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PÅVEN JOHÄNNES XXIII

Ärevördiga btöder, älskade söner

Hälsning och apostolisk välsignelse!

INLEDNING

Ord,ningen i uniuersum

r. FRID PÅ JORDEN, vilket människorna har längtat efter i alla tider,
kan det endast bli om den av Gud upprättade ordningen samvetsgrant respek-
teras.

z. Vetenskapens framsteg och teknikens landvinningar lår oss tydligt och
klart, att det råder en underbar ordning både i de levande varelserna och
i naturkrafterna; vetenskap och teknik kan även vittna om människans för-
mäga a* upptäcka denna ordning och förfardiga lämpliga instrument, med
vars hjälp hon gör sig till herre över naturkrafterna och använder dem till
sin egen nytta.

3. Men framför allt uppenbarar framstegen inom vetenskap och teknik
Guds oändliga storhet, hans som har skapat både universum och människan.
Han gjorde allt av intet och uppfyllde det med sin överflcjdande vishet och
godhet. Dzirför prisar psalmisten Gud med orden: >Huru mängfaldiga äro
icke dina verk, o Herue! Med vishet har du gjon dem allo (Ps. ro4: z4).
Gud skapade emellertid människan >till sin avbild, till att vara honom lik>
(jfr r Mos. r z6). Hon utrustades med förnuft och frihet och Gud satte
henne till herre över alla ting såsom psalmisten bekänner: ,rDock gjorde du
honom (: en människoson) nästan till ett gudaväsen; med ära och härlighet
krönte du honom. Du satte honom till herre över dina händers verk; allt
lade du under hans fötterr, (Ps. 8: 6-Z).
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Pacenz in terrts

Ordnin gen i. ntännis kan

4. Till den föredömliga ordningen i universum står emellenid oordningen
bland människorna och folken i den mest skrämmande mowåttning. Det är

som om förhållandena dem emellan endast kunde regleras genom våldet.

5. Ändå är det så, att världens skapare har inpräglat en ordning i män-

niskans hjårta, vilken hennes samvete uppenbarar och ålägger henne att
obetingat lyda. "De visa att lagens verk äro skrivna i deras hjärtan. Därom
utgöra också deras egna samveten ett vittnesbörd" (Rom. z: ry). Hur kunde
det för övrigt vara på annat sätt? Allt som Gud har gjort, uppenbarar hans

oändliga vishet och detta desto tydligare ju större den fullkomligher är, som

det skapade äget (jfr Ps. 19:8-rr).
6. Det finns en felaktig uppfattning, som ofta ger anledning till grova

villfarelser. Många menar atc relationerna mellan den enskilda människan

och staten kan regleras genom samma slags lagar som dem, med vars hjälp
man styr de förnuftslösa krafterna och elementen i universum. De lagar
som råder i människovärlden är emellertid av helt annan art och de måste

hämtas hän annat håll, nämligen där alltings skapare har nedlagt dem,
dvs. i människans egen natur.

7. Genom dessa lagar får människorna klart och tydligt lära sig, hur de

skall gestalta sina ömsesidiga relationer; hur de skall reglera förhållandena
mellan medborgarna och myndigheterna i varje enskild stat; vidare hur sta-

terna skall behandla varandra; slutligen på vilket sätt enskilda människor
och stater å ena sidan samt den världsvida gemenskapen av alla folk å den
andra skall bete sig mot varandra. Att en sådan gemenskap av alla folk
äntligen kommer till stånd * i vära dagar ett krav, som den universellt
uppfattade allmänna välfärden ställer.
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I. ORDNINGEN BLAND
MÄNNISKORNA

Varie människa en person med. rättigbeter ocb plikter

8. Först och främst är det nödvändigt att beskriva den ordning, som måste

råda bland människorna.

9. En mänsklig gemenskap, som vill vara väl ordnad och ändamålsenlig,
måste bygga på principen, att vatje enskild människa är en person dvs. att
hon till sin natur är utrustad med förnuft och fri vilja. Påt grund därav
har människan rättigheter och plikter, som omedelbart och samtidigt här-
leder sig ur denna hennes natur, som är allmänt giltiga och okränkbara
och dessutom inte kan avyftras.l
ro. Om vi betraktar den mänskliga personens värdighet i ljuset av den
uppenbarade sanningen, kan vi inte undgå att uppskatta den ännu mycket
mera. Människorna är nämligen åtedösta i Jesu Kristi blod. Genom nåden
har de blivit Guds barn och vänner samt arvingar till den eviga saligheten.

RÄTTIGHETER

Rax illl liu oclt rimlig leunadsstandard.

rr. Vi vill från allra första b<irjan fastslå, 
^tt 

varje människa har rätt till
liv, kroppens integritet och det, som är nödvändigt för en rimlig livsföring
dvs. mat, kläder, bostad, rekreation, läkarvård och slutligen rätt till de nöd.
vändiga tjänsterna från det allmännas sida. Det innebär, att människan
även har rätt till änke- och ålderspension, till hjälp vid sjukdom, invaliditet,
arbetslöshet och i varje annat fall, då hon uran egen förskyllan har berövats
det som är nördvändigt för livets uppehälle.2

Rättigbeter aa sed.lig ocb kuhurell art

tz. Av naturen har människan rått att ätnjuta tillbcirlig aktning för sin
person och sitt goda namn; vidare rätt att fritt söka sanningen, yttra och sprida
sina åsikter och uröva det yrke hon vill, under förutsättning att hon håller
sig inom gränserna för den sedliga ordningen och det allmänna biista; slut-
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Pacenz in terris

ligen har människan av naturen rätt att få sanningsenlig information om

vad som sker i det offentliga livet.
13. Dessutom tillkommer det människan i kraft av naturrätten att få del

av sitt lands kultur; hon har rätt till såväl grundskoleutbildning som fack-

och yrkesutbildning i enlighet med den i det aktuella landet uppnådda ut-

bildningsnivån. Man måste göra allt för att hjdlpa människor med de nid-
vändiga förutsättningarna till högre studier, och om möjligt låta dem överta

de uppgifter och ämbeten i samhället, som motsvarar deras begåvning och

kunskaper.s

Rat illl fri religionsutöuning

l'4. Yar'1e människa har rått att dyrka Gud i överensstämmelse med sitt sam-

vetes bud och bekänna sin religion privat och offentligt, ty 
- 

såsom Lactan-

tius träffande säger 
- 

>)vi fciddes för att bevisa Gud, som har skapat oss,

den lydnad som vi är honom skyldiga, att erkänna honom och att tiäna
honom. Vi ar forpliktade och bundna till denna gudstjänst och det at frän
den som religionen själv har sitt namnr' (Di.uini Institutiones IY:. z8,z).

Härtill säger Vår företrädare Leo XIII med eftertryck: >>Denna sanna och

Guds barn värdiga frihet, som på det mest förnämliga sätt värnar den mänsk-

liga personens värdighet, är större än allt våld och all orått; den har alltid
eftersträvats av kyrkan och har alltid varit dyrbar för henne. Detta var den

frihet som apostlarna alltid gjorde anspråk på med oförskräckt ihärdighet,
den frihet som apologeterna försvarade i sina skrifter och otaliga marrj'rer
helgade med sitt blod."a

Rär, ,ill frht oal at leunaÅ'sstånd.

15. Människan hat även den oantastbara rätten att fritt välja sitt sätt att
leva. Därför har hon rått. att bilda familj med lika rättigheter och plikter
för man och kvinna, och likaså rätt att följa kallelsen till präst- och ordens-

livet.s

16. Familjen, uppbyggd på ett fritt ingånget, monogarnt och oupplösligt
äktenskap, är den grundläggande och prim?ira livsformen i det mänskliga
samhället. Den måste ägnas all tänkbar omsorg i ekonomiskt, socialt, kultu-
rellt och sedligt avseende. Därigenom stärker man familjens stabilitet och

hjälper den att fylla sina uppgifter.
17. Föräldrarna har främst av alla rått att förxirja och uppfostra sina barn.6

Ekonoruis ka rättigb et er

18. Människan har av naturen rätt till arbete, vilket hon skall ha möjlighet
att välja f.ritt.r
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Pacem in ,erris

19. Oupplösligt förenad darmed är rätten till en så god arbetsmiljö, att inte
hälsan eller moralen skadas eller unga människor hindras i sin normala ut-
veckling. Kvinnorna kan för sin del kråva, att hänsyn tas till deras behov
och plikter i egenskap av hustrur och mrjdrar.8
zo. Den mänskliga personens värdighet förutsätter även rätten aa i med-
vetande om personligt ansvar bedriva ekonomisk verksamhet.e Vidare 

- 
och

det måste särskilt framhållas 
- 

har arbetaren rätt till en lön som är bestämd
enligt rätwisans normef, dvs. som i proportion till företagets resurser ger
arbetaren och hans familj en människovärdig levnadsstandard. Härom säger
Vår företrädare Pius XII: "Mot den personliga, av naturen ädagalagda plik-
ten att arbeta svarar varje enskild människas rått att anvanda detta arbete
som medel f.ör att försörja sig själv och sin familj; så genomtänkt är naturens
rike ordnat för människans uppehälle.rrlo
zr. Frän människans natur hädeder sig vidare rätten till privategendom,
även till produktionsmedel. Denna rätt värnar 

- 
såsom Vi förklarat i annat

sammanhang 
- 

i hög grad den mänskliga personens värdighet och under-
lättar ett ansvarsfullt uppfyllande av yrkesuppgifterna på livets alla områden.
Den frärmjar eft tryggt och bestående mänskligt samliv inom familjen samt
fredliga förhållanden och välstånd i samhället.rr11

ez. Slutligen bör framhållas, att den privata äganderätten tillika innefattar
en social förpliktelse.l2

Mötes- ocb föreningsrätt

23. Ur det faktum, att människorna till sin natur är sociala varelser hädeder
sig mötes. och föreningsrätten. Människor skall ha möjlighet aa bilda för-
eningar och därvid kunna ge dem den form, som de själva anser vara mest
lämplig för det avsedda syftet. Slutligen skall de ha rätt att inom dessa ge-

menskaper handla på eget initiativ och eget ansvar för att uppnå de efter-
strävade målen.13

24. I encyklikan Mater et Maghta har Vi förklarat följande: för att nå de
mål, som enskilda individer inte kan uppnå utan andras medverkan, zir det
oundgängligen nödvändigt att skapa en mångfald sammanslutningar och
föreningar; dessa är utomordentligt viktiga instrument nzir det gäller att
gatantera den mänskliga personen tillräckligt utrymme för frihet och eget
ansvaf.14

Rätt till emigration och immigration

25. Yarje människa har rätt att röra sig fritt och fritt välja bostad inom det
egna landets gränser, likaså om det finns giltiga skäI, att utvandra till en
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annan stat och bosätta sig där.15 Att någon är medborgare i en bestämd stat

inskränker på intet sätt medlemskapet i den alla folk omfattande gemen-

skapen.

PolitisAa rättigheter

26. TilL den mänskliga personens värdighet hör även rätten att ta aktiv del

i det offentliga livet och att bidraga till medborgarnas allmänna båsta. Vår
företrädare Pius XII har betonat, att den mänskliga personen, långt ifrån
att vara objekt och enbart pasiv, i själva verket är och förblir samhälls-

livets subjekq dess fundament och må1.16

27. Den mänskliga lrrsonen har också rätt till lagligt skydd av sina rättig-
heter, etr skydd, som måste vara effektivt, opartiskt och inspirerat ay riLft-

visans normsl - 5fissrn Vår företrädare Pius XII framhåller: >Människans

förblivande privilegium, nämligen att varje enskild person kan göra anspråk
på skydd för sina rättigheter och att få sig anvisad en bestämd, siirskild sfär

av sådana rättigheter, skyddad mot varje godtyckligt ingripande, är en logisk
konsekvens av den rätwisans ordning, som Gud har upprdttat.>1?

PLIKTER

Rättigh eter o c h p likter otlpP lö s ligt f rirenade

hos em och samnza person

e8. De råttigheter, som Vi hittills talat om och som härleder sig ur män-

niskans natur, är emellertid hos varje enskild person, som är dess subjekt,

förbundna med lika mänga plikter. Både rättigheter och plikter har sitt ur-
sprung i, sin kraft från och sin okränkbarhet av den natudag, som födänar
eller påbjuder dem.

29. Sä motsvaras exempelvis varje människas rätt till liv av plikten att
vårda sitt liv, rätten till en människovärdig levnadsstandard av plikten att
föra ett ärbart liv, rätten till fri forskning av plikten att sdka sanningen

och tillägna sig den allt mera fullständigt och grundligt.

Ömsesi.digbet au riittigbeter ocb plikter rnellan personer

3o. I den mänskliga gemenskapen motsvaras en människas rättigheter av en

plikt, som gåIler alla andra, nämligen plikten att erkänna dessa rättigheter
och respektera dem. Varje fundamental mänsklig rättighet hämtar sin kraft
och sin auktoritet från den naturliga sedelagen, som ger rättigheten och sam-

tidigt ålägger den motsvarande förpliktelsen. Därför kan man likna dem,
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som tar sina rättigheter i anspråk men glömmer eller försummar sina mot-
svarande plikter, vid människor som bygger upp med ena handen och river
ned med den andra.

Ömsesidigt sarnarbere

3r. Emedan människorna till sin natur är sociala varelser skall de leva till-
sammans och arbeta för varandras välfärd. En äkta mänsklig gemenskap

kräver därför, art människorna ömsesidigt erkänner och uppfyller sina rättig-
heter och plikter. Den förutsätter även, att var och en genetöst hjälper till
att bygga upp en samhällsordning, i vilken rättigheter och plikter blir allt-
mera uppriktigt erkända och energiskt uppfyllda.

32. Det räcker sålunda inte, aft man t. ex. respekterar människans rätt till
det för livets uppehälle nödvändiga; man måste även efter bZista förmäga
bidraga till att hon här och nu har tillräckligt med mat och vad som i övrigt
hör till livets uppehälle.

33. Därtill kommer att den mänskliga gemenskapen inte bara skall vara
ändamålsenligt ordnad; den skall även fungera pä ett fruktbart sätt. Det
förutsätter, att människorna erkänner sina rättigheter och uppfyller sina plik-
ter samt att de gemensamt deltar i de många uppgifter, som den moderna
civilisationen ger möjlighet och inbjuder till eller krdver.

34. Den mänskliga personens värdighet kräver också, att varje människa
får handla i frihet och under eget ansvar. Därför skall hon beredas möjlighet
att utöva sina rättigheter och fullgöra sina plikter i den mänskliga samlev-
naden samt att i det mångskiftande samarbetet med andra göra sin egen

in5415 - på eget ansvar och med eget initiativ. Det b<ir ske så att var och
en handlar efter egen övertygelse, eget omdöme och eget pliktmedvetande,
dvs. inte huvudsakligen på grund av wång eller påtryckning utifrån. En
mänsklig gemenskap, grundad p.å makt, är omänsklig; den enskilde har ingen
frihet längre. I stället bör människorna uppmuntras till att uweckla och full-
komna sig själva.

Socialt lia i sanning, rättuisa, krnlek och fribet

311. Ett samhälle är väl ordnat och ändamålsenligt och uppfyller de krav,
som människans värdighet ställer, om det bygger på sanningen, såsom apostel
Paulus manar: >>Låggen därför bort lögnen och talen sanning med varandra,
eftersom vi äro varandras lemmar> (Ef. 4: z5). Detta förutsätter först och
främst, att alla erkänner sina ömsesidiga rättigheter och plikter. Vidare kom-
mer samhället att bli sådant, som Vi här ovan angivit det, om människor,
ledda av rätwisans krav, omsorgsfullt aktar på andras rättigheter och uppfyller
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sina egna plikter; om de besjälas av en så brinnande kärlek, att de gör andras

nöd till sin egen och låter andra dela det de sjålva åger; och om de slutligen
arbetar för att hela mänskligheten skall få åtnjuta de högsta andliga värdena.

Men inte ens detta är tillräckligt; mänsklig gemenskap förverkligas i frihet,
genom metoder och medel som bevarar människans värdighet. Emedan hon
av naturen är en förnuftig varelse, bär hon ansvaret för sina gårningar.

36. Mänsklig gemenskap måste framför allt uppfattas som en andlig verk-
lighet, där människor i ljuset av sanningen utbyter kunskaper med varandra,
åtnjuter sina rättigheter och uppfyller sina plikter, inspireras att eftersträva

andliga värden, ger medmänniskor möjlighet att få del i och njuta av varje
legitimt uttryck för allt, som är värdefullt, och generöst delar med sig det

bästa, som de själva har. Detta är de andliga värden, som ger liv och bärande
grund åt kulturen, ekonomi och socialvårdande institutioner, statens ut-
veckling och organisation, lagstiftning och slutligen ät allt övrigt, som utgöt
gemenskapens yttre form och grundvalen för dess uweckling.

Gud. 
- 

d.en sed.liga ord.ni.ngens grund

37. Den ordning, som råder i en mänsklig gemenskap, är till sin natur helt
av andlig art. Den har sanningen som grundval och skall förverkligas i enlig-
het med rätwisans normer, inspireras och fullkomnas genom ömsesidig kär-
lek. Slutligen måste den gestaltas i frihet till en allt mera människovärdig
harmoni.

38. En sådan ordning, vars principer är universella, absoluta och oföränder-
liga, har den sanne, personlige och den mänskliga naturen oändligt över-
lägsne Guden till sitt första upphov. Emedan Gud iir den första sanningen
och det högsta goda är han ensam den källa, ur vilken den mänskliga gemen-
skapen hämtar sin livskraft för att bli rätt ordnad, ändamålsenlig och i över-
ensstämmelse med den mänskliga värdigheten.l8 I dena sammanhang säger

den helige Thomas av Aquino: >An der mänskliga förnufter är den norm
efter vilken den mänskliga viljans godhet mätes, beror på den eviga lagen,
vilken är det gudomliga förnuftet själv. . . Därav är det uppenbart att den
mänskliga viljans godhet är mycket mer beroende av den eviga lagen än
av det mänskliga förnuftet."le

Tid.ens tecken

39. Yär tid har tre kännetecken.

4o. Först och frlimst kan konstateras att arbetarklassen har fått det bättre i
ekonomiskt och socialt avseende. Arbetarna började med att tillvarata sina
ekonomiska och sociala rättigheter; sedan fortsatte de att kräva politisk lik-
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ställdhet; slutligen inriktade de sig pä att få sin andel i de kulturella vär-

dena. Numera vågrar alla arbetare att bli behandlade som om de vore obiekt

utan förnuft och frihet, vilka andra kan begagna sig av efter eget godtycke.

De insisterar på att bli uppskattade som människor med rätt till sin andel

inom alla områden av den mänskliga gemenskapen, dvs. i det ekonomiska,

sociala och politiska livet, inom vetenskapen och kulturen.

4r. Vidare är det allmänt känt, att kvinnan numera deltar i det offentliga
livet. Uwecklingen gär hdr kanske snabbare hos folk med kristen civilisation
och långsammare men på hela bredden hos folk med andra traditioner eller
annan kultur. Kvinnan är medveten om sin mänskliga värdighet och hon vill
inte längre bli behandlad som ett ting eller verktyg. Hon tar i allt större

utsträckning de rättigheter och plikter i anspråk, som tillkommer efl mänsk-

lig person, både i hemlivet och i det offentliga livet.

42. Slutligen kan vi iakttaga, att mänskligheten har fått ett helt nytt ut-
seende i socialt och politiskt avseende. Eftersom alla folk har blivit eller
håller pa att bli självständiga, finns det snart inga folk som härskar över

andra, ej heller sådana som lyder under en främmande makt.

43. Alla världens människor är idag eller kommer snart att bli medborgare i
fria stater. Inte en enda vill framdeles vara under en främmande makt. De
månghundraåriga åskådningar försvinner, enligt vilka vissa grupper av män-

niskor ansågs vara underlägsna medan andra menade sig vara överlägsna 
-på grund av sociala och ekonomiska privilegier, olika kön eller samhälls-

ställning.

44. A andra sidan har den uppfattningen fått en allt vidare spridning, att
alla människor är lika pa grund av sin naturs värdighet. Därför rättfärdigas
inte längre rasdiskriminering 

- 
åtminstone inte som lära eller teori. Detta

är av fundamental betydelse när det gäller att skapa en mänsklig samlevnad

enligt de principer, som Vi ovan anfört. Ty om människan är medveten om
sina rättigheter, så måste hon bli medveten även om sina plikter. Den som

äger bestämda rättigheter har även plikten att göra anspråk på dem som

tecken på sin värdighet; alla andta är i sin tur förpliktade att erkänna dessa

rättigheter och respektera dem.

45. När relationerna i en mänsklig gemenskap unryckes i termerna rättig-
heter och plikter, blir människorna medvetna om de andliga värdena, förstår
vad sanning, rätrvisa, karlek och frihet är och märker att de själva tillhör
denna vädd av värden. Men inte nog därmed 

- 
på denna väg kommer

människorna även fram till bätre kunskap om den sanne Guden, som är
personlig och upphöjd över allting. Slutligen inser de, att förhållandet till
Gud är det fasta fundamentet i deras liv 

- 
såväl det som de lever på ett

inre plan som det liv de lever tillsammans med andra i den mänskliga gemen-
skapen.
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II. RELATIONERNA MELLAN
MÄNNISKORNA OCH DEN

O FFENTLIGA MYNDIGHETEN
INOM DEN ENSKILDÄ STÄTEN

Åuktoritetens nödaändigbet och gudornliga ursprung

46. Den mänskliga gemenskapen kan varken vara väl eller ändamålsenligt
ordnad om det inte finns någon, som med legrtim auktoritet skyddar dess

institutioner och så långt det är ncidvändi gt har ansvar för det allmänna
bästa. Men all auktoritet kommer från Gud, som den helige Paulus lzir: >AII
överhet som finns är förordnad av Gudn (Rom. ry: v6). Dessa ord av
aposteln utlägger den helige Johannes Krysostomos sålunda: >Vad säger du?

Är varje härskare insatt av Gud? Det påstår jag inte, ty jag behandlar nu
inte enskilda härskare utan auktoriteten som sådan. Däremot påstår jag föl-
jande: Det är den gudomliga visheten och inte någon tillfällighet som har
ordnat det så, att det skall finnas en regering, aa somliga skall befalla och
andra lyda.u2o Gud har skapat människan som en till sin natur social varelse,

och ingen gemenskap >kan bestå utan att någon står över alla och leder
dem, så att de effektivt strävar efter det allmänna bästa. Därför måste varje
politisk gemenskap ha en auktoritet som befaller. Denna auktoritet hädeder
sitt ursprung, liksom gemenskapen själv, från Gud.>21

47. Man får emellertid inte mena, att auktoriteten ej är bunden av normer.
Emedan den har makten att befalla i enlighet med det sunda förnuftet, har
auktoriteten denna sin makt från den sedliga ordningen, som i sin tur har
Gud till sin yttersta förutsättning och sitt slutliga måI. Därför framh<;ll Vår
företrädare Pius XII: >Densamma det absoluta varandets ordning och dess

ändamåI, som pekar på människan som en autonom person, dvs. subjekrct
för oantastbara rättigheter och plikter, och på samma gång som gemenskapens

ursprung och måI, inbegriper även staten som en nödvändig samhällsform,
utrustad med den auktoritet utan vilken den inte skulle kunna bli till eller
leva. . . Eftersom denna absoluta ordning i ljuset av det sunda förnuftet och
särskilt i ljuset av den kristna tron inte kan ha något annat ursprung än den
personlige Gud, som år vär Skapare, så är det uppenbart att även statens
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myndighet får sin värdighet därav att den i någon mån har del i Guds egen

aufttoritet.r22

48. När den statliga myndigheten enbart eller i huvudsak använder hot och

fruktan för straff eller löfte om belöning som påtryckningsmedel, kan den

inte framgångsrikt förmå människorna att förverkliga det allmänna bästa.

Men även om det skulle lyckas, så stode inte tillvägagångssättet i överens-

stämmelse med den värdighet, som tillkommer människan, begåvad med

förnuft och frihet och dessutom med förmågan att använda dem 'båda. Då
auktoritet huvudsakligen innebär andlig makt, måste den statliga myndig-
heten först och främst appellera till de enskilda medborgarnas samvete, dvs.

till vars och ens plikt att beredvilligt samverka till allas gemensamma bästa.

Men då alla människor av naruren är lika vad den mänskliga värdigheten
betrdff.at, har ingen makt att winga andra till personliga avgöranden på ett
inre personligt plan. Det har endast Gud, som ser och dömer de dolda avsik-

terna i människans hjårta.

49. De statliga myndigheterna f.är ställa krav på människan endast om deras

auktoritet stfu i inre samstämmighet med och har del i Guds auktoritet.2s

5o. Där denna grundsats gäller är medborgarnas värdighet skyddad. När de

lyder sina regeringar är det i själva verket Gud, alltings förutseende skapare,

som medborgarna visar vördnad genom sin lydnad; det är han som har be-

stämt, at människornas relationer till varandra skall regleras enligt den
ordning, som han själv har fastställt. Men genom att visa Gud den skyldiga
vördnaden förnedrar människan inte sig själv, wärtom; hon adlar och full-
komnar sig. Att tjäna Gud betyder att härska.2a

5r. Eftersom den statliga myndigheten får sitt berättigande av den sedliga
ordningen och sin auktoritet från Gud, kan varken lagar eller föreskrifter
vara f<irpliktande för den enskildes samvete, om den statliga myndigheten
utfärdar sådana, som strider mot den sedliga ordningen och diirmed mot
Guds vilja, ty >rman måste lyda Gud mer än människor> (Apg. 5:29).
I sådana fall upphör auktoriteten helt och i dess ställe kommer ett avskyvårt
maktmissbruk, såsom den helige Thomas av Aquino lär: >En mänsklig lag
har en lags sanna natur endast i den mån som den står i samklang med det
rätta förnuftet, dvs. är hädedd ur den eviga lagen. Men i den mån en lag
awiker från det räma förnuftet betecknas den som en orättfärdig lag; den

äger inte en verklig lags beskaffenhet utan ar mera ett uttryck för våld.u25

52. Men därav att auktoriteten kommer från Gud får .man inte dra den
slutsatsen, att människorna inte hat firtt att vålja dem som skall utöva den
statliga myndigheten, att bestämma statsskicket samt fastställa både sättet
för och omfånget av maktutövningen. Den lära som Vi framlagt, kan till
alla delar bringas i samklang med varje verkligt demokratiskt styrelsesätt.e6
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Omsorgen om d.et allmänna bästa som duktoritetens uppgift

53. Både enskilda medborgare och sammanslutningar tir förpliktade att
lämna sitt speciella bidrag till det allmänna bästa, den allmänna välfärden.
Därav följer, att de måste anpassa sina egna inuessen efter alla andras behov,
och med sina tillgångar och tjänster medverka till allt som den statliga
myndigheten föreskriver i enlighet med rätwisans normer, i vederbörlig form
och inom gränserna för sin kompetens. Det åligger nämligen dem som utövar
den statliga myndigheten att fcireskriva sidana ätgärder, som är formellt
riktiga och direkt tar sikte på eller åtminstone kan bidraga till den allmänna
välfärden-

54. Åll statlig myndighet har sitt existensberättigande genom uppgiften aa
förverkliga den allmänna välfärden. Detta mål kan uppnås endast om myn-
digheten tar hänsyn till de grundläggande principerna för sin verlsamhet
och samtidigt till den historiska situationen här och nu.27

Grundläggand.e synpunkter på det allmänna bästa

55. Visserligen är de enskilda folkens karakteristiska egenskaper av grund-
läggande betydelse för der allmänna bästa.28 Men dessa värden utgör inte
det allmänna bästa i dess helhet. Det är nämligen intimt förbundet med den
mänskliga naturen som sådan och det kan aldrig helt och fullt förverkligas,
om inte hänsyn tas till den mänskliga personen.'0

56. Dessutom kräver det allmänna bästa enligt sin natut att alla medborgare
får del av det, om än i olika graÅer allt efter vars och ens uppgifter, för-
tjänster och förhållanden. Därför måste varje statlig myndighet bemdda sig
om att framja det allmänna bästa utan att ge företräde åt någon enskild
medborgare eller någon enskild grupp i samhället, såsom Vår företrädare
Leo XiII framhåller: >Statsmakten f.fu pä intet sätt tjäna en enda individ
eller några få personer, då den är insatt för allas gemensamma bästa.rr3o

I vissa fall kan emellertid rättvisa och billighet motivera, att myndigheterna
ägnar större omsorg åt de sdmre lottade i samhället, emedan de har mindre
möjlighet än andra att själva värna sina rättigheter och tillvarata sina legitima
intressen.sl

57. I detta sammanhang vill Vi erimaYära söner om, att det allmänna bästa

avser hela människan 
- 

såväl hennes kropp som hennes sjäI. Därav följer
att de statliga myndigheterna måste förverkliga detsamma genom metoder
och medel, som med tillbörlig hänsyn till värdenas tätta rangotdning främjar
medborgarnas både materiella och andliga välfid.rd.82

58. Dessa grundsatser är klart uttryckta i Vår enryklika Mater et Magistra,
Där har Vi betonat, att det allmänna bästa >omfattar alla de sociala förutsätt-
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ningar, som möjliggör eller underlättar för människor att helt uweckla allt
som är värdefullt för dem.n33

59. Men då människan består av både kropp och odiidlig själ, kan hon
aldrig i detta förgängliga livet helt ge uttryck åt sitt väsen eller nå fullkom-
lig lycka. Dlirför måste det allmänna bästa förverkligas så, att människans
frälsning befrämjas och inte utsäfts för några risker.sa

De offentliga mynd.igheternas uppgifter 
-den enskild.u rättigbeter ocb plikter

6o. I vära dagar är man överens om, atr det allmänna b:ästa framför allt
består däri, att de personliga rättigheterna och plikterna skyddas och vid-
makthålles. De statliga myndigheterna måste därför van angelågna om wå
ting: dels att dessa rättigheter blir kända, respekterade, koordinerade med
andra rättigheter och slutligen försvarade och befrämjade, dels att var och
en utan alltför stora svårigheter kan fylla sina plikter. >Ätt värna den
mänskliga personens oantastbara rättigheter och undedätta fullgörandet av
hennes plikter, bör vara en väsentlig uppgift för varje offentlig myndig-
het.>35

6r. Om därför en regering inte erkänner de mänskliga rättigheterna eller
om den kränker dem, försummar regeringen i fråga sin plikt. Ja, dess åläg-
ganden saknar all rättslig kraft.36

Harnzonisk samord,ni.ng och uerksamt skyd.d, aa d.e

personliga rättigheterna ocb plikterna

62. Det åligger de statliga myndigheterna som en väsentlig plikt att sam-
ordna de mänskliga relationerna så, att människor då de åtnjuter sina ruttig-
heter inte försvårar för andra att åtnjuta sina eller hindrar andra att upp-
fylla sina plikter. Slutligen måste allas rättigheter effektivt skyddas och om
de har blivit kränkta, helt återställas.3?

Plikren an främja d.e personliga rättigbeterna

63. För det allmänna bästas skull måste de offentliga myndigheterna allvar-
ligt anstränga sig att skapa förhållanden, som underlättar för den enskilde
medborgaren att åtnjuta sina rättigheter och fullgöra sina plikter. Erfaren-
heten har nämligen län oss defta: om myndigheterna inte handlägger de
ekonomiska, politiska och kulturella ftägorna pä rdtt sätt, tenderar olikheterna
mellan medborgarna att bli allt större och större, särskilt i vår moderna
tid. Därav följer at de mänskliga rättigheterna inte kan utnyttjas; det är då
inte heller möjligt att fullgöra plikterna.
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64. Sålunda måste de statliga myndigheterna svara för att den sociala ut-
vecklingen håller jämn takt med den ekonomiska och att viktiga allmänna
service-insatser uwecklas lika snabbt som produktionsökningen. Det gäller
har vägar, transportmedel, kommunikadoner, vattenförsörjning, bostäder,
hälsovård, undervisning, underlätande av religionsutövning och möjligheter
till rekreation. De statliga myndigheterna bör också sorl'a för att det finns
försäkringar för medborgarna, så att ingen behöver sakna det för en rimlig
levnadsstandard nödvändiga vid olycksfall eller då bördorna för familjens för-
sörjning blir för tunga. Likaså måste de statliga myndigheterna se till, att de
som är arbetsföra kan fä ett arbete, som motsvarar deras förutsättningar, och
att alla har en lön, som är råtwis och rimlig. vidare bör myndigheterna dels
medverka till atr arbetstagarna blir medansvariga i företagen, dels underlätta
bildandet av sammanslutningar, som gör livet i samhället rikare. slutligen
bör alla medborgare få del i sitt lands kulrurella tillgängar i enlighet med
sina personliga förutsättningar.

JämuiAt mellan d.e båda formerna ail $a.tligt ingripande

65. Det allmänna bästa kräver wå ting av de offentliga myndigheterna:
å ena sidan att fastställa och skydda, å andra sidan att främja den enskildes
rättigheter. Men dzirvid är att märka, att de båda funktionerna måste hållas
i jämvikt, så att inte vissa personer eller socialgrupper får speciella förmåner
därigenom att deras rättigheter åtnjuter srirskilt skydd. Ef heller har myndig-
heterna rätt att befrämja den enskildes rättigheter genom ätgdrder, som i
själva verket blir till ett hinder. >Man måste alltid hålla fast vid följande
regel: hur omfattande och djupgående sratens aktivirer i samhällslivet än
blir, får dess omsorg om samhällsekonomin inte leda till att de enskilda med-
borgarnas personliga initiativ begränsas; snarare skall staten söka uwidga
det, naturligwis på sådant sätt att varje enskild medborgares omistliga rättig-
heter bevaras.>38

66. samma princip bör vara vägledande för myndigheterna, när de soker
underlätta för medborgarna 

^tt utnyttja sina rättigheter och fullgöra sina
plikter på samhällslivets alla områden.

Den statli.ga myndigbetens strukrar och funktian
67. Det är omöjligt att en gång för alla avgöra, vilket statsskick som är b?ist
eller hur statliga myndigheter mest effektivt fyller sina funktioner ifråga om
lagstiftning, ränskipning och föwaltning.
68. För att i det enskilda fallet kunna fastställa, hur en stat skall styras och
hur den skall fylla sina uppgifter, måste man studera de konkreta förhållan-
dena hos folket ifråga, vilka förhållanden är olika både i tid och rum. vi
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anser emellertid statsskicket stå i överensstämmelse med den mänskli ga natu-

rens inneboende krav, om det bygger på en tredelning av makten, motsva-

rande den offentliga myndighetens tre grundläggande funktioner. I en sådan

stat är inte blott myndigheternas uppgifter utan även relationerna mellan
medborgarna och myndigheterna bestämda enligt lag och rätt. Det ger med-

borgarna ovedersägligen ett ordentligt skydd dels som värn för deras rättig-
heter dels när de skall uppfylla sina plikter.
69. Men för att en sådan politisk och rättslig ordning skall vara till gagn,

måste de offentliga myndigheterna sköta sina åligganden med omsorg och

möta de konkreta problemen med åtgärder, som tar hänsyn till situationens

krav inom ramen för en rätt utövning av myndigheten. Man ffu aldrig kränka
de sedliga normerna, statens lagar ellet det allmänna bästas legitima intressen.

Det åligger förvaltningsorganen att, pä grundval av ingående kännedom om

lagarna och efter omsorgsfullt beaktande av omständigheterna, reglera allt
i enlighet med gällande rätt. Domstolarna skall skipa rätwisa med oväld
och utan partiskhet. En god ordning i samhället förutsätter, att enskilda med-

borgare lika väl som alla slags korporationer får effektivt skydd, då de åt-

njuter sina rättigheter och fullgör sina plikter, det må gälla relationerna
medborgarna sins emellan eller mellan dem och myndigheterna.se

Rättsordning ocb samuete

7o. Det kan inte råda något tvivel om, att ett statsskick som står i överens-

stämmelse med den sedliga ordningen och dessutom motsvarar uwecklings-
nivån i den politiska gemenskapen, i hög grad bidrar till att förverkliga det

allmänna bästa.

1r. I vära dagar ar emellertid det sociala livet så mångskiftande, sammansatt
och dynamiskt, att även en rättsordning som har upprättats med klokhet och
omtanke, alltid är ofullständig när det gäller att fylla de aktuella behoven.

72. Dessutom är relationerna rnellan enskilda medborgare, mellan medbor-
gare, korporationer och myndigheter och slutligen mellan de olika myndig-
heterna inom en stat ofta så komplicerade och ömtåliga, att de inte kan regle-
ras genom stela lagparagrafer. Ett sådant läge kräver, att de offentliga myn-
digheterna har en klar uppfattning om arten och omfånget av sina lagstad-
gade plikter, i fall de vill fylla sin självklara uppgift att upprätthålla rätts-
ordningen och samtidigt möta det sociala livets skiftande behov, dvs. om
de vill anpassa sin lagstiftning efter förändringarna på det sociala området
och lösa nya problem. Personligen måste statens ämbetsmän vara andligen
välbalanserade och oförvitliga, skickliga och så orädda, att de genast ser vad
som krävs av dem i en given situation samt snabbt och effektivt vidtar
nödvändiga åtgärder.ao
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Medborgarnas rueduerka,n. i det oft'entli.ga liaet

73. Det står i överensstämmelse med människans värdighet som person att
aktivt ta del i statens styrelse. Sättet på vilket det sker är dock beroende av
förhållandena i den politiska gemenskap, som hon tillhör.

74. Att deltaga i det offentliga livet ger medborgarrla rya., stora och nyttiga
möjligheter. De får ofta kontakt med myndigheterna, som i sin tur lättare
kommer underfund med vilka ätgtuder och insatser det är, som verkligen
bidrager till den allmänna välfärden. Om dessutom de ledande i staten inne-
har sina ämbeten endast en begränsad tid, överlever de inte sig själva utan
ersättes av andra, som bättre motsvarar den sociala uwecklingens krav.al

TiÅ,ens tecken

75. När man i våra dagar utarbetar en författning för en stat, är man myc-

ket angelägen att sammanställa en klart och koncist formulerad magna

charta över de fundamentala mänskliga rättigheterna, vilken ofta infogas i
författningen.

76. Yidare försöker man ge författningen en pregnant juridisk form. Där
anges noga, hur man tillsätter de personer, som utövar regeringsmakten, deras

ömsesidiga relationer, omfånget av deras kompetens samt de former och me-

toder som de är förpliktade att använda, då de utövar sina ämbeten.

77. Slutligen kräver mafl, att relationerna mellan de styrande och medbor-
garna bestämmes vad det gäller de båda parternas rättigheter och plikter.
Därvid betonas starkt, att myndigheternas viktigaste uppgift är att erkänna,
respektera, samordna, skydda och främja medborgarnas rättigheter och plikter.

78. Det är naturligwis omöjligt att acceptera den teori, enligt vilken en-

skilda människors eller vissa gemenskapers vilja ar den ursprungliga och
enda källan, varifrån de medborgediga rdttigheterna och plikterna hårcör
och varifrån man härleder författningens bindande kraft samt myndigheternas
rcn. att bef.alla.a2

79. Strävanden som Vi har hänvisat till ger klart och tydligt vid handen, att
människorna i vår tid har blivit alltmer medvetna om sin värdighet som

personer. Detta har gjort, att de känner sig uppmuntrade och krdver, dels

att fä deltaga i sitt lands offentliga liv, dels att deras egna oförytterliga och
oantastbara rättigheter blir lagligt skyddade. Dessutom kräver vår tids män-
niskor, att myndigheterna väljes i enlighet med författningens bestämmelser
och att myndigheterna utövar sina ämbeten inom de gränser som lagen fast-
ställer.
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III. RELATIONERNÄ MELLAN
STATERNÄ

Önsesidiga rättigbeter oclt plikter

8o. Våra företrädare har ofta framhållit 
- 

och Vi bekräftar det med Vår
auktoritet 

- 
att nationerna är bundna till varandra genom ömsesidiga rättig-

heter och plikter. Därför bör deras relationer grundas på sanningen, rätwisan,
det solidariska samarbetet och friheten. Samma sedelag, som reglerar förhål-
landet mellan enskilda människor måste med andra ord pfigla relationerna
mellan staterna.

8r. Detta inser man lätt, om man betänker, att de styrande i en stat inte
har rätt att handla mot sin persons värdighet, darför att de handlar som före-
trddare för sitt lands intressen. Ej heller då får de kränka den naturliga sede-

lagen, vilken de såsom personer är förpliktade att lyda.
82. För övrigt är det en grotesk tanke, att människor skulle vara ftungna
att da.gtinga med sitt eger väsen darfor att de blivit betrodda med statens led-
ning. De har ju fått denna förnämliga uppgift, emedan deras utomordentliga
mänskliga utrustning har givit dem anseende som de bästa medlemmarna i
staten.

83. Dessutom måste varje mänsklig gemenskap ha en sryrande auktoritet för
den sedliga ordningens skull och auktoriteten får naturligwis inte utövas
mot denna ordning. Om så sker, upphör genast auktoriteten att finnas till;
så har Herren Gud själv sagt: >Hören nu I konungar och kommen till för-
stånd, tagen emot lärdom, I som dömen jordens ändar, lyssnen, I som råden
över många och som yvens över folkens skaror. Ty av Herren är makten
Eder given och väldet av den Högste; han skall ock pröva edra gärningar och
utrannsaka edra rådslag> (Vish. 6: r3).
84. Slutligen måste man hålla i minnet, att dä relationerna mellan olika
stater regleras, skall auktoriteten utövas fcir det allmänna bristas skull, ty där-
för är den ju i främsta rummet insatt.
85. Men ett fundamentalr moment i det allmänna bästa är, aft den sedliga
ordningen erkännes och att dess bud respekteras. >>Den räfta ordningen mellan
staterna måste byggas på den orubbliga och oföränderliga grund som sede-
lagen utgör, vilken i och genom ordningen i naturen stadgats av Skaparen
själv och av honom outplånligt har inskrivits i människornas hjärtan .. .
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Som en ledfyr måste den med sina grundsatser visa vägen för allt vad enskilda

människor och stater planlägger. Dessa grundsatser utgör varningstecken för
en sdker och lugn färd, vilka alla måste ge akt på om de inte vill, att allt
arbete för en ny ordning skall vara dömt till skeppsbrot på det stormande

havet.rrag

I sanning

86. Sanningen måste vara den främsta bland de normer som bestämmer

relationerna mellan stater. Men sanningen kräver att vatje spår av rasdiskri-

minering avlägsnas. Därför gäller den principen oinskränkt, att alla stater är

likvärdiga med avseende på den av naturen givna värdigheten. Varje stat

äger följaktligen rätt att existera och uweckla sig själv, rätt till de medel

som är nridvändiga för dess uweckling samt rätt att i första rummet själv
svara för denna utveckling. Dessutom kan varje stat med all rätt begära

att bli aktad och visad tillbörlig heder.

87. Erfarenheten visar, att människor ofta är mycket olika varandra när det
gäller kunskap och dygd, andlig begåvning och materiella tillgängar. Men
olikheterna ger inte de bättre rustade människorna ett. råttfårdigt skäl att
göra sig till herre över de andra. Tvårtom är de förra alla gemensamt och

var och en enskilt förpliktade att hjälpa sina medmänniskor på sådant sätt

att d€ssa uwecklas och fullkomnas, vilket endast kan åstadkommas genom

ömsesidigt bistånd.
88. På motsvarande sätt har vissa statef nått längre än andra i kulrur, civili-
sation eller ekonomisk uweckling. Men försprånget ger ingen rätt att be-
härska en annan stat. Däremot är det ett skal att lämna större bidrag till fol-
kens gemensamma framåtskridande.
89. Med avseende på den värdighet som naturen ger dem, är inte vissa män-
niskor andra överldgsna. Det finns följaktligen ej heller några poliriska
gemenskaper, som till sin natur är övedägsna, och ej heller sådana som till
sin natur är mindervärdiga. Utifrån sin natur hat alla samma värde, emedan

de är organismer, bestående av människor. Man får i detta sammanhang ej
glömma, att folken kan vara yfterst känsliga 

- 
och det på goda grunder 

-för allt som rör deras värdighet och heder.

9o. Sanningen kräver slutligen att de många möjligheter, som de moderna
massmedia erbjuder och som hjälper nationerna att bättre lärakanna varandra,
användes med värdig saklighet. Detta utesluter narurligwis inte, aa folken
framhäver de positiva aspekterna på sitt sätt att leva. Men informations-
metder, som förvrider fakta och som går ut på att sväfta ner det ena eller
andra folkets anseende, är helt förkastliga.aa
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I rättuisa

9r. Relationerna mellan staterna måste regleras genom rätwisan. Det bety-
der att ömsesidiga rättigheter skall erkännas och ömsesidiga plikter uppfyllas;

92. Staterna hat rått att existera och att uweckla sig samt rätt till de fOr

denna utveckling ncidvändiga resurserna. De har rätt till sitt goda namn och
rykte. Därav följer omedelbart, an staterna har en motsvarande plikt att
respektera andras rättigheter och inte göra något, som kränker dem. Liksom
människor inte får tillgodose sina egna intressen på bekostnad av andra, Iär
inte enskilda stater 

- 
om de ej vill begå ett brott 

- 
expandera genom att

hämma eller undertrycka andra stater. Den helige Augustinus säger med
rdtta: ,Är rätwisan borta, vad är då rikena annat än rövarband?>a5

93. Det kan naturligwis hända 
- 

och det händer också 
- att en stat ser

sina intressen hotade när en annan stat söker vinna fördelar för egen del;
men den wist, som sålunda uppstår, får inte biläggas med våld eller bedrä-
geri och list utan som det anstår människor, dvs. genom ömsesidig prövning
av argumenten, genom mogen och saklig undersci,kning av problemen och
genom opaftisk fcirlikning.

Be ba,nd.ling aa ntinorite, er

94. Alltsedan rSoo-talet har den historiska uwecklingen nära nog enrydigt
gått i den riktningen, att människor med samma härstamning vill bli poli-
tiskt självständiga och sluta sig samman i egna nationer. Äv olika skäl har
det emellertid inte alltid varit möjlig att läta de geografiska gränserna sam-
manfalla med de etniska; därför finns det inom många nationer minoriteter,
som tillhör andra folk, och det skapar en rad svåra problem.

95. Först och främst måste här klart och tydligt sägas, att man allvarligt
kränker rätwisan genom allt som göres för att hdmma sådana folkgruppers
livskraft och tillväxt. orätwisan blir ännu större om man med sina åtgärder
avser aft utrota dem.

96. 
^ 

andra sidan motsvarar det helt rätwisans krav, an de statliga myndig-
heterna framjar livsbetingelserna för medborgare som tillhör minoritetsgrup-
per, i synnerhet deras språk, kultur, nedärvda seder samt prestationer och
initiativ på det ekonomiska området.a6

97. Det måste emellertid tilläggas att dessa minoritetsgrupper 
- 

antingen
som reaktion mot en svår, påwingad situation eller som en följd av historiska
händelser 

- 
inte så sällan framhäver sin egenart så starkt, att de till och

med sätter den högre än allmänmänskliga värden om det för hela
mänskligheten gemensamma bästa borde tjäna den nationella egenarten och
inte wärtom. Sunt förnuft kräver emellertid, att minoriteterna erkänner de
fördelar som deras särskilda situation ger dem, nämligen att det dagliga
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umgänget med folk av annan kultur bidrager till uwecklingen av deras and-

liga egenart. Det blir fallet, om minoritetsgrupperna lever i en viss gemen-

skap med sin omgivning och tar del i dess seder och bruk; däremot inte
om de utsår wistefrön, som förorsakar stora skador och förhindrar folkens
uweckling.

Ahti.u solid.aritet

98. Relationerna mellan staterna måste regleras genom sanningen och rätt-

visan, men gemenskapen mellan dem främias i hög grad även genom aktiv
solidaritet, dvs. genom ömsesidig samverkan - 

sfl5srn det i våra dagar sker

på olika områden, t. ex. inom ekonomin, det sociala livet, politiken, upp-
fostran, hälsovården och idrotten. Vi måste påminna om, att ingen statsmakt

har rätt att stänga in människor inom sina respektive nationers gränser; dess

uppgift är att befrämja statens allmänna bästa, som emellertid inte kan isole-

ras från hela den mänskliga familjens vdlfd,rd.

99. Den enskilda staten får således inte skada andra stater, när den fullföljer
sina speciella intressen. Tvärtom skall den vara beredd till samarbete och

samråd, om de enskilda staternas egna ansträn gningar inte kan leda fram
till de önskade målen. Men vid sådant samarbete måste man noga ge akt på,

att inte det som gagnar vissa stater blir till skada för andra.

roo. Även det för hela mänskligheten gemensamma bästa krdver, att man

inom varie nation uppehåller och understcider alla legitima former av vän-

skapliga förbindelser mellan medborgare och grupper av medborgare. I många
delar av världen lever folkgrupper med skiftande bakgrund sida vid sida och
man måste se till, att en grupp inte hindras f.rän att träda i förbindelse med
andra folkgrupper; det är oförenligt med förhållandena i vår tid, då avstån-

den mellan folken nästan har utplånats. Man får ej heller förbise det fak-
tum, att människor visserligen är olika varandra på grund av folklig szirart

men att alla hat många egenskaper gemensamma, egenskaper som spelar en

berydande roll i deras uweckling och fullkomning, särskilt på det andliga
livets område. De har därför både rätt och plikt att leva sitt liv i gemenskap

med andra.

Järtaiät mellan befolkni.ng, land. ocb kaphal

ror. Det finns som bekant länder med överflöd på odlingsbar jord men med
brist på arbetskraft, och länder där naturtillgängarna inte kan utnyttias darfOr
att kapital saknas. Det är följaktligen nödvändigt an etablera ett internatio-
nellt samarbete, som underlättar överföringen av kapital, materiella tillgångar
och mänsklig arbetskraft från det ena landet till det andta.aT

roz. Vi anser det dock vara l?impligt, att arbetet som skall utföras så vitt
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mtijli$ förlägges till de platser, där arbetarna finns och inte wärtom. Där-
igenom f.fu mänga människor det bättre utan att behöva lämna sina hemorter
och söka sig någon annanstans, vilket i de flesta fall medför svårigheter, t. ex.

när det gdiler att finna sig till rätta i den nya miljön och växa samman med

nya människor till en social gemenskap.

Flykti.ngproblemet

ro3. Den faderliga karlek till alla människor, som Gud ingivit i Vårt hjärta,
låter Oss känna djup smärta över de flyktingars iide, som av politiska skäl

har fördrivits från sina hemland. Svåra, ja otroliga lidanden utsätts denna i
vår tid så stora grupp av människor för.
ro4. Uppenbarligen finns det politiska regimer, som begränsar sina med-

borgares personliga frihet så, att medborgarna inte kan leva ett människo-

värdigt liv. I sådana regimer är den lagliga rätten till frihet antingen ifråga-
satt eller också helt och hållet förnekad. Det betyder att den ordning, som

skall råda i det mänskliga samhället, fullständigt har förstörts; meningen
med att det finns en offentlig myndighet ar ju att den främjar det allmänna
bästa. Dess första uppgift är därför att erkänna den personliga friheten och

i full omfattning trygga de därav följande rättigheterna.
ro5. En sak måste Vi i detta sammanhang erinra om. Flyktingarna äger

den mänskliga personens värdighet, och alla deras rättigheter som personer

måste erkännas; de förlorade inte sina rättigheter, när de berövades medbor-
garckapet i sitt ursprungliga hemland.
ro6. Till de mänskliga rättigheterna hör även rätten aft bege sig till ett
land, där man hoppas kunna skapa en bättre framtid för sig själv och sin
familj. Därför är det en stats skyldighet att ta emot immigranter och 

- 
så

långt det allmänna bästa tillåter 
- främja deras integration som medborgare

i det nya landet.
ro7. Vid detta tillfälle uttalar Vi offentligen Vårt erkännande och beröm
över alla de initiativ, som har tagits i överensstämmelse med den mänskliga
solidariteten och den kristna kädeken i avsikt att lindra noden bland de
människor, som varit tvungna att uwandra från sitt hemland.
ro8. Vi kan ej heller underläta att med glädje påminna alla rättänkande
människor om de mångfaldiga internationella organisationer, som sätter in
alla sina krafter på denna väsentliga uppgift.

Aurustning

ro9. Med stor sorg ser Vi, att ekonomiskt väl uwecklade länder har tillverkat
enorma mängder av krigsmateriel och fortsätter att göra det genom väldiga
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insatser av intelligens och pengar. Därav följer, att befolkningen i dessa län-
der får bära $ora bördor, medan andra folk måste undvara den hjälp de

skulle behöva för sin sociala och ekonomiska uweckling.
r ro. Som ursäkt för rustningarna anföres, att freden under nuvarande om-
ständigheter endast kan bevaras, om rustnin garna överallt hålls på samma
nivå. När sålunda ett land ökar sina rustningar, är andra tvungna att göta
detsamma, och om något land har tillverkat kärnvapen måste andra länder
också producera sådana med lika stor förstörelsekraft.
rrr. Följden har blivit, att folken lever i ständig fruktan, liksom inför en
våldsam storm, som hotar att bryta lös över dem vilket ögonblick som helst.
Och detta inte utan skäI, ty det saknas verkligen inte vapen. Sannolikt vågar
ingen ta ansvaret för den förstörelse och det elände, som ett krig skulle med-
föra. Men man kan ändå inte förneka, att den stora branden kan komma
att utlösas genom okontrollerbara och oväntade tillfälligheter. Och även om
de oerhörda militära rustningarna idag avskräcker människorna från att
börja ett krig, så får man inte glömma, att redan de fortsatta kärnvapen-
proven kan f.ä mycket ödesdigra följder för livet på jorden, om de inte upphör.
rrz. Därför kräver rättvisa, sunt förnuft och humanitet, att man upphör
med den allmänna kapplöpningen vad det gäller rusrningarna; att redan
förefintliga vapenlager minskas i samma omfattning och samtidigt pä alla
håll; att kärnvapen förbjudes och art man äntligen gör en allmän överens-
kommelse om successiv avrustning och effektiv ömsesidig konroll. >Det får
inte skeu, manade Vår företrädare Pius XII, >att olyckan av eft världskrig
med dess ekonomiska och sociala fördärv, dess sedliga excesser och med den
upplösning, som följer i dess spår, för tredl'e gången drabbar mänsklighe-
ten.t 48

rr3. Framför allt måste alla bli överrygade om följande: det är praktiskt
taget omöjligt att förhindra en ökning av rustningarna, att få till stånd en
effektiv avrustning eller genomföra en fullständig nedrustning, om inte
alla parter tar avsrånd från vapnen och gör det med rätt sinnelag, dvs. om
inte alla uppriktigt och endräktigt vill bi&aga till att fruktan för ett krig
och den ångestfyllda väntan på ett krig blir fördriven ur människornas hjär-
tan. Men det förutsätter i sin tur, att den fundamentala princip, varpå freden
idag vilar, ersättes av en helt anrlan, enligt vilken den sanna freden bland
folken bevaras inte genom balans i rustningarna utan genom ömsesidigt för-
troende. Vi anser detta vara möjli$. Vi anser till och med, an sunt förnuft
kräver det. Dessutom är det högst önskvärt och skulle ur alla synpunkter
vara till stor välsignelse.
r 14. Närmast är det en sak, som det sunda förnuftet kräver. Ty som alla
vet eller åtminstone borde veta, skall relationerna mellan stater 

- 
liksom

mellan människor 
- inte regleras med vapenmakt utan av det sunda för-
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nuftets lagar, dvs. på grundval av sanningen, rätwisan och den aktiva soli-
dariteten.
rr5. Man måste göra allt för aa få till stånd en sådan förnuftig reglering
av förhållandena i världen. Finns det någon, som inte har en brinnande
önskan att kriget bannlyses och att freden bevaras och för varje dag blir
allt bättre tryggad?

116. Slutligen är freden något högst värdefullt för de enskilda människorna,
för familjelivet, för nationerna och för hela mänskligheten. Ännu hör Vi
Vår föregångare Pius XII:s stämma: >Ingenting förloras genom freden, men
allt kan födoras genom ett krig.>ae

rr7. Såsom Jesu Kristi ställföreträdarc pä jorden, hans som är väddens fräl-
sare och fredens upphov, ser Vi det som Vår uppgift, följande Vårt hjärtas
ingivelse aa tolka hela mänsklighetens djupaste längtan, att bedja och v?idja
till alla människor och särskilt politikerna, att inte sky någon mcjda och inte
slå sig till ro förrän världens problem äntligen blivit lösta på ett förnuftigt och
människan värdigt sätt.

rr8. När de ledande statsmännen övedägger på världsnivå, måste de allvar-
ligt pröva, hur man skall gå till våga för att reglera de ömsesidiga relatio-
nerna mellan staterna genom fredlig anpassning. Vi avser därmed en regle-
ring, som är grundad på ömsesidigt förtroende, uppriktigt förda förhand-
lingar och på hederligt fullgörande av ätagna förpliktelser. Problemet måste

emellertid prövas ur alla synpunkter, så aft man finner grundvalen för vän-
skapliga, varaktiga och fruktbringande överenskommelser.
rr9. Vi å Vår sida beder oavlåtligen Gud, att han genom sin himmelska
kraft skall förlåna dessa stråvanden framgång och göra dem fruktbärande.

I frihet

rzo. Man kan kräva att staternas ömsesidiga relationer ordnas i frihet. Det
innebär, att ingen stat har tått att över huvud taget göta någoq varigenom
andra stater orattfardigt undertryckes; ingen har heller rått att otillbödigt
blanda sig i andra staters inre angelägenheter. Fastmer skall alla hjälpa de
andra att sjalva ta initiativ till nya och fruktbärande insatser, att med egna
krafter göra framsteg på olika områden och att bli alltmera medvetna om
sina plikter.

U tu e c klin gs I änd.ernas upp su in g

tzt. Dä alla människor är förenade med varandra genom sitt gemensamma
ursprung, genom frälsningen i Kristus och sin slutliga bestämmelse och då
de alla är kallade att bilda en enda kristlig familj, har Vi i encyklikan Mater
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et Magistra uppmanat de ekonomiskt välutvecklade staterna 
^tt 

ge de folk,
vars ekonomi ännu är ouwecklad, all tänkbar hjä1p.50

rzz. Med stor glädje ser Vi idag, an denna uppmaning i stort sett har blivit
positivt moftagen. Vi hyser även förhoppningen, att den i framtiden inspire-

rar till ännu mera aktiva insatser, så att medborgarna i de ekonomiskt fatti-
gare länderna snart får möjlighet att leva ett människovärdigt liv.
rz3. Men det kan inte upprepas tillräckligt ofta, att hjälpen till dessa folk
skall ges på sådant sätt, att deras frihet förblir obeskuren. Dessutom måste

folken if.räga veta, att de först och främst sjdlva dr ansvariga för sin ekono-

miska uweckling och sina sociala framsteg och att de själva skall utföra det

huvudsakliga arbetet.

rz4. Därför har Vår företrädare Pius XII sagt: >Inom ramen fcir en på

sedlig grund lagd ordning finns intet utrymme för ett undertryckande av

andra nationers frihet, självständighet och säkerhet, oberoende av hur små de

är och hur liten värnkraft de har. Det är visserligen oundvikligt, att stormak-

terna på grund av sin väldiga produktionsförmäga och sina resurser visar

vägen för den ekonomiska gruppbildningen mellan sig själva och de mindre
och svagare staterna. Men det oaktat måste de små staterna - 

liksom alla
inom ramen för det allmänna bästa 

- 
åtnjuta aktning för sin politiska fri-

het, respekt för sin neutralitet, vilket enligt natur- och folkrätten tillkommer
dem vid politiska konflikter, samt skydd för sin ekonomiska uweckling. Ty
endast då kan de uppnå det allmänna bästa, som motsvarar det materiella
och andligt-sedliga välståndet hos det egna folket.usl
rz5.De mera uwecklade länderna måste vid sina hjälpaktioner respektera de

behövande folkens egenart liksom seder och bruk, som de tagit i arv, samt på

allt sätt akta sig för att utöva förmyndarskap. De länder, som iakttar dessa

regler, medverkar till att förena alla folk i en gemenskap, vars enskilda med-

lemmar, medvetna om sina rättigheter och plikter, bidrar till allas välstånd.52

Tid.ens tecken

rz6. Tvister, som uppstår mellan folken, skall inte lösas genom vapenmakt
utan genom fördrag och förhandlingar. I vära dagar har den övertygelsen

allt mer vunnit insteg bland människorna.
rz7. Anledningen därtill är främst, att de moderna vapnen har en så ohygg-

lig destruktiv kraft; man år helt enkelt rädd för det elände och den förstö
relse, som de åstadkommer. Det är oförnuftigt att i vår tid, som med stolthet
kallar sig atomåldern, alkjdmt betrakta kriget som det lämpliga instrumentet
för rätvisa.
rz8. Tyvärr ser vi dock mänga länder, som hemfallit till att anse fruktan
vara den så att sd.ga högsta lagen och därför ger ut stora summor på rust-
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ningar. De förklarar 
- 

och det finns inget skäl till misstro mot dem 
- 

att
de inte har för avsikt att angriya andra utan endast vill avskräcka f.rän ett
angrepp.
rz9. Trots detta kan man hoppas, att folken genom ömsesidiga förbindelser
och vänskapliga förhandlingar allt tydligare skall se de band, genom vilka
de av naturen är förenade; att de kommer till allt klarare insikt om en av

den mänskliga naturens grundläggande plikter, nämligen att skapa sådana

relationer mellan människor och folk, som inte präglas av fruktan utan kär-
lek; ty framför allt karleken inspirerar människorna till den uppriktiga yttre
och inre förbundenhet, ur vilken så mycket gott kan framspringa.
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IV. FöRHÅLLANDET MELLÄN DE
ENSKILDÄ POLITISKA

GEMENSKAPERNÄ OCH GEMEN-
SKÄPEN AV ALLA FOLK

Ö mse sidigt b ero end,e nzellan politis ka gemens kaper

r3o. De senare årens landvinningar inom vetenskap och teknik, vilka har
utövat ett så stort inflytande på vårt sdtt att leva, leder människor i rikming
mot att samarbeta i en enda stor gemenskap. Utbytet arr varor, id6er och
människor har ökat i hög grad. De ömsesidiga förbindelserna mellan enskilda
människor, familjer och internationella sociala organisationer har intensifie-
rats och kontakterna mellan olika länders regeringar är livligare. Samtidigt
har det enskilda landets ekonomi blivit så sammanvdvd med de övrigas, att
en världsekonomi håller pä au uppstå. Slutligen är socialt framåtskridande,
ordning, säkerhet och lugn i en stat beroende av motsvarande förhållanden
i alla andra stater.

r3r. Under sådana förhållanden är det uppenbart, art de enskilda staterna
inte kan tillvarata sina intressen eller uweckla sig om de isolerar sig från om-
världen, emedan den ena statens välstånd och framåtskridande dels är be-
roende av dels bidrar till de andra staternas välstånd och framåtskridande.

Brister i de förefi.ntliga organisationernd för det
allnzänna bästa

r3z. Den enhet, som den mänskliga ödesgemenskapen utgör, kommer aldrig
att förstöras; den består av människor, som alla med lika rätt har samma

av naturen givna värdighet. Därför föreligger alltid det i människans natur
grundade kravet att på lämpligt sätt eftersträva det hela mänskligheten om-
fattande allmänna bästa.

r33. Förr i tiden kunde statsmännen 
- 

som det förefaller 
- sörja för det

universellt allmänna bästa. Detta gjorde de genom diplomati, konferenser
och övedäggningar på högsta nivå, genom konventioner och fördrag, således

med hjälp av medel och metoder, som naturrätten, folkräten och den inter-
nationella rätten ställde till förfogande.
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r34. Men ivära dagar har de ömsesidiga relationerna mellan staterna under-
gått stora förändringar. Dels aktualiserar det för alla folk allmänna bdsta
en rad frägor av mycket stor räckvidd, särskilt beträffande skydder av säker-
het och fred i världen. Dels kan inte de enskilda staternas ledare 

- 
vilka

alla sinsemellan il likaberättigade 
- 

lösa problemen på ett tillfredsstiillande
sätt, även om de anordnar ett srort antal konferenser och mångfaldigar sina
ansträngningar för att finna liimpliga juridiska instrument. Det beror inte
på bristande god vilja eller bristande handlingskraft utan därpä att de saknar
tillräcklig auktoritet.
r35. Under nu rådande förhållanden i världen är det därfOr så, atr varken
de enskilda staternas organisation eller det inflytande, som er stat har hos
andra nationer, motsvarar behovet för att befrdmja det universellt allmänna
bästa.

Förhålland.et rnellan det allnzänna bästa samt d,en

politiska rnaktens uppbyggnad, och uerksambet

ry6. Det råder ett inre samband mellan der allmänna besta å ena sidan
och den politiska myndighetens struktur och funktion å den andra. Ty då
den sedliga ordningen kräver, atr den statliga myndigheten befrämjar det
allmänna bästa i det mänskliga samlivet, måste den dven kräva att den star-
liga myndigheten har möjlighet att lösa sin uppgift. Det är således ncjdvän-
digt, att de statliga organ, i vilka den politiska makten tar gestalt, är verksam
och fullföljer sina uppgifter, har en sådan organisation och sådana resurser,
att de kan förverkliga det allmänna bästa genom metoder och åtgärder, som
motsvarar den föreliggande situationen.
r37. Men idag aktualiserar det för alla folk allmänna bästa problem, som
gd'llet alla världens nationer, och dessa problem kan endast lösas av en
politisk myndighet, vars befogenheter, organisation och resurser har en mot-
svarande omfattning och vars verksamhet är inriktad på hela mänskligheten.
Därav föI1'er med nödvändighet för den sedliga ordningens skull, att en
universell offentlig myndighet måste skapas.

Den offentliga mynd.igheten upprättad, genon gemenrarn
öuerenskomntehe och inte påtuingad,

r38. Den politiska myndighet, vilkens makt skall gälla överallt och vars
resurser pa iämpligt sätt skall tjäna det för hela mänskligheten allmänna
bästa, måste byggas på en frivillig överenskommelse mellan alla folk och
får inte påwingas dem. För att effektivt kunna fullgöra sin uppgift skall
myndigheten iträga vara helt opartisk och inställd pä att endast befr?imja
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det för alla folk allmänna bästa. Om stormakterna upprättar myndigheten
med våld, kan man W Scd'u grunder frukta, att den endast tjänar vissa sta-

ters intressen eller är beroende av en enda nation; därmed skulle lätt den
misstanken väckas, att myndigheten är partisk och det skulle minska effek-
tiviteten i dess verksamhet. Ty även om nationerna sins emellan är mycket
olika med avseende på ekonomisk uweckling och militär makt, så är de

alla målmedvetet inriktade på att värna sin integritet och likställdhet i rätts-

ligt avseende. Därför underordnar de sig med rätta högst ogärna en på-

wingad myndighet, som de själva inte medverkat till att skapa eller som

de inte frivilligt har accepterat.

Det allmänna bästa och de peronliga rättigheterna

r39. Det allmänna bästa inom den enskilda staten kan inte bestämmas utan
hänsyn till den mänskliga personen, och detsamma gå,ller det för hela värl-
den allmänna bästa. Därför måste den universella politiska myndigheten
framförallt arbeta för att den mänskliga personens rättigheter blir erkända,
respekterade, skyddade och befrämjade. Detta skall myndigheten ifråga kunna
göra antingen direkt, när så behövs i det enskilda fallet, eller genom att
skapa f<irhållanden i världen, som underlättar för de olika staternas myndig-
heter att fullgöra sina uppgifter.

S u b s id.iw i.t e t s p r in c i.p e n

r4o. I de enskilda staterna måste förhållandet mellan den statliga myn-
digheten å ena sidan och medborgarna, familjerna samt de mellan dem och
staten stående organisationerna å den andra regleras med hjälp av subsidiari-

tetsprincipen. På samma sätt måste narurligwis förhållandet regleras mel-
lan den universella politiska myndigheten och de enskilda nationerna; ty
den universella politiska myndigheten har framför allt till uppgift att be-

handla och avgöra fuägor, som gäller det för alla folk allmänna bästa i
ekonomiskt, socialt, politiskt och kulturellt avseende 

- 
frägor som på grund

av sin betydelse, sin komplicerade art och sin brännande aktualitet måste

anses vara alltför svåra för att lyckligt kunna lösas av de enskilda staternas

ledare.

r4r. Naturligwis är det inte den universella politiska myndighetens uppgift
att begränsa de enskilda staternas komlrtensområde eller att överta deras

uppgifter. I stället måste den bemöda sig om att skapa sådana förhållanden
över allt i världen, att inte blott varje enskild nation utan även de enskilda
människorna och de sociala grupperna kan sköta sina angelägenheter, fylla
sina plikter och utöva sina rättigheter.53
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Tid.ens tecken

r4z. Den z6 juni 1945 bildades Förenta Nationerna (FN), som senare

kompletterades med mindre organisationer bestående av representanter för
olika nationer. Stora väddsomspännande uppgifter har anförtrotts åt dessa

organisationer, uppgifter som omfattar ekonomi, socialvård, kulturliv, upp-
fostran och hälsovård. Vdare har FN som huvuduppgift att skydda och
befasta freden bland folken och mellan dem uweckla vänskapliga förbindel-
ser, baserade på jämlikhet, ömsesidig högaktning och mångsidigt samarbete

inom alla områden av mänsklig aktivitet.
r43. En dokument av största betydelse är >Förklaringen om de mänskliga
rättigheterna>, som FN:s generalförsamling antog den ro december 1948.
I inledningen till denna förklaring inskärpes, att väddens folk och nationer
måste erkänna och skydda alla rättigheter och former av frihet, som är be-
skrivna i förklaringen.
r44. Några kapitel i förklaringen har med rätta kritiserats. Men inte desto
mindre bör den betraktas som Err betydande steg på vägen mot en rättslig
och politisk ordning omfattande alla folk på jorden. I förklaringen erkännes
högtidligt och utan inskränkning den mänskliga personens värdighet. Varje
människa tillerkännes rätten att fritt söka sanningen, att fAlja sedlighetens
normer, att fullgöra sina plikter och att föra en människovärdig tillvaro.
Dessutom anges yrterligare rättigheter, som hör samman med de nu nämnda.
r45. FN bör därför fä alk större möjligheter atr anpassa sin organisation och
sina resurser efter sina ytrerst betydelsefulla och omfattande uppgifter, så

att den tid snart kommer, då FN verkligen förmår skydda den mänskliga
personens rdttigheter, vilka tillhör alla, ar oförstörbara och oförändeiliga,
emedan de omedelbart härledes ur den mänskliga personens värdighet. Att
FN lyckas med den uppgiften är viktigt, allra helst som människorna i våra
dagar tar alltmera aktiv del i det offentliga livet, med allt sröffe intresse
följer de olika folkens angelägenheter och i allt högre grad ar medvetna
om, atr de är medlemmar i den stora familj, som mänskligheren utgör.
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V. PÄSTORALA ÄNVISNINGAR

Plikten att d,elta i det offentliga liuet

146. Ännu en gång förmanar Vi Våra söner aft arbeta aktivt i det offentliga
livet och medverka till att hela mänsklighetens allmdnna bästa - 

liksom
den egna statens - befrämjas. Dessutom förmanar Vi Våra 5ons1 311 -upplysta av den kristna tron och inspirerade av den kristna kädeken -stridja de organ, som betjänar människorna inom det ekonomiska, sociala,

kulturella och politiska livet och medverka till att de inte hindrar utan
wärtom hjälper människorna att fullkomna sig både inom det naturliga och

det övernaturliga livets område.

Vetenshaplig kompetens, tekniskt kunnande
och praktis k erfarenbet

r47. Det räcker inte att vara upplyst av den kristna tron och besjälad av

önskan att göra gott om man vill genomsyra en kulrur med sunda grund-

satser och göra den levande med evangeliets anda. Det är nödvändigt att
aktivt engagera sig i det offentliga livet och målmedveta påverka det inifrån.
r48. Då den moderna prof.ana kulturen är starkt präglad av vetenskap och

teknik kan naturligwis ingen vinna inflytande i det offentliga livet, som

inte har omfattande teoretiska kunskaper, är tekniskt kunnig och äger prak-
tisk erfarenhet i sitt eget fack.

Lekmannaapostolat

r49. Yi måste dock påminna om att allt detta, hur nodvändigt det än är,
inte räcker för att ge den dagliga sammanlevnaden en människovärdig form.
Sammanlevnaden måste vila på sanningen, vara präglad av rättfärdigheten,

hämta sin kraft ur den ömsesidiga kärleken och skydda friheten.
r5o. Det innebär att människorna måste bemoda sig om att ta hänsyn till
de {ör varje ting i denna världen karakteristiska lagarna och normerna, rätta

sitt handlande efter sedelagen, utöva sina rättigheter och fylla sina plikter.

Ja, den rätta ordningen kräver även, att människorna i trohet mot de anvis-

ningar och bud, som Gud givit för vår frälsning, låter sitt vetenskapliga och

tekniska arbete liksom sitt yrkesarbete präglas av de andliga värdena.
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lntegration mellan tro ocb lht

r5r. Hos folken med gammal kristen kultur präglas det dagliga livet allt-
mer av vetenskap och teknik och man f.örfogar över väldiga resurser för
att förverkliga en rad olika önskemåI. Av kristen anda och inspiration mär-
ker man däremot mycket litet.
r5z. Man fuägar sig med rätta vad det beror på, allra helst som det moderna
livet i betydande omfattning har skapats och bärs upp av människor, som

bekänner sig till den kristna tron och åtminstone delvis lever efter kristna
normer. Förklaringen torde vara, att det inte finns någon förbindelse mellan
dessa människors liv och handlande och deras tro. Därför måste enheten mel-
lan ande och liv återställas hos dem, så att den kristna tron och den iikta
kärleken genomsyrar allt vad de gör.

Förbättring aa d.en kri.stna fosrrdn

r53. När tro och liv inte stämrner överens hos kristna människor, beror

det enlig Vår uppfattning dven på okunnighet. Alldör ofta lränder det att
man inte lägger ned samma omsorg på den religiösa fostran som på den

profana utbildningen; medan den senare blir allt mer och mer kvalificerad,
står den f.öna ofta kvar på ett elementärt stadium. Det är en ohållbar situa-
tion. Ungdomens religionsundervisning måste med nodvändtgh.t vara om-

fattande; religiös bildning och sedlig fostran skall hålla jdtmna steg med

den vetenskapliga utbildningen och den ständigt fortskridande tekniska ut-
vecklingen. Även ungdomen måste få den handledning, som behövs för att
kunna fylla sina uppgifter på ett rätt sätt.54

Fortsatta försök

r54. Det torde vara onödigt att erinra om hur svårt det år att i detalj be-

stämma förhållandet mellan det praktiska livet å ena sidan och de krav som

rätt och rättfardighet ställer å den andra, dvs. att ange i vilken utsträckning
och i vilka former som principer och anvisningar skall tillämpas med tanke
på de aktuella förhållandena i samhällslivet.
r55. Att bestämma det angivna förhållandet är desto svårare som vår tid,
i vilken varje enskild människa måste bidra till det allmänna bästa, lever
under trycket av en våldsam dynamism. Därför måste man ständigt på nyft
pröva, hur den sociala verkligheten på bästa sätt skall anpassas efter rätt-
färdighetens grundsatser. Det betyder i sin tur, att Yära kära söner inte får
tro, att de nu kan stanna upp och vara till freds med de resultat som nåtts.

ry6. Yar och en måste tvärtom inse, att vad som hittills gjorts är otillräck,
ligt. Alla måste göra ännu större och ännu mera målmedvetna insatser för
produktionen, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna, fackorganisatio-

12 - 632837 Credo. 44:e årg. Nr 4. r963 r8r



Pacent in terrts

nerna, fötsäkringsväsendet, den aktiva kulturpolitiken, rättsväsendet, politiken,
hälsovården, idrotten o. dyl. Det kräver atom- och väddsrymdstidsåldern
under vilken mänskligheten har vidgat sin synkrets mot gränslösa horisonter.

Förbålland.et mellan katoliker och icke-kdtoliker inont
den ekonomiska, socia.la och politiska sektorn

t57. De riktlinjeq som Vi har dragit upp, härleder sig ur tingens egen
natur och mycket ofta ur naturrätten. Det händer inte så sällan, att katoliker

- 
då riktlinjerna skall omsättas i praktiken 

- 
kemmsl att samarbeta med

kristna, som är skilda från den heliga stolen, eller med icke-kristna, som
låter sig ledas av ett förnuftigt tänkande och har en naturligt sund karaktrir.
>'I sådana fall skall katolikerna vara sig själva trogna och inte acceprera
kompromisser, varigenom den kristna tron eller sedligheten lider skada. Men
de skall samtidigt pröva de andras uppfattning sakligt, osjälviskt och med
'dkta våIvilja. De skall inte endast ta hänsyn till egna intressen utan även
vara beredda att i ärligt samarbete medverka till det som enligt sin natur
är gott eller kan leda till något gon.>55

r58. Vidare måste man alltid skilja mellan misstag och dem som begår miss-
tagen, även när det gäller människor som är f.ängna i vanföreställningar om
eller saknar tillräcklig insikt i religiösa och sedliga värden. Ty den som
gör sig skyldig till misstag upphör därmed inte att vara människa; hon har
sin personliga värdigher, som alltid måste respekteras. Förmågan att göra
sig fri från misstag och finna vägen till sanningen gär för övrigt aldrig för-
lorad. På den punkten har människan dessutom alltid stödet av Guds försyn.
om således någon idag saknar insikter i den kristna tron eller har avfallit
till falska läror, kan det mycket väl hända att hon senare, upplyst av Guds
ljus, finner vägen till sanningen. Om nämligen troende människor på grund
av sina kontakter i det dagliga livet står i förbindelse med människor, som
inte alls eller felaktigt tror på Kristus, så kan de förra bli anledning för de
senare att nå fram till sanningen.
r59. Från denna synpunkt sett är det synnerligen lämpligt att skilja mellan
vissa rörelser, som ägnar sig åt ekonomiska, sociala, kulturella och politiska
fuägot, å ena sidan och felaktiga filosofiska åsikter om människans och värl-
dens väsen, ursprung och mål å den andra 

- 
iygn om rörelserna ifräga har

vuxit fram ur sådana åsikter och inspirerats av dem. Medan de redan fixerade
åsikterna forblir desamma, är rörelserna 

- 
sflsssom de arbetar i förhållan-

den, som ständigt förändras 
- 

själva underkastade förändringar. Vem kan
för övrigt förneka, atr det finns något gott och posirivt även i sådana rörelser,
så vitt de anEassar sig efter ett ordnat förnuft och tar hänsyn till den mänsk-
liga personens krav?
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16o. Därför kan den situationen uppstå, att kontakter och överläggningar

om praktisk a frägor, vilket tidigare varit fullständigt meningslöst, nu är frukt-

bärande eller kan bli det i morgon. Att bedöma om man redan kommit så

långt eller ej, och att avgöfa på vilket sätt och i vilken omfattning eft äkta,

fruktb2irande samarbete bör efterstrdvas på det sociala, ekonomiska, kulturella

och politiska området 
- 

det kan endast klokheten, som är avgörande för

alla de mänskliga dygder, av vilka den enskildes och gemenskapens liv beror.

I den mån det gäller katolikernas ståndpunkt, kommer frågor av denna aft
att främst avgöras av män, som är ledande i det politiska livet och inom

detta område. Givewis måste de då alltid ta hänsyn till naturrättens grund-

satser, rätta sig efter den kyrkliga socialläran och vara solidariska med de

riktlinjer, som kyrkans läroämbete dragit upp. Ingen må glömma aft det

är kyrkans rätt och plikt inte blott att skydda tros- och sedelärans renhet utan

även att sätta in sin auktoritet i frågor, som berör denna vädden, nämligen

vad det gitller att omsdtta kyrkans lära i praktiken.56

Steguis utreckling

16r. Förvisso saknas det inte storsinnade andat, vilka brinner av iver att
reformera de forhållanden, som endast i ringa mån eller inte alls motsvarar

rätwisans krav; deras iver är så stor att den faktiskt ter sig som en revolution.
t6z. De bör göra klart för sig, att liv i alla former med ncjdvändighet ut-
vecklar sig steg för steg. Därför kan man endast förbäara mänskliga inräm-

ningar genom att börja inifrån och gå stegvis. Detta har Vår föregångare

Pius XII uttryckr på följande sätt: >Räddning och rättvisa finns inte i om-

störtningen utan i en urveckling, som präglas av endräkt. Våldet har endast

rivit ned, aldrig byggt upp, utlöst lidelser men aldrig stiftat fred. Det har i
alla tider störrat människor och klasser ned i den hårda nödvändigheten att
efter smärtsamma prövningar mödosamt bOrja återuppbyggnaden på de

ruiner, som tvedräkten åstadkommit.>5?

En aäld.ig appgift

fi3. Alla människor av god vilja står här inför en väldig uppgift: att med

sanningen, rätwisan, karleken och friheten som ledstjärna finna nya vågar

för de ömsesidiga relationerna i den mänskliga gemenskapen 
- 

dvs. relatio-
nerna mellan de enskilda människorna, mellan dem och deras statliga myn-
digheter samt staterna sins emellan; slutligen relationerna mellan de enskilda,

familjerna, organisationerna och $aterna å ena sidan och gemenskapen av
alla människor å den andra. En sådan insats är förvisso utomordenthgt bety-
delsefull; ur den kan sann fred i enlighet med den av Gud givna ordningen
vdxa fram.
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fi4. De som ägnar sig åt uppgiften är tyvfur Iör få med tanke på den stora

nöden; de gör dock en högst förtjänstfull insats för den mänskliga gemen-

skapen och vi inbjuder dem hjärtligen att foftsätta sitt arbete med ännu

större iver. Dessutom hoppas vi att många andra, framför allt troende kristna,
förenar sig med dem, tvingade diirtill av pliktkänsla och kärlek. Särskilt de

som bekänner sig till Kristus bör föra in ljus och kärlek i den mänskliga
gemenskapen och verka som surdeg; det blir alltmera fallet ju närmare de

lever i gemenskap med Gud.

165. Det kommer förvisso inte att bli någon frid i den mänskliga gemen-

skapen, om friden inte först tar sin boning hos var och en särskilt, om inte
var och en personligen värnar den av Gud givna ordningen i sitt eget liv.
Därför ställer den helige Augustinus följande f.räga till människorna: >Vill
din ande kunna besegra dina lidelser? Må han då underordna sig honom
som är den Högste och göra sig till herre över det som är lägre. Då kommer
en sann, orubblig och ordnad frid att härska i dig. Hur ser den ordningen ut?

Gud härskar över själen, men själen härskar över kroppen. En bättre ordning
finns det inte.>r58

Frid.sfursten

fi6i. Det Vi ovan har anfört om de frågor, som idag oroar människorna

och så intimt sammanhänger med mänsklighetens framtid, har fyllt Vårt
hjärta med en stark långcan, vilken Vi delar med alla människor av god

vilja: att freden på jorden blir tryggad.

fi7. Dä Vi - dven om Vi är uppgiften oviirdiga - är ställföreträdare för
honom, som profeten i gudomlig inspiration kallade Fridsfursten,se anser

Vi det vara Vår heliga plikt att i omsorg om människorna agna Vår efter-

tanke och all Vår kraft åt att befuämja detta allomfattande goda. Fred blir
dock ett tomt ord om den inte byggs upp på den ordning, vars huvuddrag
Vi med så stora förhoppningar har antytt i denna rundskrivelse. Vi menar

en ordning, som är grundad på sanningen, uppbyggd i rättfärdighet, fylld
av levande kärlek och förverkligad i frihet.
168. Det gäller här en så hög och väsentlig uppgift att människ2s - ivsq
om hon är besjälad av den uppriktigaste vilja - aldrig kan genomföra den,

om hon endasr förlitar sig på egen kraft. Att den mänskliga gemenskapen

så vitt möjligt blir en avbild av Guds rike, därtill behövs med ncjdvändigha
hjälp av den Helige Ande.
fiy Uppgilten kräver av oss, att vi i dessa heliga dagar med stor iver vän-

der oss till Honom, som i sitt bittra lidande och sin dcjd har utplånat vår
skuld, wedräktens, sorgens och orättfärdighetens källa, och i sitt blod har
försonat människosliiktet med sin himmelske Fader. >Han själv är ju vår
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frid; han har förenat det som var åtskilt ... och så kom han för att förkunna
eder friden, dem som är fjårran och dem som är nära.>60

r7o. Även i påskdagens heliga liturgi hör vi samma budskap: >Efter sin

uppståndelse stod vår Herre Jesus Kristus mitt bland sina lärjungar och sade:

'Frid vare med eder, halleluja'. Då fröjdade sig lärjungarna, emedan de sågo

Herren.nol Kristus själv har ju skänkt oss friden och givit den åt oss som
ett testamente: >Frid lämnar jag efter mig åt eder, min frid giver jag eder.u62

r7r. Denna frid, som den gudomlige Frälsaren har givit oss, måste vi ut-
bedja oss av honom. Må Kristus avlägsna allt ur människohjäftat, som kan
skada friden; må han'göra alla till vittnen för sanningen, rättfärdigheten och
den broderliga kärleken. Må han också upplysa de styrandes sinnen så att
de tillsammans med välståndet även kan trygga freden. Må slutligen Kristus
själv tända människors vilja så att de bryter ned skrankorna, som skiljer den
ena från den andre; att de stärker banden av ömsesidig karlek och därigenom
bättre förstår varandra; att de slutligen födåter alla, som gjort dem orätt
Då kommer under Guds ledning och skydd alla folk att broderligt omfamna
varandra och den efterlängtade freden at räda bland dem.

r7z. Slutligen önskar Vi, ärevördiga bröder, art denna frid omsluter den
eder anförtrodda hjorden, till gagn framför allt för de svagastg som alldeles
särskilt är i behov av skydd och hjälp. Så ger Vi eder, sekular- och ordens-
präster, kvinnor och män som vigt sina liv åt Gud, alla kristtrogna och sär-

skilt dem, som trofast kommer att folja Våra maningar, i fladerlig karlek
den apostoliska välsignelsen. Över alla människor av god vilja, till vilka detta
brev slutligen riktar sig, utbeder Vi välsignelse och nåd av Gud den Allsmäk-
tige.

Givet i Rom vid S:t Peter, på Skärtorsdagen den rr april ry63,i det femte
året av Vårt pontifikat.

Jobannes XXUI
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JOHANNES XXIII



Johannes XXIII var 78 år gammal, då han 
- 

nästan okand i den stora

vädden 
- 

den z8 oktober 1958 valdes till påve. Efter en exceptionellt kort
regeringstid av inte ens fem år dog han den 3 juni ry6j - 

sorjd av en hel
värld. Det var inte endast katolska och icke-katolska kristna, det var dven

hedningar och ateister, det var kommunister och agnostiker, som tävlade med

varandra, när det gällde au lovorda den avlidne påven och att erkänna honom
som en av vär tids tongivande personligheter.

Roncalli-påven uppkallade sig efter Kristi älsklingsapostel Johannes och

valde därmed ett namn, som sedan mer än ett halvt årtusende tillbaka hade

varit ur bruk. Han förenklade ceremonielet vid Vatikanen ännu mer än vad

Pius XII redan hade gjort. Han höjde lönerna för Vatikanens anställda. I hans

åtgärder skymtade från början hans personliga profil.
Med sitt obesvärade initiativtagande lämnade han outplånliga spår i kyr-

kans historia. Han sammankallade en synod för stiftet Rom, sedan man glömt,
att den eviga staden överhuvudtaget var medelpunkten för ett sådant. Han
inledde en anpassning av den kanoniska rätten till vår tids nya behov. Ja,
han inkallade ett uekumeniskt> koncilium. Den sympati, som han person-

ligen förvärvat sig, slog nu över i entusiastiska förväntningar både inom
,och utom kyrkan. Förhoppningar om kristenhetens återförenande tycktes inte
längre vara orealistiska. Påvens öppenhet gentemot de med Rom icke unierade
österländska kyrkorna lika väl som gentemot den >reformatoriska> kristen-
heten togs sorn tecknet på en vår, i vilken intet längre tycktes vara omöjligt.
Konciliets första fas erhöll sin väsentliga prägel genom påvens oberoende av
förutbestämda regler och gav därmed ny näring åt förväntningarna. Det var
dock Johannes inte förunnat att slutföra det han påbörjat. Hans sista verk
blev encyklikan Pacem in terris. Sedan människor från vitr skilda håll hade

trtirjat lyfta sina huvuden och rikta blickarna mot Rom, vände påven sig
med fredsrundskrivelsen till >alla människor av god vilja>. Han intog där-
med så att säga den plats, som världen hade tillerkänt honom. Encyklikan
kan betraktas som hans andliga testamente.

Av mera än en anledning kom Johannes sålunda veirlden att häpna.
Ändå är långt ifrån allting sagt om honom, så länge man stannar vid de

överraskningar, inför vilka han ställde sina samtida. Sedd på litet närmare
håll ter han sig ndrmast som en kontinuitetens man. Just här avslöjar sig hans
betydelse.
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Helhjärtat bekande han sig till de principer, som hans företrädare, Pius XII,
i mänga tal och skrivelser hade förkunnat. I hur hög grad han kände sig
em med Pacelli-påven, framgår tydligast därav, att i enryklikan Pacerc in
terris ingen annan, inte ens de bibliska f.örfattarna, citeras så ofta som just

Pius XII.
Johannes hela påvliga verksamhet förråder, att han visste sig vara lörvaltarc

av ett andligt arv. Han fortsatte på en linje, som en rad moderna påvar hade

slagit in på. Då sakkunskap var något, som Johannes alltid välkomnadg om
han nu stötte på den hos kristna eller icke-kristna, då människor, som inte
tillhörde kyrkan, på ett välgörande sätt kände sig tagna pä allvar, ia, dät

biskoparna i ett slags ny >kuriestilu behandlades som påvens kolleger i
apostolater snarare än som hans underordnade 

- 
då Johannes alltså erkände

livet, var det än spirade, visade han sig därmed som en trogen lärjunge till
I€o XIII. På sitt sätt förverkligade han, vad denne vid slutet av r8oo-talet
levandegjort, nd.mligen tanken på livets oöverskådliga brokighet och på de

olika livsområdenas ostörda självständighet. Då Johannes reformerade präs-

ternas breviarium och då han på konciliet lät behandla det liturgiska schemat
före och framför alla andra, vandrade han i S:t Pius X:s spår. Denne tog ju
avgörande steg för att förnya liturgien 

- 
äterföra riterna och ceremonierna

till deras ursprungligen avsedda innebörd. Med sin sociala encyklika Mater
et magistra Q96r) anknöt Johannes till Pius XI.s Quad.ragesimo a:nno (rglr)
och till Leo XIII:s Rerurm noaartrtn (r89r). Slutligen presenterade hans
fredsencyklika grundvalarna för Benedikt XV:s och Pius XII:s entrågna

- 
orn än föga framgångsrik2 

- Inszlssr för världsfreden. Johannes säger

klart ifrån, att ordningen folken emellan i sista hand inte kan byggas på
rustningsnivåernas jämvikt utan endast på förtroende. Han var medveten om
växelverkan mellan politisk fred och den frid, som kyrkan är sänd att mei-
dela.

Då Johannes XXIII i det han tog sig före utövade en oemotståndlig per-
sonlig dragningskraft pä alla, som fick komma honom nära, var det en följd
av den särartade själsliga harmoni han ägde. Krampaktighet kande han inte
till. Även i sitt inre var han en kontinuitetens man. Det fanns hos honom
inte någon klyfta mellan mänskligt och kristet. Detta var hans speciella
nådegåva. Fastän upphöjd till påve förblev han den enkla människa han alltid
varit. Han förstod att uppluckra stelheten vid officiella mottagningar och
tyckte om att göra det. Allt högdraget föll sonder inför honom. Även hans
diplomatiska umgänge antog ofta en informell karaktär. Han försummade
inte något tillfälle atr skapa mänskliga kontakter 

- 
vilket också har givit

anledning till en mängd anekdoter om honom. Med ett faderligt leende be-
sökte han sjuka, barn och till och med brotalingar i fängelser. Man har till-
lämpat på honom S:t Pauli ord om att >>Guds godhet och k?irlek uppen-
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baradesu (Tit. 3: 4).I sjålva verket forkroppsligade Johannes nägot av fråI-
sarens egen själsliga jämvikt och fascinerande höghet.

Ja, hans vänlighet tedde sig ibland nägot vägad. Han tog emot inte endast

sådana, som stod främmande för katolsk tro, utan till och med militanta
kommunister. Dock även häri var han sig själv. Han kände sig tilltalad av
mänskligt engagemang, var han än upplwde det. Han kunde inte låta bli
att se den levande människan bakom en än så främmande ståndpunkt. HZiri
liknade han en mor, som ju >aldrig kan förgäta sina barn" (jfr Jes. 49: r5).
Hans långt drivna tillmötesgående kunde ibland oroa erfarna vatikanska
ämbetsmän. Frångick denne påve inte fundamentala principer? Men Johan-
nes tycktes veta, att ett möte mellan människor 

- 
fvsn om deras överrygelser

ligger långt ifrån varandra och till och med fOrhåller sig till varandra som

vatten och eld 
- 

innebär åtskilligt mer än det som uttryckligen blir sagt.

Johannes hade den tillförsikten, aa själens sunda grund inte helt och hållet
kan överskylas av misstag. I en tid av stor splittring på tänkandets, politikens
och bekännelsernas plan ville han befrämja den gemensamhet, som finns
kvar, så länge människor kan stå ansikte mot ansikte med varandra. Även
i pluralismens tidevarv förblir människorna i något djupskikt varandra lika.
Det finns sålunda alltid hopp om att de kan finna varandra,bara rrklddernart
f.allet av dem. Kläderna gör mannen. Men i sista hand air det ändå män-
niskor, som har gjort kläderna!

För en sak stod Johannes i all sin milda öppenhet dock främmande. Vad
han aldrig förmådde ge sitt bilall ät var fränvaron av alk engagemang. Så

länge en människa kan ivra för något, är hon i åtminstone ett avseende sig
själv trogen. Men för att här inte tala om den inbilskhet, som låtsar sig
sakna allt nit och som med sitt suveräna förakt för varje ståndpunktstagande
ändå förråder sitt eget engagemang, så är den svaghet, som undandrar sig
varje beslut, något rentav omänskligt. Den kraftlöshet, som vill lämna allting
svävande, var i själva verket raka motsatsen till Johannes' sunda bondskhet.
Hans vitalitet uteslöt en indifferenrism, som aldrig kan bestdmma sig för
något. Rädslan för att binda sig är faktiskt som ett gift, som fördärvar män-
niskan. Liksom en klyvsvamp förstör den all sund reaktionsförmåga. Den
upplöser smärtan såväl som glädjen. Den förlamar hjärtat

Skulle den förbryllande dragningskraft, som utgick från Johannes, inte
haft något att göra med indifferentismens sjukdom? Anade världen inför
honom, vad den är hotad av? Skulle den eventuellt genom Johannes ha blivit
påmind om varifrån >helbrZigdagörelsen> kan komma? Här måste denne
påves särartade kallelse ha legat. Han var som en fackla, som ingav ett i den
andliga trötthetens flod sjunkande släkte nytr hopp och ny kraft. Indifferen-
tismen tilltar i dagens civiliserade värld. Den börjar konkurrera med de stora
världsreligionerna. Johannes srod reff över faran. Han var ett ljus, inför vilket
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människor av god vilja fann sig själva. Av hans obrutna naturlighet kande
människorna sig berörda i ett skikt, dit varken högtidliga predikningar eller
l?irdomsdigra tal når ner. Inför denne påve tycks samtiden i själva verket
ha förstått, vad den mest av allt behöver. Ett budskap tycks genom honom
ha nått vår tid.

Grundvalen för hans hjärtas robusta styrka var hans kristna tro. Han här-

stammade från en by, där kristna traditioner stod orubbade. Han tillhörde
en familj, i vilken tron utgjorde atmosfären för livet. Den mognande unge
Giuseppe Roncalli tillägnade sig, vad han var lycklig nog att ha fån i arv.
Hans prästerliga levnadsbana var som en självklar fortsättning på det han
från sina tidiga år varit van vid. Han stod såsom ett barn inför sin Gud,
och han var som en fader för sina mänskliga systrar och bröder. Helst hade
han 

- 
ännu som kardinal och som påvg velat vara kyrkoherde i sin hemby.

Tron gav honom hans helgjutenhet.
Därför kommer han oss att tänka. När han å ena sidan genom sin glada

enkelhet fick många att se upp till honom och när ä andra sidan hans smit-
tande livsglädje inte var något annat än en frukt av hans kristna tro, så visade
ju i honom den kristna religionen själv sin kraft. Vad som uppskattades hos

honom var då 
- 

om inte uttryckligen, så dock egentligen 
- 

klislsndomen.
Den moderna människan har inför Johannes röjt, vad hon är i behov av.

Hon vill bli omhändertagen. Hon längtar efter aft kunna lita pä någon,
känna sig buren av någon, som har ett hjärta. Samtidens alla framsteg och
hela väddens rikedomar kan inte ge henne något varaktigt lugn, om inte
en levande person gör atmosfären mänsklig 

- 
om människan inte på något

säit får vara ett harn. Det hon söker är just vad Kristus har uppenbarat 
-att Gud i sin egenskap av en älskande och förbarmande makt är personlig

i ordets emfatiska mening. I uppskattningen av den nu bortgångne påven
har det blivit uppenbart, i hur hög grad Kristi verk svarar mot människans
mest mänskliga behov. Inför Johannes XXIII:s naturliga omedelbarhet har
samtiden ädagalagt sin djupaste nrid.

Visserligen beredde Johannes oss överraskningar, vissedigen satte hans

verksamhet sin prägel på kyrkan. Men vad som gjorde honom till den han
var, var något annat. Buren av Kristi kraft fängslade han en villrådig värld
med sin mänskliga värme' 

ryitbetm Kö$er sJ
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