tudománya. 



162 akiket eltaposott egy olyan gazdasági modell, amely nem 
ismer határokat, szabályozást, és nem tűr ellentmondást. 
A keresztény világ perifériáján vannak kisebbségek, akik 
olyan teológiát tartanak szükségesnek, amely felszabadít: 
felszabadítja Istent, a természetet, az embereket, akiknek 
emberségét naponta megtagadja a kapitalizmus. E perifé-
rián élő emberek nem akarják ismételni már az észak-ame-
rikai és európai teológiát, amely elmerül önmagában és 
szeretett teológusaiban. Az uralkodó európai teológia fá-
radt, nincs ereje az evangéliumnak, amelyet hirdet. Bele-
simul abba a tudásiparba, amely a fogyasztói társadalom 
kényelmét biztosító gazdasági modellt szolgálja. „Már nem 
akarnak tudni egy olyan Istenről, aki kérdéseket tesz fel, 
aki a hatalmasokat főhajtásra kényszeríti, és a gyengéket 
arra bátorítja, hogy az igazságos királyságot (társadalmat) 
hirdessék. Már nem kérdeznek a testvérük felől, mert 
civil szervezeteket alapítottak és ügynökségeket, ezekben 
működik a jótékonyság. De nem tesznek fel kérdéseket a 
rendszerrel kapcsolatban sem.”17 Párbeszédbe kell ele-
gyednünk a tönkretett emberek kiontott vérével. A hit, 
amely Isten kegyelmét hirdeti, szereti az életet, a világot, 
mindannyiunkat. Cardoso Pál apostol erőteljes szavaival 
fejezte be beszédét Porto Alegrében: „Úgy ajánljuk magun-
kat mindenben mint Isten szolgái: sok tűrésben, nyomo-
rúságban, szükségben, szorongattatásban (…) mint isme-
retlenek és jól ismertek, mint halálra váltak, és íme, élők, 
mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint szomorko-
dók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat 
gazdagítók, mint akiknek nincsen semmijük, és akiké még-
is minden.” (2Kor 6,4.9–10)

Talán furcsa számunkra Nancy Cardoso brazíliai lelkész-
nő gondolatait és bibliaértelmezését olvasni. Ehhez hason-

17 http://www.wcc-assembly.info/en/theme-issues/assembly-docu-
ments/2-plenary-presentations/economic-justice/nancy-cardoso-pre-
sentation.html 



163ló, néha számunkra szokatlan gondolatokkal az AGAPE-
dokumentumban is találkozni fogunk. Az alapállás ugyan-
az: „Nekünk egyházaknak és hívőknek az a feladatunk, 
hogy a világ valóságát az emberek, elsősorban az elnyo-
mottak és kirekesztettek szemszögéből nézzük.”18 

Bízom abban, hogy az AGAPE-dokumentum magyar 
fordításának megjelenésével a magyarországi keresztény 
egyházakban is elindul a párbeszéd és az együttgondolko-
dás, megfogalmazódnak új kérdések, és körvonalazódnak 
a tevékeny szeretet megnyilvánulásának lehetőségei. 

2007 adventjén

18 vö. AGAPE 23. o.





Hitvallási helyzet és köztes szabályok: 
Az ökumenikus mozgalom 
gazdasági tanításának korszakai

NAGYPÁL SZABOLCS

Éheztem, és ennem adtatok.
(Mt 25,35)

Jogához segítette a szegényt és a nyomorultat,
azért minden rendjén ment.

Vajon nem ezt jelenti-e ismerni engem?
(Jer 22,16)

Az Egyházak Ökumenikus Tanácsa (EÖT)1 Igazságosság, 
béke és a teremtés épsége munkacsoportjának 2005-ös 
háttéranyaga, az Alternatív globalizáció a népekért és a 
Földért; valamint a 2006-ban, Porto Alegrében ez alapján 
elfogadott azonos című fölhívás az ökumenikus mozgalom 
gazdasági tanításának gazdag hagyományába illeszkedik. 
E tanítási hagyomány korszakainak rövid összefoglalásá-
ra teszünk az alábbiakban kísérletet.

 1 Az Egyházak Ökumenikus Tanácsa (EÖT) másik bevett magyar el-
nevezése az Egyházak Világtanácsa (EVT). Míg az előbbi az öt hivatalos 
nyelv közül a német, francia és orosz fordítása, az utóbbi az angol és a 
spanyol elnevezésen alapul. E két utóbbi nyelven ugyanis a tanács és a 
zsinat ugyanaz a szó, és így az elnevezésben az ökumenikus szó haszná-
lata félreértésekre adhatott volna okot az Egyház hét egyetemes, öku-
menikus zsinatával kapcsolatban. A másik három nyelven és a magyarban 
azonban ilyen nehézség nem áll fönn, így nyugodtan használhatjuk az 
ökumenikus szót az elnevezésben, amely az egész szervezet lényegét 
tökéletesen kifejezi. Minta lehet erre a Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsa (MEÖT) elnevezése, névválasztása is.



165BÉKE, MUNKA ÉS NEMZETKÖZI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS (1895–1937)

Az ökumenikus mozgalom a Keresztény Diákok Világ-
szövetsége (WSCF) 1895-ös, vadstenai megalakulásával 
indult el; az első korszak figyelme pedig gazdasági téren 
elsősorban a békére és a nemzetközi együttműködésre irá-
nyult (jó példa erre a Világszövetség a nemzetközi barátság 
előmozdítására az egyházakon keresztül nevű szervezet, 
1914–1946).

Csaknem azonos időben fordult a Római Katolikus Egy-
ház figyelme is hasonló kérdések felé: az időszak két úttö-
rő és mértékadó római katolikus alapszövege a Rerum No-
varum (RN, 1891) és a Quadragesimo Anno (QA, 1931).

A gazdasági kérdések és az irántuk viselt felelősség, ter-
mészetesen, nem annyira a hit és egyházszervezet kérdé-
sei vagy a hit és az örömhír hirdetése összefüggésében 
merültek föl, hanem sokkal inkább az Élet és munka-moz-
galomban.

Már az 1925-ös stockholmi alapító találkozójuk foglal-
kozott a munkanélküliség, a tulajdon és a munka ökume-
nikus jelentőségével. Erről Joseph Houldsworth Oldham 
(1874–1969) írt először, aki a Nemzetközi Hithirdetési 
Tanács (IMC, 1921) első főtitkára volt.

A FELELŐS TÁRSADALOM ESZMÉJE 
(1937–1961)

Az Élet és munka-mozgalom következő, 1937-es oxfordi 
találkozója (Egyház, közösség és állam) vezette be, szintén 
Oldham javaslatára, az erkölcstani köztes szabályok fogal-
mát. Ezek az Isten országa értékeinek alkalmazásai, megva-
ló sítható társadalmi célkitűzések formájában: a remény táv-
latában, ugyanakkor tudatában örök viszonylagosságuknak.

A korszak eszménye a (szabad és) felelős társadalom 



166 (Amszterdam, 1948 – Genf, 1966)2, amely nem egyfajta 
harmadik út, hanem minden fönnálló társadalmi rend 
megítélésének lehetséges mércéje.3

Az ekkor beköszöntő gyors társadalmi változásokkal 
külön tanulmányi irány foglalkozott (Evanston, 1954 – 
Genf, 1966), Paul Abrecht (1917–2005)4 vezetésével. 
Csúcspontja az 1959-es szaloniki találkozó volt (Keresz-
tény cselekvés a gyors társadalmi változások idején).

E kísérleti jellegű tanulmányi irány három fő hangsúlya 
ekkoriban a műszaki ismeretek hatalmának, a nemzeties-
kedésnek (nacionalizmus) és a gazdasági fejlődés hajtó-
erőinek vizsgálata volt.

Az élelmiszerválság, az éhínség és az alultápláltság leg-
alább az ötvenes évek óta (például: Kelet-ázsiai Keresztény 
Konferencia [jelenleg: Ázsiai Keresztény Konferencia], 
Kuala Lumpur, 1959) folyamatosan jelen van az ökume-
nikus gondolkodásban: a „proteinbirodalommal” szembe-
szállva a cél az élelmiszerbiztonság megteremtése.

AZ EMBERISÉG FEJLŐDÉSÉNEK VIZSGÁLATA 
(1961–1975)

A harmadik szakaszt az EÖT újdelhi közgyűlése (1961) 
nyitotta meg. Az egyre nagyobb mértékű elköteleződés a 
változás mellett többek között a latin-amerikai fölszaba-
dítás teológiája5 hangsúlyait tükrözte.

 2 Genf témája: A keresztények korunk műszaki és társadalmi forradal-
maiban. A téma legteljesebb kifejtése: Oldham Joseph Houldsworth: 
A munka a korszerű társadalomban (1950). A fogalom másik, erkölcs-
tani forrása Bonhoeffer Dietrich: A felelős élet szerkezete című műve.

 3 A jóléti állam kifejezést William Temple használta először, 1941-ben.
 4 Az Egyház és társadalom osztály (alegység) vezetője 1954 és 1983 

között.
 5 Különösen: Rubem Alves, Gustavo Gutiérrez, José Míguez Bonino, 

Juan Luis Segundo és Julio de Santa Ana (A szegények Egyháza felé, 
1979).



167A fejlődés és növekedés korlátaira már ama vizsgálati 
irány (Az emberiség és a társadalom jövője a tudomány-
alapú műszaki alkalmazások világában, 1969–1979)6 is 
fölhívta a figyelmet, amely az összetartó gondolkodást 
sürgette a tudomány és az elmélyült teológia, a műszaki 
ismeretek és az élő lelkiség között.

A II. Vatikáni Zsinat (1962–1965) nyomán a Római 
Katolikus Egyház is teljes mértékben bekapcsolódott az 
ökumenikus mozgalomba. VI. Pál pápa Populorum Prog-
ressio (PP, 1967) körlevele határozottan elítélte a gazda-
sági birodalomépítést; kijelentette továbbá, hogy „a fejlő-
dés a béke új neve”.

Az EÖT és a Római Katolikus Egyház 1968-ban, Bej-
rútban közös találkozót szervezett a fejlődés érdekében 
kibontakozó világméretű együttműködés kérdéskörében. 
A találkozó megállapításai szerint a fejlődésnek7 ember-
központúnak kell lennie, egyaránt kiterjedve a kulturális 
és a vallási területekre is.

A fejlődésnek mindig számolnia kell továbbá a szegé-
nyek és gazdagok érdekellentéteivel: az anyagi javaknak 
valóban a gazdagoktól kell a szegények felé áramlania, nem 
pedig fordítva; és a fejlődésnek át kell törnie az igazság-
talanság szerkezeteit.

E folyamat elősegítésére az egyházközi segélyek8, vagy-

 6  Az Egyház és társadalom e tanulmányi irányát lezáró 1979-es mas-
sachusettsi találkozó témája a Hit, tudomány és jövő volt.

 7  Három évtizeddel későbbi újraértékelése: EÖT: Egyházak, népesség 
és fejlődés: Kairó és azon túl (1996).

 8 Az 1966-os swanwicki találkozó foglalkozott az egyházközi segély, a 
menekültek és a világ szolgálata kérdéseivel. Az 1986-os larnacai nyi-
latkozat az átfogó szolgálatot (diakónia) hirdette meg, az ellenállás pró-
fétai és a kiengesztelődés lelkipásztori vonatkozásaival. Ennek korai 
példája volt az EÖT és a Római Katolikus Egyház közös vállalkozása, a 
genfi központú Sodepax (A társadalom, fejlődés és béke közös bizottsá-
ga, 1968–1980; majd a társadalmi gondolat és cselekvés közös tanács-
kozócsoportja (1982–1989); és negyedévi folyóiratuk, az Éber Egyház 
(1973–1980).



168 is a források ökumenikus megosztásai (tanulmányi irány 
1976 és 1988 között9) a teljes emberre és az élet bőségé-
re kell, hogy irányuljanak; szerkezeti változásra kell töre-
kedniük; és valamilyen formában kölcsönösek10 kell le-
gyenek.

A szokásos mérőszámokkal szemben az egyenlőségi, 
életminőségi és környezetvédelmi mutatók tükrözik iga-
zán egy ország gazdasági állapotát, a fejlődésnek ezért 
inkább a fönntartható11 közösségek megteremtésére kell 
irányulnia.

FÖNNTARTHATÓSÁG ÉS KÖZÖSSÉGVÁLLALÁS 
A SZEGÉNYEKKEL (1975–1991)

Az Egyház és társadalom 1979-es zürichi találkozója (Po-
litikai gazdaságtan, erkölcstan és teológia: néhány kortárs 
kihívás) a politikai gazdaságtan új gondolkodási rendsze-
rének kidolgozását sürgette, többek között az egyenlőt-
lenség korlátainak megállapításával.

Az igazságos, részvételi és fönntartható társadalom 
(Nairobi, 1975–Vancouver, 1983)12 eszményét az igazsá-
gosság, béke és a teremtés épsége (Vancouver, 1983–Can-
berra, 1991)13 egészítette ki, amely egy szövetségkötésre 
vezető zsinati folyamat alakját öltötte. Ez utóbbi három 

 9 Tanulmányi vezérfonalául az Üres kezek (1980) szolgált.
10 Irányelvek a megosztáshoz és Az ökumenikus megosztás közös szabá-

lyai (Escorial, 1987). A találkozó témája: Koinónia: Az élet megosztása 
világközösségben.

11 A fönntarthatóság fogalmát először a következő találkozón használták: 
Tudomány és műszaki ismeretek az emberi fejlődés szolgálatában: bi-
zonytalan jövő és keresztény remény (Bukarest, 1974). Egy tanulmányi 
irányt is elindítottak: Az ember és társadalom jövője a tudományalapú 
műszaki ismeretek világában.

12 Nairobi témája: Jézus Krisztus megszabadít és egyesít. A jelentés címe: 
Gátakat áttörve. Egy fontos irány: Energia a szomszédom számára (is).

13 Csúcspontja: Szöul, 1990.



169érték voltaképpen ugyanazon valóság három vonatkozását 
jeleníti meg.

Az EÖT 1979-ben behatóan vizsgálta a keresztény teo-
lógia és az emberi jogok kapcsolatát; a hetvenes években 
fokozatosan fölhalmozott adósságok elengedésére14 pedig 
először 1985-ben hívta föl az érintetteket.

Az emberi méltóság és emberi jogok első ((állam)pol-
gári és közéleti) és második (társadalom(biztosítás)i, gaz-
dasági és kulturális) nemzedékéhez később a harmadik 
(nemzeti önrendelkezési) csatlakozott, kiegészülve a jövő 
nemzedékek jogaival.

Külön tanulmányi irány foglalkozott ezért a nemzetek 
fölötti vállalatok (multik) vizsgálatával (1977–1982)15 is. 
Ezek hatalma gyakran az államokéhoz mérhető, ugyan-
akkor nem demokratikus választáson alakulnak ki a veze-
tőik, és ezért nem is igen felelősek senkinek.

Minthogy a meggazdagodás és elszegényedés nulla ös-
szegű helyzet, az átgondolt befektetések elősegíthetik a 
vállalatok társadalmi felelősségvállalását, vallásközi együtt-
működésben (jó példa erre a Vállalati Felelősség Vallás-
közi Központja, ICCR).

Az ellenállás a függőség és a halál politikájával szem-
ben16 immár valóban élet és halál kérdése lett, és érte akár 
kockázatokat is kell vállalnunk; mindennek pedig el kellett 
vezetnie a szegényekkel és elnyomottakkal való közösség-
vállalás (szolidaritás) ökumenéjéhez.

14 A kérdéssel később pedig külön megnyilatkozásban is foglalkoztak 
egy közgyűlésen: Az adósságkérdés: Jubileumi fölhívás az elszegénye-
dett embereket sújtó adósságok béklyójának megszüntetésére (Harare, 
1998).

15 Az első római katolikus hivatalos megnyilatkozás, amely említi és 
bírálja a multinacionális vállalatokat: VI. Pál pápa, Apostoli levél Maurice 
Roy bíborosnak (1971).

16 Az 1983-as vancouveri EÖT-közgyűlés jelentésének szóhasználata.



170 VILÁGMÉRETŰVÉ VÁLÁS (1991–)

A most magyarul is megjelenő szöveg az Egyház és világ17 
általános kérdésfölvetésébe illeszkedik, egyik fontos előz-
ménye pedig az EÖT egy 1992-es tanulmányi szövege (Ke-
resztény hit és a mai világgazdaság).

A fölhívásnál, amely kissé általános, a megalapozó ta-
nulmány sokkal jelentősebb írás; érdemesebb és bátrabb 
lett volna inkább a rengeteg pontos javaslatot tartalmazó 
Cselekvési tervet (6.4) kiadni különálló közgyűlési fölhí-
vásként.

Az AGAPE-szöveg elemzése meghaladná írásunk kere-
teit, a közvetlen előzményeit pedig maga a szöveg sorolja 
föl (6.2–6.3). Öt dolgot azonban mindenképpen érdemes 
kiemelni az írással kapcsolatban: a közös gondolkodásunk 
átfogóbbá válását teremtésteológiai, világiakkal kapcsola-
tos, vallásközi, erkölcstani és ökumenikus (egységteoló-
giai) vonatkozásokban.

A teremtés és élet teológiája

Többek között az élet teológiája tanulmányi irány (1994–
1998) megállapításai szerint nemcsak az embereknek van 
erkölcsi értéke, hanem Isten kegyelme az egész teremtés-
ben, az egész természetben munkál.

Nem csak az ember vagy az élőlények, hanem az egész 
világ (is) Isten képmása (2.3) és ajándéka; és Isten szere-
tetéről és gondoskodásáról tanúskodik minden teremtett 
lény (és dolog), élő és élettelen iránt (6.4.7).

A gazdasági igazságosság mindenkor hozzátartozik a hit 
kérdésköréhez, minthogy az Isten teremtésre vonatkozó 

17 Összefoglaló megfogalmazása: Hit és Egyházszervezet Bizottság: Egy-
ház és világ (1990)



171akaratának szíve közepét érinti (2.2). Felelősségünk a te-
remtett világ iránt következésképpen legalábbis a jó gazda 
felelőssége.

A világi szakemberek és a civil társadalom 
szerepe

A világi szakemberek18 és a civil társadalom19 (6.4.1) szak-
értelme döntő mértékben alakította a tájékozódást és az 
abból kikristályosodó szöveget; az ő szerepük a vonatkozó 
(tovább)képzésben és a nevelésben is elengedhetetlen.

A vallásközi párbeszéd eredményei

Más vallási hagyományokban és a vallásközi párbeszédben 
fölhalmozott bölcsességet és forrásokat is be kell vonnunk 
a gondolkodási folyamatokba (1.3, 5.3, 6.2, 6.4.1), amint 
az történt, például, a 2000-es jubileumi év adósságelen-
gedési küzdelmeiben. Hiszen az egész világon tanúságtévők 
fellege vesz körül bennünket (5.1).

Hitvallási helyzetben és folyamatban

A nagy elbeszélések (narratívák) és eszmerendszerek (ideo-
lógiák) végéről egyre többet beszélnek a fogyasztói társa-
dalomban. A helyüket viszont az újszabadelvű gazdaság 
teljes ellenőrzésre törekvő20 és bálványimádó (2.2) irá-

18 A vezető szerepüket már az 1937-es oxfordi találkozó is hangsúlyoz-
ta és igényelte.

19 Hívő közösségek tanúságtétele a változó társadalmakban (Loccum, 
1995).

20 Már az 1975-ös nairobi EÖT-közgyűlés bírálta a túlzott (néha totali-
tárius) gazdasági uralomra törekvést a (neoliberális) nemzetközi életben.



172 nyultságai foglalják el: a tőkeelvű társadalom új vallása 
immár a pénz imádata21.

Willem Adolf Visser’t Hooft (1900–1985), az EÖT 
létrehozó és első főtitkára a következőképpen emelte ki 
már 1968-ban, az uppsalai EÖT-közgyűlésen a kérdés 
hitvallási helyzetbe (status confessionis) vagy hitvallási 
folyamatba (processus confessionis, 6.2) állító erkölcsi 
jelentőségét: „Akik tagadják felelősségüket a világ bármely 
részén élő szükséget szenvedők iránt, azok eretnekségben 
bűnösek.”

Az egység és közösség teológiája

Az életet szolgáló gazdaság is összeköti azt, amit szétsza-
kítottak, és egyesíti azt, amit elválasztottak (1.3). A be-
állítottság ezen alapvető azonossága is egymás mellé ren-
deli az AGAPE-folyamatot és annak elindítóját, vagyis az 
egyház, emberiség és a teremtés egységét a Szentlélek 
vezetése alatt munkáló ökumenikus mozgalmat.

21 Már az 1928-as jeruzsálemi második hittérítő (missziós) világtalálko-
zó zárónyilatkozata így beszélt a tőkeelvűségről (kapitalizmusról).





Globális gondok, közös felelősség — 
az egyházak és a civil szervezetek 
ökológiai feladatai

JÁVOR BENEDEK

A világ gyógyulásra szorul. Ezzel a fejezetcímmel kezdődik 
a Lutheránus Világszövetség 10. nagygyűlésének1 
záródokumentuma, amely központi témaként fordul a 
globalizáció és az ökológiai krízis okozta problémák felé. 
Nem csupán egy olyan, kipipálni való feladatként 
foglalkozik a Magyarországon még a civil aktivizmus 
körébe utalt globalizációkritikával és környezetvédelemmel, 
amely az egyház szempontjából marginális jelentőségű, 
noha ma már illik említést tenni róla, hanem ezek köré a 
témák köré építi fel az egyház XXI. századi küldetéséről 
szóló dokumentumot. Olyan jelenségekre hívja fel a hívek 
és a tagegyházak figyelmét, mint a neoliberális 
gazdaságpolitikák nyomán növekvő jövedelmi különbségek 
– a társadalmakon belül és a világ gazdag és szegény országai 
között egyaránt –, az őslakos népek jogai, a globális dél 
országainak eladósodottsága, a vízközművek privatizációja, 
a vetőmagok és élőlények szabadalmaztatása, a méltányos 
kereskedelem (fair trade) vagy a klímaváltozás elleni 
fellépés. Magyarországon meghökkentő a témasor egy 
egyházi dokumentumban. Pedig az egyházak világszerte 

 1 Winnipeg, 2003, július 21–31., magyarul részletek olvashatók a do-
kumentumból in: Jávor, B. (szerk.): Felelősségünk a teremtett világért 
– egyházi dokumentumok az ökológiai válságról, Védegylet füzetek 6. 
Védegylet, Budapest, 2004.



174 egyre nagyobb figyelmet fordítanak a globalizáció és az 
ökológiai krízis kérdéskörére. Az 1970-es évektől nyomon 
követhető az egyházi dokumentumokban, ahogyan a 
különböző felekezetek fokozatosan megfogalmazzák 
mondanivalójukat korunk globális válsághelyzetének egyes 
kérdéseire, majd ezek a témák mindinkább központi 
szervezőerővé válnak. II. János Pál pápa 1990-es, a béke 
világnapjára küldött üzenete (Az ökológiai válság: közös 
felelősségünk), a ferences rend Béke, igazságosság és a 
teremtett világ megőrzése programja, a Református 
Világszövetség 2004-es Accrai nyilatkozata vagy az I. 
B a r t o l o m a i o s z  k o n s t a n t i n á p o l y i  p á t r i á r k a 
kezdeményezésére 1995-ben megfogalmazott Patmoszi 
javaslatok, hogy csak néhány keresztény felekezetre 
vessünk pillantást, mind ennek a folyamatnak jelzőbójái 
és fontos állomásai. És ugyanennek a folyamatnak 
kiemelkedő jelentőségű eredménye az ebben a kötetben 
olvasható szöveg, az AGAPE – Alternatív globalizáció a 
népekért és a Földért című dokumentum, amelyet az 
Egyházak Világtanácsának kebelén belül dolgoztak ki. 

Miért jelentős ez a dokumentum, és miért tartja egy 
ökopolitikai társadalmi szervezet, a Védegylet fontosnak, 
hogy részt vegyen a dokumentum magyar közönség szá-
mára való elérhetővé tételében? A válaszhoz három kér-
désen keresztül vezet az út. Ezek pedig: Miért fontos az 
egyházak részvétele a globalizáció káros hatásainak és az 
ökológiai problémáknak az orvoslásában? Mennyire aktívak 
ma Magyarországon az egyházak ezen a területen? És vé-
gül: mi a jelentősége az egyházak és a civil szervezetek 
együttműködésének? 

Az első kérdés kétfelől is megközelíthető. Az egyik az 
egyházak nézőpontja, azaz hogy van-e olyan belső, a hit-
elvekből és a vallási tanításokból származó késztetés, amely 
az egyházak számára elkerülhetetlenné teszi a globális öko-



175lógiai válsággal való szembenézést. Ezzel foglakozik az 
egyre látványosabban kibontakozó ökoteológia, amely a 
bibliai tanításból és az egyházi hagyományból származtat-
ja a teremtett világ iránti felelősséget, valamint az egyhá-
zak és a hívek ökológiai küldetését, melyet az egyre soka-
sodó figyelmeztető jelek nyomán nem háríthatnak el ma-
guktól. A másik nézőpont a társadalomé, amely azzal a 
kérdéssel fordul az egyházak felé, hogy vajon tudnak-e, 
akarnak-e részt vállalni az egyre élesebben mutatkozó glo-
balizációs és ökológiai problémák orvoslásában. Meggyő-
ződésem, hogy az egyházaknak megkerülhetetlen, de sok-
szor – az egyházak és a szekuláris társadalom által egyaránt 
– háttérbe szorított, figyelmen kívül hagyott szerepe lehet 
abban, hogy a fenntarthatatlan, a társadalmi szélsőségeket 
növelő, a természeti rendszereket pedig tönkretevő mo-
dernitást olyan rendszerrel váltsuk fel, amely minden em-
ber és az ökoszisztéma egésze számára is a létezés és a 
fennmaradás méltó kereteit képes biztosítani. Az egyházak 
közvetlen mozgósító ereje sem elhanyagolható – az em-
beriség több mint 90 százaléka valamilyen egyházhoz szo-
rosabban vagy lazábban tartozónak tekinti önmagát, és 
Magyarországon még a szűkebb értelemben vallásosak, a 
rendszeres templomjárók közössége is milliós nagyság-
rendű! Az egyházak morális tekintélye és súlya pedig jóval 
túlmutat ezen a körön. A dalai láma, a pápa vagy valame-
lyik világegyház közösségének megnyilatkozása közvetlen 
híveiknél szélesebb körben számíthat figyelemre. Ezt a 
társadalmi súlyt az egyházak kamatoztathatják annak ér-
dekében, hogy kovászként hozzájáruljanak egy fenntart-
ható társadalmi rend kialakításához. Ebből a szempontból 
minden egyházi kezdeményezésnek megkülönböztetett 
jelentősége van. Az eredmények nem is maradnak el. A 
világ számos vidékén a globalizáció negatív hatásai elleni 
fellépésben, az igazságtalan kereskedelmi rendszerek kri-



176 tikájában, a fenntartható társadalmi alternatívák, 
modellkísérletek kivitelezésében az egyházak kiemelkedő 
szerepet játszanak. Így láthatunk globalizációkritikus 
tüntetéseken, a G8-ak vagy a Világbank elleni 
megmozdulásokon a baloldali és zöld szervezetekkel 
együtt demonstráló egyházi szervezeteket (pl. Jubilee 
2000, Christian Aid stb.), nap- és szélenergiára alapozott, 
energia- és víztakarékos, környezetkímélő építőanyagokból 
felépített egyházi intézményeket, a harmadik világ 
kiszolgáltatott közösségei számára fenntartható gazdasági 
és társadalmi alternatívákat nyújtó egyházi programokat. 
Ezekre a kezdeményezésekre való rálátást segíti és ebben 
az értelemben is alapvető jelentőségű az AGAPE-
dokumentum.

De mi a helyzet Magyarországon? Úgy tűnik, a hazai 
egyházak egy kicsit mintha lemaradtak volna erről a fo-
lyamatról, számos kezdeményezés, program, dokumen-
tum, ami máshol az egyházak életének szerves része, ná-
lunk jobb esetben is érdektelenségbe, rosszabb esetben 
ellenállásba, gyanakvásba ütközik. Lehetne ezért a világban 
zajló folyamatokra nem kellőképpen nyitott egyházi hie-
rarchiákra hárítani a felelősséget, ám úgy látszik, az egy-
szerű hívek sem feltétlenül olyan nyitottak az effajta érték-
rendre. Egy, a Védegylet és a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Környezetjogi Tanszéke által végzett, még pub-
likálatlan kutatás eredményei azt mutatják, hogy szignifi-
káns összefüggés van az egyházhoz való kötődés ereje és 
az ökológiai problémák súlyosságának érzékelése között. 
Nem úgy azonban, ahogy gondolnánk, és ahogy ugyan-
ennek a kutatásnak néhány interjúalanya is megfogalmaz-
ta, azaz hogy a hívő emberek általában nagyobb felelőssé-
get éreznek a világért, és az ökológiai tudatosság elmélyí-
tését nem a hívek körében kell kezdeni. Az összefüggés 
fordított: a legkevésbé az egyházakhoz leginkább kötődő 



177válaszadói csoport látta súlyosnak az ökológiai problémákat, 
a leginkább pedig az egyházakhoz nem vagy alig kapcsolódó 
csoport aggódott környezetünk állapota miatt. A feladat, 
tehát, nem csupán az, hogy az egyházak központi 
kezdeményezései között nagyobb súlyt biztosítsanak a 
környezeti, globalizációs témáknak. A hívek figyelmét is 
rá kell irányítani minderre, az egyházaknak a szó jó értel-
mében tanítania kell a hívők közösségét, rávezetni őket 
arra, hogy a környezeti problémákkal, a globalizációval 
való szembenézés hitükből fakadó feladatuk. Hiszen az 
Ararát hegyén Isten nem csupán Noéval vagy leszárma-
zottaival kötött szövetséget, hanem minden testtel, ami él 
és mozog. A teremtmények, lénytársaink, a természet egé-
sze az emberekkel együtt részese ennek a szövetségnek 
– az egyházakon és a híveken áll, hogy mit kezdenek ezzel 
a szövetséggel. Vannak, természetesen, pozitív jelek is, 
amelyek bizakodásra adnak okot. Az idézett kutatás szerint 
a megkérdezett híveknek csupán 7 százaléka nyilatkozott 
úgy, hogy nem venne részt semmilyen környezetvédelmi, 
ökológiai tevékenységben, ha azt az egyháza (plébániája, 
hitközsége) kezdeményezné, 93 százalékuk nyitott lenne 
effajta aktivitásra. Ahhoz, hogy az ökológiai problémák 
mélyebben tudatosodjanak, az egyházak lehetőségei ezen 
a területen evidenciává váljanak és a cselekvésre nyitott 
kilenctizednyi hívő valóban cselekedjen is, ugyancsak el-
engedhetetlen, hogy hozzáférjenek olyan dokumentumok-
hoz, mint az AGAPE.

Végezetül a harmadik kérdés: mi a jelentősége az egy-
házak és a civil szervezetek együttműködésének? A Véd-
egylet évek óta igyekszik hozzájárulni ahhoz, hogy az ed-
digiekben tárgyalt változás a hazai egyházak ökológia felé 
fordulásában végbemenjen. Vallás és ökológia programunk 
keretében konferenciákat, képzéseket szerveztünk, kiad-
ványokat jelentettünk meg, jelen vagyunk az egyházi mé-



178 diában, és elindítottuk az előzőekben már hivatkozott 
kutatást is, amely ismereteink szerint az első olyan hazai 
tudományos vizsgálat, amely az egyházi szereplők környe-
zeti attitűdjeit, az egyházak környezeti érzékenységét méri 
fel. Nyilvánvaló, hogy ez a tevékenység kizárólag az egy-
házakkal együttműködve valósítható meg. Az ökológiai 
érzékenységet és odafigyelést nem lehet kívülről ráerő-
szakolni az egyházakra. Egy civil szervezet viszont rendel-
kezhet olyan ismeretekkel, szaktudással, kapacitásokkal, 
mozgósító erővel, amelyek révén segíthet az egyházaknak 
megfelelő válaszokat megfogalmazni azokra a kérdésekre, 
amelyekkel az ökológiai válság eredményeként szembe-
sülnek. Nyugat-Európa azon országaiban, ahol a társada-
lomfejlődés kevesebb zökkenővel, szervesebben ment 
végbe, a társadalmi aktivizmusnak, az önszerveződésnek 
és a helyi kezdeményezéseknek nagyobb hagyományai 
vannak, az egyházak és a társadalmi szervezetek, kezde-
ményezések természetes szövetségesei egymásnak. Ma-
gyarországon ehhez még jó néhány előítéletet el kell fe-
lejtenünk, és mindkét részről tanulnunk kell ezt az együtt-
működést. De itt is vannak örömteli fejlemények. A zsidó 
egyházi és zöld, civil szervezetek által évek óta közösen 
szervezett TuBiSvat (Fák újéve) ünnep eseményei, a ka-
tolikus egyház tavalyi Városmisszió programsorozatában 
zöld szervezetekkel együtt tartott ökológiai témájú rendez-
vények vagy ezen szervezetek megjelenési lehetősége az 
evangélikus egyház kétévente rendezett Szélrózsa ifjúsági 
találkozóján azt mutatják, hogy formálódik ez az együtt-
működés. 

Ennek újabb lépése a Luther Kiadó és a Védegylet kö-
zös vállalkozása egy olyan fontos és izgalmas dokumen-
tumnak a megjelentetésére, mint az AGAPE. Reméljük, 
hogy nem csupán ahhoz tudunk ezzel hozzájárulni, hogy 
a hazai egyházak, hívek fülében is ismerősen csengjenek 



179olyan kifejezések, mint a biodiverzitás, élelmiszer-
önrendelkezés, alternatív globalizáció, méltányos 
kereskedelem, etikus befektetés, ökológiai igazságosság, 
GMO-ellenes mozgalom vagy az őslakos népek jogai. 
Bízunk benne, hogy közös fellépésünk arra biztat más 
egyházi szervezeteket, kiadókat, helyi, hitközségi, 
plébániai, gyülekezeti közösségeket, valamint civil 
szervezeteket, zöld aktivistákat, hogy keressék az 
együttműködést egymással közös célunk, egy igazságos, 
fenntartható, minden ember és más lénytársaink számára 
is méltó létfeltételeket biztosító világ kialakítása 
érdekében.





Életre váltható szavak — 
Gondolatok az AGAPE-dokumentum 
magyar nyelvű kiadásához 

SZABÓ LAJOS

Még most is – egy évtized elteltével – elevenen élnek 
bennem azok az élmények, amelyeket az Egyházak Világ-
tanácsa 1998-as hararei nagygyűlésén átéltem. Legelső 
helyen talán az éneklés és az imádkozás, afrikai vendéglá-
tóink módján, ahogyan azt minden nap tapasztaltuk.

Nem lehetett kikerülni, nem hallani és nem látni a han-
got, a mozgást, ahogyan zimbabwei keresztény testvéreink 
számtalan alkalommal kis csoportokba rendeződtek, és 
csak egy-két dob kellett, már rá is zendítettek a tipikus 
afrikai ének-imádságra. A szöveg ritmusán, a szuggesztív 
dallamon túl az éneklők arcának különleges fénye és ere-
je is megfogott minket akkor. Páratlan életöröm, elemi 
közösségi erő sugárzott ránk. Amikor azután a nap végén 
elhagytuk a katonák által is szigorúan védett, biztosított 
konferencia-helyszínt, a hararei egyetem területét, szem-
betalálkoztunk azzal a teljesen más valósággal, amelyet az 
út menti kis tüzek körül kukoricát sütögető szegények 
gondterhelt arca közvetített. 

Az igazság és igazságtalanság, a szabadság és elnyomás 
vagy a kiszolgáltatottság és az önállóság kérdései ezzel az 
illusztrációval egészen más módon jelentek meg előttünk. 
Megrázó látvány volt az a jelenet is, ahogyan a kijáratnál 
megmotozták a nagygyűlés kiszolgálásában dolgozó fiatal 
diákokat, ahogyan levetették a felszolgálói egyenruhát, a 
fehér inget és fekete nadrágot, és átcserélték a minden-



181napi színes pólóra és szakadt rövidnadrágra. Semmit sem 
vihettek ki az egyetem területéről. Egy falatnyi maradék 
ételt sem.

Ezek a régi képek elevenedtek meg bennem, amikor 
elolvastam az AGAPE-dokumentum magyar fordításának 
anyagát. Szinte beleremegünk a tapasztalatba: mennyire 
gyorsan és intenzíven érvényesül az emberiség életében 
ma is a romlás, a pusztítás és a felelőtlen fogyasztás. A 
figyelem felkeltése, a tudatosítás már önmagában is nagy 
teljesítmény lenne. 

A dokumentum célkitűzése ennél nagyobb energiát kö-
vetel tőlünk: a generációk megszólítását, sőt azt, hogy a 
különféle gazdasági, politikai és környezeti körülmények 
között élőkkel őszintén együtt gondolkodjunk, töprengjünk 
arról, hogyan értendő a kultúrparancsban összefoglalt kö-
telességünk. És együtt aktivizáljunk sokakat egy felelősebb 
életmódra a fogyasztással és a birtoklással kapcsolatban. 

Felszólító dokumentum van a kezünkben, sok-sok 
adattal és összefüggéssel. Valóban kiváló „háttéranyag” ez 
a neoliberális globalizáció ijesztő nyomása közepette. 
Keresztény embereknek, híveknek és egyházi vezetőknek 
akkor van csak esélyünk igazi erkölcsi felelősségvállalásra, 
ha megismerjük az életünket veszélyeztető mozgásokat 
mai világunk teljes összefüggésében, és ennek birtokában 
szólalunk meg és cselekszünk kicsinek tűnő, de közel sem 
jelentéktelen házunk táján.

A kihívás nagyságának, a folyamat nehézségeinek vagy 
a közös cselekvés lehetőségének felvázolása jelzi ma is, 
egy évtizeddel a hararei nagygyűlés után is, hogy minden 
szó és minden gondolat aktuális a szeretet megélésének 
gyakorlatát illetően. A méltányos kereskedelem, az igaz-
ságosabb pénzügyek vagy a világ legszegényebb országai 
hihetetlen mennyiségű adósságának a sorsa mind olyan 
témák, amelyek cseppet sem veszítettek fontosságukból. 
Nem elég csupán a lelkiismeretünket ébresztgetni nap-
jainkban, hanem meg kell ismernünk a vad és féktelen 



182 globalizáció tényeit, adatait és összefüggéseit ugyanúgy, 
mint egy alternatív és kivezető gazdasági etika fő voná-
sait. Nem elég csak emlegetni a problémákat, hanem a 
tények alapján szembesülni kell a veszélyekkel, és meg 
kell ismerni a gyógyulás lehetőségeit. A legkisebb lépésnek 
is együtt kell örülnünk.

Napjaink új természeti katasztrófái – akár a kínai, akár 
a mianmari tragédiákra gondolunk – a legszegényebb te-
rületeken okoznak felmérhetetlen pusztítást. Kegyetlen 
dolog szembesülni azzal, hogy a segítségnyújtás elemi le-
hetőségét is akadályozhatja egy politikai hatalmi döntés. 
Félelmetes, hogy micsoda különbség van országok között 
még ebben az összefüggésben is. Mennyire eltérők a túl-
élési esélyek, és ennek ezer oka van, egészen a lehetséges 
előrejelzés elmulasztásáig. Erre is van hűvös és racionális 
válasz: elérhetetlen nagyságrendű összegeket emésztene 
fel a biztonságosabb és legalább az emberi életeket védő 
rendszer kiépítése. Ne felejtsük, hogy ez az összeg eltör-
pül az épp aktuális háború költségei mellett. 

Nem kisebb kiáltás az sem, amikor híradók képei a sze-
génység következtében fellépő betegségek és járványok 
gócait mutatják a világ több pontján ma is. Nem lehet 
hallgatni, és nem lehet könnyedén elmenni ilyen és ehhez 
hasonló tények, felelősségünket érintő kérdések mellett. 

Nem kell nagy utat megtenni ahhoz sem, hogy már köz-
vetlen környezetünkben is megtaláljuk azokat a pontokat, 
ahol a féktelen globalizáció jelei mutatkoznak, vagy a ke-
reskedelmet és a bankszférát egyaránt a totális, „tisztán” 
piaci alapokra helyező tendencia érvényesül. Mindez a mi 
életünk lehetőségét és utódaink életesélyét már alapjaiban 
veszélyezteti. Hiszen a gazdasági megközelítés mellett ne-
hezen kerül előtérbe más szempont, legyen az akár a tes-
ti vagy a lelki egészség kérdése. 

A kihívás valóban ez: hogyan éljük meg a hitünket ilyen 
környezetben, és hogyan válik az elmondott üzenet cse-
lekvéssé és konkrét tettekké. Ennek a folyamatnak új, 



183elkötelezett hordozója lehet az egyes gyülekezet, a helyi 
közösség. Ha kilép saját érdekeinek szűk köréből, és bát-
ran körülnéz a környezetében azzal a szándékkal, hogy 
megtalálja, mit is tehet egészen konkrétan, Isten munka-
társaként a gyülekezeten kívüli világért, a teremtettség 
egészségének megőrzéséért. Így nem csupán felhívja ma-
gára a figyelmet, hanem szerves részévé válik környezeté-
nek. Ehhez azonban nagy szükség van elkötelezett és bátor 
egyháztagokra, akik a kortárs helyzetéből meg tudják szó-
lítani és mozgósítani is tudják társaikat. Valóságos közös 
vándorlásra van szükség ma. Együtt körülnézni, együtt 
átgondolni a legkisebb helyi gyülekezeti csoportban is azt, 
hogy merre mehetünk, mit tehetünk annak érdekében, 
hogy kisebb legyen a rombolás és kevesebb a pusztítás. 
Reményünk, hogy itt-ott talán fel is sóhajthat a teremtett 
világ körülöttünk és mellettünk.

Hogyan kerülhetnek a dokumentumban közreadott ada-
tok és tények közelebb a gyülekezetek tagjaihoz? Milyen 
módszer az, amellyel valóban fel lehet hívni a figyelmet 
arra, hogy az evangélium hirdetéséhez hozzátartozik az 
odafigyelés, a felfedezés és a felelősségvállalás a teremtett 
világért és benne az emberért csakúgy, mint a régi értékek 
őrzése vagy a kulturális hagyományok felelevenítése. A 
tradíciónak csak akkor van értéke, ha mellette egyidejűleg 
megjelenik a jövő, a folytatási kedv és szándék. Már nap-
jainkban kézzelfogható tapasztalat, hogy a káros anyagok 
kibocsátása, az emberi életre ártalmas vegyszerek alkal-
mazása és a környezeti ártalmak a lakott föld egy részén 
kilátástalanságot generálnak jóléti életformával, míg a má-
sikon elérhetetlen élelmiszerárakat úgy, hogy az éhhalál 
terjedése megállíthatatlan folyamattá kezd válni. 

Innentől kezdve az önmérséklet és a fogyasztási szoká-
sok megváltoztatása nem divatos kérdés csupán, hanem a 
napi élet alapvető meghatározója. Ezen a ponton válik egy 
pillanat alatt keresztény életkérdéssé a gyakorolt etikus 
magatartás, vagy annak hiánya.



184 Hamis megelégedéssel tölthet el minket az, hogy köz-
vetlen környezetünkben sorra nyílnak a bevásárlóközpon-
tok, hogy a profitéhes kereskedelmi láncok új és új lele-
ményes ötlettel egyre hosszabban és egyre gyakrabban 
vannak nyitva vasárnap és ünnepnapokon is. De vajon tisz-
tában vagyunk-e azzal, hogy milyen háttere van egy-egy 
ilyen luxushelyzetnek? Napjaink üzemanyag-fogyasztása 
sem megkerülhető kérdés a ma élő nemzedékek életében. 
Legalább ennyire fontos, hogy a következő generációk szá-
mára átadjuk az élet lehetőségének fenntartásához szük-
séges etikai ismereteket olyan módon, hogy mire felnőnek, 
rendelkezzenek a szükséges tudásanyaggal a környezetük-
kel kapcsolatban, illetve elegendő érettséggel és bátorság-
gal önmaguk testi és lelki meghatározottságát illetően is. 

A most közreadott dokumentum akkor érheti el a cél-
ját, ha mint gyakorlati teológiai eszköz bekerül a hétköz-
napi gyülekezeti életbe. Konkrét adataival szemléltető 
könyv lehet a bibliaórai közösség alkalmain. Elgondolkod-
tató lehet egy-egy gyülekezeti nap tematikus felépítésében 
úgy is, hogy egy-egy fejezetet kiválasztva annak tükrében 
vizsgáljuk meg az életvezetésünket, saját otthoni és mun-
kahelyi életformánkat. Az átgondolandó, szakmai tudást 
igénylő kérdéseket pedig a közösség egy-egy szakember 
vezetése mellett vitathatja meg. A dokumentumban sze-
replő bibliai igék nagyszerű vezérfonalat is jelenthetnek 
az egyes témák megközelítéséhez. Ökumenikus együtt-
működésre bátoríthat minket a hatodik rész mérföldkö-
veinek bemutatása. Rácsodálkozhatunk itt arra, milyen 
sokat küzdöttek már együtt a keresztények a világ egy-egy 
pontján az igazságosabb és egyenlőbb esélyű életért, és a 
mi magyarországi keresztény közösségünk számára is nyílhat 
újabb lehetőség egy aktívabb ökumenikus életformára. 

A szavak életté válása nem módszertani kérdés. Első 
renden egy világos és jól megértett tartalom lehet a ki-
indulópont. Önuralomra és egyszerűbb életstílusra akkor 
rendezkedünk be keresztény életünk mindennapjaiban, 



185ha már tudatosult bennünk ennek az ismerete. Az ismere-
tek megszerzéséhez elengedhetetlen olvasmány ez a do-
kumentum.

Megjelenhet előttünk még egy fontos terület, amelyen 
haszonnal forgathatjuk ezt a kézikönyvet: a középiskolai 
és egyetemi éveikben járó generációknak adhat olyan kor-
szerű keresztény etikai alapállást a természethez, a gazda-
sághoz és a közösség megélésének gyakorlásához, amely 
segíti az eligazodást és a tájékozódást a felelős döntések 
idején. Adhat bátorságot és életkedvet alternatív lépések-
hez. Ébresztheti annak felismerését, hogy a környezet-
tudatos életvezetés teljesen egybeesik a keresztény kül-
detés lényegével. Születhet életvezetési elhatározás ennek 
nyomán. Ezzel az ismerettel válhatnak felelősebb és nyi-
tottabb kutatókká, orvosokká, tanárokká a fiatal nemzedék 
tagjai. A tudatos keresztény életvitel lehet az a forma, 
amelyet gazdag tartalmával megtölthet és alakíthat ez a 
fontos dokumentum. Így válik az életünk aktív részévé, 
amit az agapéról megtanulunk: a szeretet olyan mértékben 
méltányos és annyira nagylelkű, mint Isten minket őrző 
és megújító kegyelme.
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