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Paul VI:s encyklika >Populorum progressio>

z6 marc 1967, publiceras i detta nummer i svensk översättning. Där fastslås att det nya namnet för fred är uweckling.
Redan Johannes XXIII betonade i sin rundskrivelse Mater et Magistra
(t5.5.ry6t) att >ett av de största problemen, som vår tid har ställts inför,
gäller de råtta relationerna mellan de ekonomiskt uwecklade länderna och
dem som ännu är stadda i uweckling. De folk som har nog och övernog av
allting får inte glömma bort de folk vilka kämpar med så stora svårigheter
att de nästan går under av umbäranden och hunger och inte på tillbörligt
sätt kommer i åtn;'utande av de väsentliga rättigheterna . . . det finns inte
någon Baranti för en varaktig och välsignelsebringande fred, om ländernas
ekonomiska och sociala nivå alltför mycket awiker från varandra> (nr r57).
I sin rundskrivelse Pacem in ,enis (rr.4.ry6) satte påven Johannes åter
detta krav på uweckling i förbindelse med världsfreden. Fred och uweckling
är ett och detsamma, förklarar nu på det bestämdaste även hans efterträdare
Paul VI.
>Den sociala frägan, gällde på r8oo-talet, då den för första gången officiellt togs upp av kyrkans högsta myndighet, konflikten mellan den insom utkom den

dustriella kapitalismen och arbetarproletariatet och den därav betingade klasskampen. I vära dagar rör det sig om motsättningen mellan de rika och de
fattiga länderna och det hot mot världsfreden som därav kan uppstå. Leo

ställde sig i sin encyklika Rerum noaarur, (r89r) på arbetarnas, de
svagas och fattigas, sida. Johannes XXIII och efter honom Paul VI tar av
samma skal och med samma energi parti för >svält1änderna>.
Men lika litet som då räcker det nu rned 'rallmosor'> och ,'uppoffringar>'
även
för att förekomma revolt eller omstörtning. Den gången behövdes
arbetspå kristet håli
syn
på
förhållandet
mellan
en revolutionerande ny
givare och arbetstagare. Den paternalistiska inställning, som ännu vid slutet
av rSoo-talet var tämligen allmänt förhärskande, kunde inte upprätthållas
inför den sociala och ekonomiska uwecklingen. Arbetstagaren hörde inte
därför fick förhållandet mellan dem
längre till arbetsgivarens
"husfolk> och
inte mer regleras enligt de normer som fjarde budet uppställer. Allmänmänsklig rätwisa och karlek måste träda i stället för pietet och paternitet.
Den nya produktionsprocessen förutsätter en organiserad insats av en
yrkesmässigt differentierad och specialiserad, men ekonomiskt likaberättigad
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social gemenskap på de allmänna mänskliga rättigheternas grundval. Vad
angår inställningen till de fattiga och mindre bemedlade, avtecknade sig helt
konsekvent i de påvliga uttalandena, bOrjande med Reram noaarxtn? (r89r)
över Quad.ragesimo anno (tgy) och Mater et Magistra (ry6r) fram till den
Heliga Stolens ständiga och enträgna främjande av
sväken>>
"kampanjen mot
i FAO:s regi, tydligt just denna uwidgning från karitativ hjälp i karastroffall
och svåra ncidlägen över bistånd med livsmedel, tekniska produkter och
kapital för konsolidering och utveckling av den ekonomiska, sociala och
kulturella existensen fram till kravet på solidariskt och ständigt samarbete

av alla enskilda och folk till hela mänsklighetens bästa.
Denna syn framträder även i Andra Vatikankonciliets pastorala konstitution Gaudium et spes om Kyrkan i den moderna världen. Uwecklingen måste
eftersträvas genom en gemensam politik och solidaritet med hela mänskligheten, annars kommer bevarandet av freden och uppbyggandet av en alla
nadoner omfattande gemenskap att ävenfyras.
Kravet att den starke skall bistå den svage förblir gällande, men det härledes nu av en mera a-llmän, alltomfattande princip. Alla enskilda människor
och alla folk äger sarnma fundamentala rättigheter och därför måste alla
solidariskt ställa sina egna ekonomiska, sociala och kulturella tillgångar i
den gemensamma utvecklingens tjänst. De mera gynnade länderna skall
maximalt utnyttia sina tekniska och intellektuella förmågor, men därvid
alltid ha den gemensamma utvecklingen av hela mänskiigheten för ögonen.
Nationerna måste i gemenskap uppställa regler för att enhetligt och gemensamr ordria de ömsesidiga relationerna föt att ftåmja detta i fullaste mening
allmänna bästa. Blott på så sätt kan de alltför stora skillnader, som är orsak
till orätwisor eller en följd av dem, utjämnas.
Encyklikan Populorum progressi.o ansluter sig helt till denna ståndpunkt.
Den sysslar inte med hithörande etnologiska, sociologiska, ekonomiska och
politiska ftägor utan håller sig inom ramen av sin kompetens: Den ger utifrån den kristna synen på människan och vdrlden värdenormer för ett riktigt
etiskt handlande i detta så oändligt viktiga sammanhang.
Att kontinenter i sin helhet är utlämnade åt svält och undernäring, epideen sådan mänsklig misär får ingen
mier, okunnighet intill analfabetism
finna sig i och ingen gå förbi utan att ingripa. Det ständig växande välståndet hos de få och det underuwecklade tillståndet hos de mänga andra
är en orättvisa, även om situationep inte alltid kan sättas på de förras skuldkonto. Att framdriva den ekonomiska uwecklingen är teknikernas och ekonomernas uppgift. Kyrkan har att se till att de etiska värdena tillgodoses vid
målsättningen och uwäljandet av medlen till målet.
Den ekpnomiskt-tekniska urvecklingen måste fullkomnas med sociala
framsteg. Alla skall kunna nå de kulturella förutsättningarna för en sann
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mänsklig frihet. Profit-ekonomin måste alltmer awecklas till förmån för en
välstånds-ekonomi. Strävan efter detta välstånd eller denna välfard får inte
bestämmas av egoistiska syften vare sig hos den enskilde eller hos folken.
Kollektiv snålhet dr llka förkastlig som enskild girighet. Att frikostigt dela
sina materiella och andliga rikedomar med de andra betyder även for folken
att de inte förkvävs inom sina egna gränser utan kan växa utöver sig själva
in i hela mänsklighetens universella gemenskap med deltagande i all mänsk-

lig

rikedom.

Paul VI:s encyklika Populorurn progretsio ät en mäktig appell till alla
katoliker men även till alla människor av god vilja om endräktigt och målmedvetet samarbete för en
"god och sund uweckling>. Denna består inte
av ett välstånd som söks av egoistiska skal eler för dess egen skull utan av
en ekonomisk och social ordning som står i människans tjänst, som betyder
det dagliga brödet f.ör alla och så vittnar om sann broderlighet och samarbete med Guds försyn.

Prauatskolorna
dvs. de hel- och halvprivata skolorna har pä precis samma sätt som alla andra

skolor berötts av den omgestaltning av det svenska skolväsendet som snart
är fullbordad. De läser efter i princip samma kursplaner, de halvprivata
skolorna är organisatoriskt knutna till stat och kommun enligt de gängse
reglerna och de helprivata inspekteras av Skolöverstyrelsen. Under februari
har emellertid den s.k. Pri.uatskoleutred.ningen f.ramlagt ett betänkande av

för att inte säga ödesdiger, betydelse för dessa skolor.
Man kan med räma karakterisera de senare årens skolreformer som en
strävan efter ä ena sidan ökad fasthet i organisationen och å den andra en
ökad frihet i undervisningsformerna. Detta som inte nördvändigwis behöver
innebära en paradox framstår emellertid i ljuset av Privatskoleutredningen
som en principkollision med mycket allvarl.jga konsekvenser. Utredningen
har efter en undersökning bestämt vissa skolor till undergång och låter
under vissa noggrant formulerade villkor om elevklientelets sammansättning
andra leva tio är framät, då en ny utredning skall fälla en ny dom. Vad
-beträffar de konfessionella skolorna har utredningen inte funnit anledning
bevilja statsunderstöd till S:t Eriks katolska skola i Stockholm och föreslår
att understödet till den judiska Hillerskolan successivt dras in.
Denna tendens att vilja undanröja förutsättningarna och arbetsvillkoren
för skolor som helt eller delvis står utanför de samhällsstyrda skolformerna
är emellertid inte något nytt. Redan förra våren reducerade Stockholms
skoldirektion klasstilldelningen för de halvprivata gymnasierna i Stockholm.
Trots att skolorna hade kapacitet för 3 ä 4 nybörjarklasser och trots att det
avgörande,
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fanns ett skriande behov av gymnasieplatser, fick dessa skolor endast var
sin nybörjarklass. Outnyttjade lokaler och permitterade lärare blev resultatet
av denna principfasthet.
Och om denna principfasthet förstärks i Privatskoleutredningens anda,
kommer också andra olägenheter att fOlja i spåren. Det är t. ex. alldeles
uppenbart att samtliga de pedagogiska principer, som den svenska grundskolan knäsatt, härrör från utländska privatskolor. Grupparbeten, aktivitetspedagogik, AV-undervisning och mycket annat hM utarbetats och fått sina
slutgiltiga former i privata skolor, som tack vare sin obundenhet vågat och
kunnat experimentera. Den pedagogiska forskningen, som ma,n här i landet
helt tänker flilita sig på i framtiden, har egentligen aldrig gjort något annat
än prov och undersökningar av sädana rön som gjorm på anrat håil. Privatskolornas försvinnande kommer utan rvivel att medföra en pedagogisk stagnation, som måste beklagas om man inte tror at't Sverige iust nu nått det
definitiva krönet på den pedagogiska uwecklingen.
En annan synpunkt, som ligger närmast till hands i denna tidskrift, är religionsfrihetens. Politikernas tanl<e är som bekant att obrottslig objektivitet
skall ersätta all konfessionell undervisning. Tanken är ingalunda absurd i
och för sig, men det har redan visat sig att olika grupper förstår vitt skilda
saker med objektivitet. Man kan med fördel jamf.öra det kristna schemat {ör
objektivitet med det ateistiska. På kristet håll vill man

r. redogöra för den kristna tron,
z. f.örklan att denna tro inte

omfattas av alla och
för
uppfattning.
redogöra
dessas
3.

Medan en grupp ateister föredrar att

r. redogöra för den kristna tron,
z. förklan atr denna tro är absurd,
3. men aft den icke desto mindre omfattas av ganska mänga.

i samhällskunskap, som är ett mindre kontroversiellt ämne, har vägat
wivla på möjligheten till objektivitet, och kristendomslärare kommer snart
att tvingas göra detsamma. Problemet är just nu att den infekterade situationen knappast tillåter en öppen och seriös debatt i dessa frägor; de närmast
berörda drivs i stället att acceptera den skenkompromiss som går under
namnet objektivitet för att kunna bevara något av sina positioner.
Under alla omständigheter är det oriktigt att denna diffusa och omdiskuterade term skall tillåtas stå ivägen for all konfessionell undervisning. Det
är visserligen riktigt att det bedrivs en mycket hård, även inomkyrklig, debatt om konfessionella skolor på kontinenten, men att vi i Sverige endast
skulle lyssna till de kritiska rösterna måste anses vara en intellekruell oheLararc
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särskilt som vi saknar nästan all erfarenhet av problematiken.
Man kan med visst fog säga att behovet av konfessionell undervisning stiger
med sekulariseringens tillväxt. Och även om motsaft ståndpunkt vore riktigare, sä kan knappast vära svenska skolpolitiker just nu veta det och ännu
mindre slå fast defta som sanning. Det ur alla synpunkter naturliga vore i
stället att ta hänsyn till behoven som de visar sig i e$terfrågan på konfessionella skolor.
Privatskoleutredningens betänkande kunde även, vilket också skett, kritiseras ur ekonomiska synvinklar och utifrån ert legitimt krav på valfrihet
och konkurrens även inom skolan, men det är snarare en annan förstockeisens mur hos skolpolitikerna som måste raseras. En enda likriktad och centraldirigerad skolform kan inte svara mot alla behov som ryms inom ett mångskiftande och allt mer pluralistiskt samhälle som det svenska
såvida syftet
- vitala delar
inte är att uppnå sarnma absoluta makt över alla samhällets
och funktioner.

LEKMÄXXEN

I KYRKAN

I
re fakta gäller det att lagga märke till, när man i dag vill dryfta lekmännens ställning i kyrkan.
r. Ändra Vatikankonciliet utfärdade den 18 november ry65 ett dekret
om lekmannaapostolatet. Efter att samma konciliums dogmatiska konstitution om kyrkan, publicerad den zr november 1964, agnat ert eger kapitel
åt lekmännen, har lekmannaståndets betydelse genom ett eget dokument
ytterligare accentuerats.l Uwecklingar, som pägätt under flera årtionden, och
teologiska reflexioner, som ledsagat det faktiska skeendet, har fått både en
auktoritativ bekräftelse och nya impulser.
z. Genom ett Motu Proprio, daterat den 6 januai 1961 , har påven Paul
VI instiftat både ett lekmannaråd och en påvlig studiekommission för lek1

Konciliedokumenten har tryckts i Acla Apostolicae Sedis och hat dessutom utgivits samlade

i en egen bok: Sacrosanchtm

Oecumenicam Conci/iun

Vathanm

ff:

Constitationes

Durela Dulara-

tiones, Yatikanstaden 1966. Förutom åtskilliga andta dokument föreligget både kytkokonstitutionen och Lekmannadektetet även på svenska,

ro5

lYilhelm Köster
mannainsats.2 visserligen står de bäda nya institutionerna under ledning av
en kardinal av ärkebiskopsrang, Monsignore Maurice Roy (euebec), och

visserligen uppvisar listan över ledamöterna en del biskopar och prelater,
men både bland medlemmarna och ,bland konsultorerna finns i alla fall
även lekmän.
3. Efter att förutom åtskilliga lokalkongresser två världskongresser för
lekmannaapostolat har hållits i Rom, fu r95r och år r957,s förbereds för
närvarande den tredje lekmanna-världskongressen. Under mottot >Guds folk
och människans väg>, God's people and. ntan's journey, kommer den att äga
rum i Rom den rr till den 18 oktober detta år. Det nya läge, som konciliet
har skapat, skall prövas med avseende på kyrkans icke-prästerliga medlemmar. vad kyrkan under konciliet och genom konciliet har uppenbarat om

sig själv, skall tillämpas på lekmannaståndet.
Det finns efter allt detta god anledning att ställa en gammal
nytt: vilken är lekmännens ställning i kyrkan?

fåga

pä

Frågan måste preciseras. Den tar sikte på lekmännens särställning i Kristi
kyrka, således på uppgifter, som på grund av sin natur är förbehåilna lekmännen. Det är inte från början säkert, att sådana uppgifter finns. Möjligen
är endast prästerna kallade till någonting, som inte tillkommer någon annan.
Måhända har därmed enbart prästerna ett relativt företräde framför ickepräster, så att lekmännen inte skulle ha någon analog överlägsenhet över
dem. I varje farl ligger här grundvalen för bedömningen av ett eventuellt
kriteriet för svarets adekvathet. Skulle undersökningen resultera i
att lekmännen inte har speciella uppgifter, sädana som uteslutande en lek,
man kan fylla, så skulle de såsom lekmän inte ha någon uppgift alls
vilket for övrigt då och då har påståtts.
För att kunna föra till ett tillfredsställande svar måste fuägan rensas från
vissa tysta förutsättningar, sädana som utan att ovillkorligen ligga i ftägeställningen, dock ofta faktiskt smyger sig in i den. Lekmannaståndets försvarare beter sig nämligen ibland, som om prästernas funktioner i alla avseenden redan vore klatlagda. Med förkärlek tar de för givet, att problem
endast finns i f.räga om lekmännen. Alla tjänster, som i dagens kyrka fullgöres av präster, betraktas inte sällan utan vidare som specifikt prästerliga.
Den roll, som faktiskt har råkat bli ptasternas, anses då utan närmare eftertanke svara mot pråstenr teologiska position.

Mot en sådan förenkling gäller det att komma ihåg wå omständigheter.
För det första lär historien oss, atr prästerna inte alltid har haft den ställning,
2 L'Otseraatore Romano,

3

tr

ianwzti 1961.

Jft attiklatna >Lekmän på väg> (CREDO ry58:2934) och >>Lekmanna-apostolat (CREDO

t959: t56-16r),

ro6

Leknoännen

som de har

i

i

Ayrkan

dag. För det andra kan faktiska förhållanden inte vara av-

görande, när det gåller att lösa principproblem, här lika litet som i andra
sammanhang. Ställer man den principiella frägan om lekmännens roll i
Kristi kyrka, så kan man således inte undgå att if.rägasåtta även den plats,
som prästerna f.öt nanarande intar. Principfrågan om lekmännen innesluter
en liknande f.räga om prästerna.
Vägen

till

saaret börjar vid kyrkan.

Ty kyrkan år ået område, på vilket

både lekmän och präster hör hemma. Fågan om präster och lekmän är en
del av f.rägan om kyrkans författning och liv.
Nu kan kyrkan betraktas från wå synpunkter.
För det första kan man bestämma kyrkan på grund av hennes relation till
Kri.stus. Hon framstår då som hans verks fcirlangning historien igenom och

som inkarnationens fulländning. Alla människor fu kallade till honom, alla
är i honom i viss mån förenade, alla är
verkligen eller presumptivr
samlade kring honom. Därför deltar kyrkan i Kristi mysterium och är själv
ett mysteriu vilket också Andra Vatikankonciliet uttryckligen säger.
För det andra kan kyrkan betraktas i sig s1älu. Konciliet gör även detta,
ja, är särskilt angeläget att göra just så. Kyrkokonstitutionen vidtar här en
accentförskjutning i kyrkobilden. Var teologin under de senaste århundradena van vid att behandla kyrkan i första rumrnet som ett juridiskt utformat
samfund och fäste sig även förkunnelsen vid kyrkans synliga organisation,
så betonar konciliedokumentet något annat. För att åstadkomma ett aggiornamento och speciellt f.ör au lägga. en ny grund för prästernas och lekmännens samordning, framställer koncilietexten kyrkan såsom Guds folk. I överensstämmelse med kyrkofäderna åberopas därmed Gamla Testamentets utvalda folk som förebild för Kristi hjord. Samtidigt uwidgas begreppet ut-

över vad som föresvävade de bibliska författarna. Med sitt tal om det nytestamentliga gudsfoiket vill nämligen kcnciliet påpeka, att var och en, som
tillhör kyrkan, sä att såga är en kyrka i miniatyr. I varje kristen människa
lever Kristus själv. Ingen kan undandra sig sitt medansvar fcir kyrkan i
stort. För att saga det med en av vär tids älsklingstermer: det demokratiska
draget i kyrkan har framhävts.

Ett första saar pä temafrågan kan härledas ur guclsfolkstanken,
endast på omvägar.

Å

ena sidan har nämligen alla, som hör

till

fastän

Guds folk,

en och samma uppgift, så att det är omöjligt att [ä fram särfunktioner för
enskilda grupper. Ä andra sidan kan man genom en detaljgranskning visserligen ädagaldrgga en skillnad mellan präster och lekmän, men differentieringen utfaller då just inte till förmån för lekmännen. Tvärtom är det det
prästerliga sråndets oumbarlighet, som på så sätt kommer i dagen.
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Detaljgranskningen utgör från det må1, som dr satt för kyrkan. Hon är
vad som har påbörjats i Kristus. Guds folk bör låta hans
ljus lysa i världen. Nasardens hemlighet måste bäras genom tiderna, tills
han återvänder. För att fylla denna sin uppgift behöver kyrkans medlemmar
en viss inre kvalifikation, närmare bestämt en tredubbel sådan. Eftersom det
handlar om gudomlig uppenbarelse, måste den kristna människan undervisas.
För att kunna forverkliga sin tro, måste hon dessutom fyllas med Kristi
på jorden ännu inte skådar
sakramentala kraft. Slutligen måste hon
den fulla verkligheten
auktoritativt ledas. Hon är alltså hänvisad till att
begagna sig av kyrkans tredubbla ämbetg läro- präst- och herdeämbetet.
Ämbetsförvaltningen hör sålunda till kyrkans liv. Präster måste finnas, om
Guds folk skall fylla sin uppgift.
Även om kyrkan i sin egenskap av att vara Guds folk uppenbarligen
inte ger något omedelbart stö,å för lekmännens eventuella särposition, kan
ändå en ihärdig tankemöda bringa något hithörande i dagen. Uppmärksamheten måste inriktas på att prästämbetets oumbarlighet inre ger prästen
en överlägsenhet i varje avseende. Prästernas ställning får inte på något sätt
uppfattas enligt ett feodalt tankemönster som herrskapets i motsats till tjänste-

till för att fortsätta

folkets. Tvärtom betonar konciliets kyrkokonstitution lika väl som dess
dekret om biskoparnas berdeuppgift i kyrkan,a att prästerskapet har en tjänande funktion. Prästämbetet är inte till för sin egen skull. Prästerna är inte
fackmän i kristen tro, rnedan lekmännen
heller kristna par pröf.örence
skulle ha tron enbart som hobby.
Vissedigen ger ämbetet prästerna en
speciell värdighet, men det gör det genom att underordna dem under ett
klart yttre må| så att samtidigt gränserna för deras rang ar fastslagna. Ämbetet innebär i själva verket intet mer och intet mindre än en nbdvändig
insats inom den jordiska kyrkan. Det varken vilar i sig självt eller räcker
längre än jordelivet räcker. I fulländningen skall ämbetshandlingar inte
längre förekomma.
Därmed har framställningen av kyrkan såsom Guds folk börjat avslöja,
vad den betyder för lekmännens vidkommande. Stannar man inte vid att
uppfatta gudsfolksid6en som bara uppbygglig i detta uttrycks mindre allvarliga bemärkelse, så visar den sig vara en princip, enligt vilken kyrkan
reorganiseras.
om så behövs
kan utformas och
genast.
Två konsekvenser erbjuder sig
För det första fördjupar denna kyrkosyn något, som under de senaste årtiondena har uppmärksammats. Är varje kristen människa som medlem av
Guds folk kallad till att låta Guds ord bära frukt just där hon utövar sin
verksamhet, så betyder detta, att varje livsområde låter sig danas med utpå

t De pa$orali Epinoporum nunere in Eccleia. Dekretet säger i sitt avsnitt 16 med åberopande
Luk zzz z6-27 uttryckligen, att biskopama skall vara såsom tjiinare, ,sicut qui ministrant.
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gångspunkt i den kristna livsåskådningen. Vad som därmed har kommit
f.nm, ar inte något annat iln att Kristus är konung. Det var detta den helige
påven Pius X (r9o3-r9r4) avsåg med sitt valspråk uatt gestalta allting
enligt Kristus>. Det blev ideen i Kristi konungadömes fest, sorn år r9z5
instiftades av påven Pius XI (t9zz-r939). Vad än människan kan ge sig i
kast med, så ligger det under Kristi herravälde. Vissedigen hat de profana
livsområdena sin relativa självständighet, men hur profana de än är, bör
de i sista hand odlas i överensstämmelse med Kristi principer. Allt sådant
låter bekant. Men motiveringen har genom förnyelsen av kyrkosynen blivit
fylligare. I och med att kyrkan kallas för Guds folk, intensifieras ett gammalt krav. Kristi konungadöme skall förverkligas.
För det andra betyder gudsfolkstanken något ännu viktigare. Om det är
sä, att varje kristen människa är en >>andra Kristus>, om det alltså, så snart
det gäller kyrkans fundamentala uppgift, inte kan vara tal om någon skillnad
mellan olika grupper i kyrkan, har prästen inte något företräde i de sammanhang, där han inte gör en speciellt prästerlig insats. I kyrkan som helhet
står lekmannen inte prästen efter. Så är det exempelvis svårt att inse, varför
inte en lekman lika gärna som en präst kan bli betrodd med en diplomatisk
mission eller varför han inte kan föra kyrkans talan vid någon av vår tids
övernationella institutioner. Föreställningen därom kan verka djärv, men den
härflyter omedelbart ur den kyrkobild, som Andra Vatikankonciliet har
tecknat. Kyrkohistorien har för övrigt sett tider, då inte ens ett så avgjort
teologiskt ärende som att instifta en religiös orden var förbehållet prästerna.
Varken den helige Franciskus av Assisi eller den helige Benedikt var präst!
Ett första svar på f.rägan om lekmännens ställning i kyrkan har vuxit

fram. Det säger åtskilligt. Det ställer oss inför nödvändigheten att tänka
om, när det gäller vissa i dagens kyrka vedertagna livsformer. Det öppnar
möjligheter för en lekmannainsats, sådan som vi inte fu vana vid.
Svaret är dock inte fullt adekvat. Det fyller inte det kriterium, som inledningsvis uppställdes. En funktion, som uteslutande skulle vara lekmännens, har inte kommit fram.
Undersökningen måste alltså gå vidare. Det återstår att utgå från kyrkan i
hennes egenskap av förlängning av Kristi verk. För att antecipera tesultatet:
den fortsatta granskningen skall åstadkomma en problemlösning, som ståf
sig inför adekvanskriteriet.
lYilhelm Kösrer SJ
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MÖTE MED FRIHETEN

å hösten ry38 flyttade jag med min familj från österrike till Sverige och
kunde därmed äntligen känna mig fri. Jag gick på Stockholms gator utan
risk att bli arresterad och bortförd till en plats, vafifrän det kanske inte fanns
någon återvändo. När jag läste en tidning, öppnade en bok, åkte Djursholmsbanan in till Stockholm, talade med någon, gick in i en affär och slutligen efter tre månaders vistelse i landet kunde köpa en julklapp till vårt
barn
alltid njöt jag av det nästan obegripliga: jag dr en fri människa.
-mer jag lärde känna landet dessmer begrep jag, att denna frihet var
Ju

något som tillhörde Norden i särskild mening. Att känna sig fri var nödvändigt för existensen. Man sade mig att detta medvetande var ett aw f.rän
det gamla bondesamhället. Den enskilde var mera obekymrad om regler än
i mitt gamla hemland. Man höll på sitt eget, var öppen, kritisk, syntes vara
mera självständig redan som barn eller i skolan. Istället för fraser var man
uppriktig och ärlig. Man hade mod att vara sig själv. Detta gjorde Sverige,
mitt nya hemland, ännu kärare för mig.
I Österrike under Hitler hade jag bokstavligen levat som slav. Man kunde
göra precis vad man ville med mig, jag var en rättslös paila i samhället. Det
allra minsta motstånd skulle ha fört mig till koncentrationsldger och därmed
till döden. Men jag måste samtidigt tillstå, att jag före ry38 inte hade förstått vilket värde der var att leva som en fri människa. Medborgerliga rättigheter föreföll självklara, men jag hade inte fantasi nog att föreställa mig att
de kunde gå förlorade helt och hållet. Därför var jag inte engagerad i att
kämpa för friheten som en id6.

Jag hade också kommit till ett kulturland men kom roed många reservationer. Jag var djupt besviken på allt vad kultur hette. Efter Hitlers maktövertagande tvivlade j"s pä kulrurens värde, som jag förut varit helt övertygad om. Visserligen visste jag, att den djupast sett var en uppsamlingsplats
för den mänskliga personlighetens insatser, i Goethes mening: >höchstes Gut
der rfenschenkinderu. Men ja.g hade tappat bort detta sammanhang med
Detta är ett nå-gc't förkottat föredrag, som professor Braun
stor:r samling under allhelgonahelgen r966. Red.
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Möte nted. friheten
personligheten inför de brutala historiska händelserna. Genom nationalsocialismens frammarsch hade jag f.ätt erfara, att den enskilda personligheten å
ena sidan, kulturen å den andra kunde bli från varandra fullständigt skilda
ting. Otaliga hade i Tyskland givit efter för våldets tryck och därmed uppgivit sin personliga hållning. Professorer, konstnärer, författare, diktare, uppfinnare, många med stora namn, ukulturpersonligheter>, som de kallas i
Sverige, gick nödsakade eller med självklar opportunism över till kulturens,
ja den egna tyska kulturens fiende. I de s. k. Kulturkammern upplöstes villkoren för ett samarbete mellan landets alla begåvade för ett levande kultur-

liv.

Under en rad av år kände jag mig bortjagad från den tyska kulturen.
Efter ry33 f.ick jag inte någon töiläggare för mina böcker, blev inte tryckt
i någon tidning eller tidskrift, fick inte tala i radio osv., kunde med andra
ord inte existera som författare. Även i Österrike blev livet svårare f.ör varje
dag. År 1937 utkom en liten bok av mig, ehuru med påwingad pseudonym.
Bara i Schweiz fanns det ett kryphål kvar, men det räckte inte för existensen.
Jag var alltså utstött ur den tyska kulturen, som likväl hade bildat mig
och från vilken jag inte kunde skiljas så lätt: från modersmålet ända ned till
j^g på grund av rasskäl
förbindelsen med detta språks mästare. Tanken
^tt
inte mera hade rätt att syssla med mina älsklingsdiktares verk, hindrade mig
från att slå upp deras böcker: Friedrich Hölderlins, Matthias Claudius, Adalbert Stifters.
Vad skulle jag göra, dä jag var berövad deras stöd?
Ar r9q hade jag lämnat mitt ursprungliga religionssamfund och sökte
efter ett nytt religiöst liv. Den indiska teosofin, som jag gjorde bekantskap
med, bewivlade jag snart. Jag jämförde dess ockultism med mystiker som
Tauler, Thomas von Kempen, Eckehart, Jakob Bcihme, och fann, att de
senare, så olika de än var inbördes, gick tillbaka till Nya testamentet och
Kristi ord som sin källa. På min nu aktuella fråga: ,'Hur skall jag leva utan
kultur?> svarade de: ,'Återvänd till kallan varifån all västerländsk kultur
har utgått."
Denna källa kunde inte förstöras, även om den nuvarande tyska kulturen
skulle förskjuta sin tyngdpunkt från Kristus till blodet och rasen. Katedraler
uOm också
kunde förstöras, konswerk, som nationer är stolta över brännas
- Hitlers sehimmel och jord förgås, mina ord skall aldrig förgås>, säger Kristus.
ger i Tyskland ry33 var en signal för mig att äntligen ta det avgörande steget,
vilket jag dröjt med så länge. Jag måste upphöra med sokandet, läsandeq
studierna och äntligen avlågga min bekännelse till denna oförstörbara källa.
På Peter och Paul-dagen 1934 blev jag upptagen i den katolska kyrkan.

Robert Braun
Fyra är s€nare befann jag mig, nu som katolsk flykting, i Sverige. Visserligen fanns det redan då en demokratisk religionsfrihet i landet, men aversionen mot katolicismen levde alhjåmt i människors medvetande. Katolicismen var en >falsk kristendom>. Från en Hitleremigrants sida väntade man
sig inte ett försvar för en så impopulär och anakronistisk bekännelse.
Jag kunde dock inte gömma den. Som statslös måste jag med jämna mellanrum söka uppehållstillstånd. Därvid måste jag också fylla i ett formulär
som innehöll en f.räga om religionen. En tysk lärare i den skola där jag
bodde
han var f. ö. kommunistsympatisör
skötte dessa formulär och
- omgivningen om hur det stod till med
- mig. Men jag hemlighöll
informerade

ej själv detta faktum. Vi höll fast vid att

söndagligen gä

till

kapellet i

Djursholm; också på det sättet föll vi ur den vanliga emigrantbilden. Vi var
den enda familjen som gjorde detta. Ett visst misstroende uppstod i denna
nervösa tid ibland mina frisinnade vänner och odeskamrater; man misstänkte

att jag var renegat.
Även i Österrike hade det naturligwis funnits fiendskap mot kyrkan: liberaler, socialister och nationalsocialister älskade henne inte. Men där fanns
det samtidigt en stark motvikt mot denna aversion. Moderna kristna tänkare
och diktare av rang som Nikolaj Berdjajew, Jaques Maritain, Paul Claudel
m. fl. var kända och erkända och de visade att det fanns modern intellekruell
förnyelse inom katolicismen. Klosterneuburger-rörelsen under Pius Parsch
förde in nytt liv i gudstjänsten; mässan fick darigenom delvis ett nytt ansikte.
Men i Sverige 1938 visste man ingenting om sådant utan trodde, att livet i
den katolska kyrkan hade slocknat eller förstelnat. Kristendomen syntes inte
kunna ge en modern människa något och man menade sig leva mycket bra
utan den. Frihet från varje form av konfession tycktes vara idealet. I dess
ställe ville man sätta kulturen.

Kriget drog förbi utan att Sverige blev indraget.
granter andas ut. Friheten var räddad åt oss.

Är ry45 kunde vi

emi-

Situationen var vissedigen mindre gynnsam, sedd ur kulturell synpunkt.
Väl kunde svenskarna med berättigad stolthet hänvisa till en i det närmaste
r5o-årig obruten fred. Men jag hörde ofta, att man vaf, bekymrad över hur

i framtiden skulle kunna tavla med andra flationef, som hade stålsatts
under krigets prövningar.
Man hade emellertid funnit ett forum, där den nya generaionen kunde
samlas: friheten i form av den ideala demokratin och antidiktaturen. Det
hade funnits män i Sverige som chefredaktören för Göteborgs Handels- och
Sjöfartstidning, T. Segerstedt, professor Israel Holmgren, som för sin antiman
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nazism hade blivit dömd till fängelse, Johannes \7ickman, som med sina ledare i DN talade ett oförfårat språk, eller Herbert Tingsten, som vissedigen
inte hade tigit med sin mening men ej heller exponerat sig.
Det bästa som hade hållit stånd mot Hitler och senare mot Stalin smälte
samman med det gamla frihetsmedvetandet. Individen, som inte låter sig

kuvas av diktaturer, skärpte sin vaksamhet och sin polemik mot gamla politiska försyndelser. Så ansåg man >det totalitära> vara det onda i och för sig,
och lydnaden, som spelar så stor roll när man bygger upp en totalitär stat,
som en fara vilken måste elimineras profylaktiskt. Ju mer vi informerades
om gaskamrarna dess mer skärptes misstron mot varje möjlig form av frihetsberövande. Men samtidigt såg det ut som om man nu ville hämta in vad
man hade försummat av aktiv kamp mot nazismen under krigsåren. Man
vände sig hetsigt mot allt, som kunde misstdnkas. Så intresserade man sig
särskilt för den evangeliska Svenska kyrkan i hennes roll som eventuell
kollaboratör med Hitler. Man letade efter gamla synder. Och slutligen ville
man göra gällande, att det över huvud taget ligger i kristendomens natur
att arbeta tillsammans med män av Hitlers typ på grund av den roll som
lydnaden spelar.
Medan socialistiska reformer mer och mer förvandlade Sverige till en välfärdsstat, skärptes den liberala aggressionen på det religiösa området. De
agnostiska, antikyrkliga, ateistiska, antikristna fronterna tog form.
De häftiga angreppen i Dagens Nyheter började under Herbert Tingstens
tid och koncentrerade sig på Svenska kyrkan. Hon var tydligen syndabocken.
Sällan eller aldrig har hennes biskopar och prdster blivit så fc;rlojligade. Att
med några undantag. Processen
de skulle tro på någonting förnekades
mot Dick Helander, som ägde rum under denna tid, tycktes vara en god
illustration till tesen, att den evangeliske prästen var en suspekt person.
Jag tillhörde inte denna kyrka, men trots detta undgick det mig inte att
angreppen mot den under 5o-talet var hätska, ensidiga, ofta direkt orätwisa.
Jag var vittne till hur Herbert Tingsten i Uppsala universitets aula beskyllde
biskop John Cullberg tör att ha haft nazistiska sympatier, men jag kände
då att förebråelsen inte alls verkade övertygande.

Med Ingemar Hedenius skedde ytterligare en sänkning av nivån i den
antikristna attacken: det fanns inte längre några gränser fcir beskyllningarna.
För första gången i mitt liv fann jag en trosfråga av avgörande betydelse
behandlad inte i en religiös tidskrift, en katekes eller en teologisk undersökning utan i en dagstidning. På kultursidorna i Dageu Nyheter förklarade
Ingemar Hedenius, att det inte finns den ringaste möjlighet aft tro på Kristi
uppståndelse som en realitet och på ett evigt liv efter döden, om man känner
ansvar för sitt logiska tänkande. Ty mänskligheten har under sina årtusenden aldrig gjort den erfarenheten, att en död kropp skulle bli levande igen.
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Och den som alltså tror på en sådan saga, är inte värd att kallas student eller
akademiker längre. Han förråder den
ärligheten" och glöm-

'rintellekruella
mer sin förpliktande'universiretsmiljö>.
Här och vid andra tillfällen av likartad natur verkade talarens eller skri
bentens frihet gent emot evangeliernas auktoritet också på mig. Jag hade ju
lärt mig uppskatta uppriktigheten och ärligheten i Norden. Man appellerade
till mig, att jag skulle använda mitt fria förstånd och icke bete mig antiintellektuellt, om jag ville, att min religion skulle höja sig över en tro, som
annars lätt kunde identifieras med vidskepelse. Om jag efter Hedenius skulle
använda mitt sunda förnuft och fria samvete
hur kunde jag dä tro på

-

uppståndelsen?

Också på en annan front blev jag hän ansatt genom min dagliga läsning
av Dagens Nybeter. Att Hitler hade begått förskräckliga grymheter mot
mänskligheten
därom var alLa eniga efter :1941. Men den liberala tidningen använde den allmänna upprördheten på sitt särskilda sätt: Att Hitler

handlade som han gjorde berodde inte på att han hade brutit med sin kristna
tro; tvärtom verkade gamla kristna principer i honom, han hade insupit,
vad som redan fanns latent i evangelierna. Ett försök att göra de kristna
ansvariga för Hitler, fann jag ry63 i Dagens Nyheter. Där publicerades en
kulturartikel med titeln >Antisemiten Markus>. Evangelisten var därmed reducerad till judehataren Streichers nivå, evangeliet till Der Stärmer. Författaren åberopade sig på Hedenius, som i en tidigare artikel hade beteckn at evan-

gelierna som >antisemitismens källskrifter>, och tillfogade en verklig sensation, nämligen att den helige Johannes, kärlekens apostel, vore särskilt
belastad. Johannes, som högtidligt hade skrivit att >frälsningen kommer från
judarnar, var alltså en grym antisemit. Hitlers gaskammare redan latenta i
evangelierna! Ett mera groteskt försök att identifiera kristen anda och Hitlers
förbrytelser kunde inte tänkas. och det fanns flera andra påståenden i samma
stil. Begreppen >totalitärt>, >lydigt>, >auktoritärt> blev identifierade med
>hierarkiskt" och kunde med framgång användas för att diskriminera den
kristna religionen. Och allt ls11a
i den moderna uppriktighetens och ärlighetens namn!

-

Det var inte så lått att bli kvitt dessa självsäkra påståenden. Skribenterna
syntes demonstrera kristendomens ena debacle, förbrytelse, blamage efter den
andra och fråga: >Nå, vad säger du nu?> Särskilt kande jag mig träffad,
när man påstod att det för varje kristen högsta och mest väsentliga var nonsens. Är ry63 höL|den norske diktaren Årnulf överland i Uppsala universitets aula ett föredrag, där han påstod att >ingen gud hade dött för honom>,
och att kristendomen var efl enda anakronism, på samma sätt som en afrikansk religion som hade dött ut för länge sedan. Är ry33 hade övedand
klassificerat nattvarden som >skändlig kannibalisk magi>, ovärdig en mo-
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dern människa. Idag sade han detsamma, likväl
från den fullsatta aulan var överväldigande.

i

hövligare form. Applåden

Kritiken sökte också vinna mitt instämmande. Var min tro då ingenting
annat än önsketänkande, illusion? Var vi offer for ett massvansinne, som
genom århundraden hade förfört mänskligheten? Professor Hedenius syntes
ju med den gamla och den nyaste logikens finesser kunna påvisa, att det
varken fanns en Gud eller ens den ringaste möjlighet för existensen av Guds

I

hans och många andras belysning syntes kristendomen som ett fruktansvärt pandämonium.
När jag närmare granskade dessa kritikers påståenden, var det efter en
tids funderande möjligt, att med hjälp av huvudsakligen evangelierna och det
sunda förnuftet desarmera dem. Dessa i uppriktighetens och ärlighetens namn
framförda omdömen lät sig ofta psykologiskt förklara som gamla pubertetsaversioner mot en trång ktisten miljö, som ensidigt utformade impressioner,
son och dennes uppståndelse.

i sin ungdom, som rena missförstånd med då
och då tragiska konsekvenser för kritikern själv. Jag lat mig alltså inte utan
vidare övertygas utan höll fast vid min övertygelse: d,et finns verkligen, viiket Kristus betecknar som den enda stora verkligheten.
vilka vederbörande mottagit

De positiva resultat,

in på de radikala

till vilka ;", *-,

förutsatte vissedigen att man gick

lät dem konftonteras med den egna tron
och slutligen fann de nödvändiga formuleÅngarna. Men vad hände, när
denna vilja tiil prövning och motstånd inte mera fanns? När engagemanget
negationerna,

i

trosfrågor födamades? Jag har kunnat iaktta, att sedan femtiotalet en viss
förlamning har inträffat hos de angripna och att tonen hos angriparna skärpts
i samma takt. Genomsnittsläsaren eller åhöraren tog lydigt emor, vad skrivaren eller talaren sade honom, också om det han sade var orimligt och relativt
lätt att bemöta. Denna passivitet betydde dock, att den antikristna intentionen
i det moderna Sverige blev mer och mer till allmän opinion, som omfattade
alla och genomsyrade allt. Den nya situationen påminde mig i sin födamande
verkan om något annat, som jag i rikligt mått har stiftat bekantskap med och
vars tecken förefaller mig vara osvikliga: med antisemitismen.
Förstå mig rätt. Sverige är i dag ett av de fä Länder i västern, som kan berömma sig av att vara flitt från rastänkande. Det finns varken i det dagliga
eller i det offentliga livet något av denna plåga. Den som vore dåraktig att
ta upp detta tema i positiv mening, gjorde sig själv omöjlig. Den akademiska
ungdomen, den nya litteraturen avskyr en sådan hållning. Därigenom skapas
en i visst avseende sober atmosfär t. ex. vid universiteten, för vilken den som
tidigare i $7ien fick uppleva nägot annat, är mycket tacksam.
Men denna förmån gäller baru det kulturella livets ena sida. Aggressionen,
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som ligger till grund för rastänkandet, har inte försvunnit i och med att rastänkandet försvunnit. Aggressionen lever vidare; den har bara växlat form.
Den kristne intar nämligen i det moderna Sverige judens plats. Åversionen
mot en bestämd ras har bytt roll med aversionen mot den kristna religionen
och kyrkan. Läsaren av Dagens Nyheter kunde ofta från k)rjan av 5o-talet
och framåt övertyga sig om förvandlingen. Tonen i landets mest lästa tidning påminde om den press, som i antisemitismen såg sin viktigaste uppgift.
Frågade man personer, som tillhörde olika kristna grupper, vad de tänkte
om angreppen, fick man bekräftat hur djupt såret gick. Såsom juden känner
sig utstött ur gemenskapen, när han känner det fientlig ögat ständigt riktat
mot sig, så gjorde svenska kristna den smärtsamma erfarenheten, att de, föraktade som de var, inte längre kände sig hemma i sitt eget land. De såg sig
ständig,t angripna, missförstådda, förhånade, utskrattade, karikerade, pressade
mot väggen, och de var oroade för hur deras barn skulle kunna överleva
som kristna under detta miljötryck. Jag hörde ofta mina evangeliska vänner
med smärta tala om denna diskriminering.
Det syns mig utom allt tvivel, att mycket har förändrats här. Utlandet, som
i Sverige ser den förebildliga demokratin och högt uppskattar dess nya livs-

stil, vet ännu inte något om dessa interna förändringar. Och här har det
ännu inte kommit till ett samlat kristet motstånd. I början av fiörra året försökte Gunnar Biörk göra en insats i den riktningen. Men vi var alla vittnen

till, hur han bemöttes,

och vet ännu ingenting, om detta försök kan få en
fortsättning, dvs. kan bli början till den hittills uteblivna kulturdialogen mel-

lan frisinnade och kristna.

Genom denna, för en kristen smärtsamma erfarenhet, säg jag mig nödsakad att närmare syssla med det komplex av frägor, som har att göra med
uppriktiga cch ädiga beskyllningar mot kristendomen, och undersöka varför
de sistnämndaätnjöt så stor prestige. Det är ju märkvärdigt att man utgående

från en sanningens kategori
till vilken man kan räkna uppriktighet och
ärlighet
förnekar Kristus, -som om sig sade att han lr sanningen.
och ärlighet kommer frän ett huvudsakligen subjektivt sanUppriktighet
ningsmedvetande och får sin makt darifrån. Om någon säger: >Jag bekänner
uppriktigt och ärligt, att jag står till en sak så eller så ...tt, så väcker detta påstående vår uppmärksamhet men även vårt förtroende. Talaren åberopar sig
ju på sitt samvete, som måste tas på allvar, och samtidigt på sin personlighet.
Något riktigt måste det finnas i det han vill säga, antar vi, och är darför
principiellt beredda att ta v^d han säger pä allvar.
Om någon i denna mening säger, att han av olika skäl inte vill ha något
att göra med kristendomen, så lyssnar vi. Han har nog riktiga skäl att anföra
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för sin negation, tänker vi. När t. ex. Olof Lagercrantz f& nägra månader sedan i Dagens Nyheter förklarade att konfirmationen i den evangeliska statskyrkan är en tom, borgerlig konvention, på vilken ingen ung människa mera
tror, så övertygade han i viss mån redan därför, att han antagligen gick tillbaka till sin egen upplevelse i ungdomsåren. Han menar väl sig själv, när
han beklagar sig över, att man måste |ära sig katekesen utantill, utan att tro
på den
osant tillstånd, som upprörde, ja äcklade honom. Efter 4o är
sitter aversionen kvar i Lagercrantz' minne och fungerar som ständig impuls

till

nya negationer.

Detta kan man också förstå. Det är nog foljden av någon miljöskada. Men
vad tu uppriktigheten och ädigheten i detta f.all annat än en formulering av
den gamla negativa impressionen, som hade inpräntat sig i Lagetcrantz'
minne, anr'at än en subjektiv uppfattning av konfirmationen och kristendomen?

Redan ett litet studium av vad saken gäller visar att konfirmationen är ett
till dopet, ett slags andra dop, vare sig den uppfattas som sakrasåsom
ment
hos katolikerna eller inte såsom i den Svenska kyrkan. Men därmed är det också sagt att konfirmationen, betraktad ur väsentliga synpunkter,
aldtig kan uppfattas som enbart en borgerlig konvention. Ty dopet är något
cenrralt för den kristna tron och kommer alltid att förbli det: som Kristi första
tecken på bekännelsen till hans ord. Lagercrantz visar emellertid inte det
ringaste intresse för att studera saken själv för att därmed komma till begreppet >dop>; han manipulerar hela tiden enbart med sin avsky över att unga
människor måste lära sig utantill något som de aldrig förstår eller tror på
och därmed blir förförda till rena lögnen, i hans mening: konfirmationen.
Som detta exempel visar, ger uppriktighet och ärlighet, när de något överilat

komplement

kallar en kristen tradition för konvention och vidare för förljugenhet, lögn,
hyckleri, bedrägeri osv. bara en begränsad aspekt på kristendomen: nämligen
den, som fu färgad. av kritikernas subjektiva upplevelser. Men vad kristendomen menar och objektivt iir, däröver tycks de inte göra sig några föreställningar. De dömer efter egna impressioner och ensidiga aspekter men vill inte
veta av något ingående srudium av denna religion. De gör ingen rättvisa åt
objektet, utan sluter sig inne i och stannar i sin egen aggression, och det ä'r
inget tal om att låta sig eventuellt informera från objektets sida, låta det
korrigera något av de egna åsikterna. I så fall måste man ju uppriktigt och
ärligt studera den kristna världen. Men så långt sträcker sig inte uppriktigheten och ärligheten. Den räcker bara till att så elegant som möjligt formulera
deo egna subjektiva meningen så att åhörare och läsare blir fascinerade.
Det klassiska exemplet på denna attityd, som är mycket utbredd i Norden,
syns mig vara den berömda processen mot August Strindberg år 1884. I en
av sina noveller hade han skrivit, att nattvarden är >>ett oförskämt bedrägeri
8
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av prästernarr, ffh han måste därför inställa sig inför domstol, som hotade
honom med wå års fängelse; han blev emellertid frikand. Händelsen fick
betydande följder. Han hyllades som >befriare'r; radikala, kulturradikala och
hela det >unga Sverige>, som delvis var anarkistiskt och ateistiskt, betecknade
honom som sin bandrförare. Än i våra dagar upplever vi samma begeistring.
Olof Lagercrantz hyllade Strindberg som Sveriges >första moderna människa, just på grund av denna blasfemi. Strindberg har haft >mod, att leka
med heliga ting>>, skriver han.
Strindberg kallade sig själv >sanningssägare>. Hade han alltså 1884 reella
grunder för att förkasta natwarden?
Vi vet idag, att så inte var fallet. Strindbergs vrede mot nattvarden hade
inte religiösa utan framf& allt sociala och kulturella motiv. Socialt var han
upprörd över nattvarden, emedan han hade de dåliga sociala förhållandena
i det dåtida Sverige för ögonen han var >Tjänstekvinnans son> och
- med
präster arbetade gemensamt
levde i föreställningen att statskyrkans
>röverklassen, Iör att undertrycka folket. Han menade, atr nattvardens uppgitt var att förlama de utarbetade och dåligt betalda människorna, så att de
aldrig skulle kunna protestera mot sitt elände.
Men också kulrurellt var han mot nattvarden. Han hade nämligen läst
den österrikiske fritänkaren Max Nordaus bok om Die konuentionellen
Lilgen der Kulturmenschheit, utkommen ett år tidigare, och var så begeistrad
över boken, att han rekommenderade den till översättning; den utgavs på
svenska redan 1884. Nordau, son till en ungersk rabbin och senare prominent zionist, påstod att de kristna prästerna var lögnare, när de celebrerade
natrvarden. Vad de sade under mässans gång, kallade han för ,Hokuspokus" eller avsiktiiga lögner och hyckleri. Det var detta Strindberg blw så
imponerad av.

Varför nämner jag den sedan länge glömda sensationen? För att även
med detta exempel visa, att Strindberg vid sin bedömning av kristna värden
var bunden till sin subjektivitet, anaTog med Lagercrantz' idag. Han tog inte
mycket ad notam natwardens historiska uppkomst och dess religiösa betydelse. Han hade nog aldrig reflekterat över de ställen i evangelierna eller
hos Paulus eller hos de kristna f.örf.attarna, där det framkommer, hur central
denna akt är för hela den kristna tron. Ja, under de sista femton åren av sitt
liv insåg Strindberg sin blasfemi och ångrade den. Men 1884 var han långt
ifrån denna insikt.
Detta slag 4v >sanningssägande> om kristendomen sker nog ofta i god
tro. Men kritikerna ta inte notis om verkligheten, de negerar. Subjektivism,
egna upplevelser bestämmer deras synpunkter på religionen, och dessa impressioner gäller som högsta instans, såsom hos journalisterna. De studerar inte
de kristna utsagorna som objektiva källor, utan
om de över huvud blir

-
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studerade

material, vilket man med framgång kan använda för den
egna negati{onen. Därmed kommer ingen rätwisa till stånd utan på sin höjd
snäva aspekter, missförstånd, välformulerade aversioner, slutligen >antisemi-

tism> mot de kristna.
Dessa wå exempel stå för en hel mängd av analoga fall. De är symptomatiska för sättet att >säga sanningen, om kristendomen, att förklara nuppriktigt och ärligt> sin mening om den.
Är därmed inte sagt, att den personliga frihetskänsla i Norden, som jag
upplevde första gången ry38 såsom något värdefullt, har tagit en olycklig
vändning ef.ter 19417 Ty då bcirjade man att i dess namn förkasta kristenmed de radikala ,resultat vi upplever i dag. Här har det skett
domen

något paradoxalt,
och vi undrar, hur framtiden och framtida generationer
kommer att reagera. Det rör sig ju vid den pågående förkastelsedomen om
etr slags justitiemord. Och måste då inte resas ett krav pä reuision? Ingen
verklig demokrati, minst en förebildlig som den svenska, kan ju i längden
vilken stat, vilken
negligera detta. Och oavsett den demokratiska rätwisan
nation, vilket folk i vzisterlandet kan i längden andligt existera utan Kristus?
Robert Braun

EN KRITIKERS BEKÄNNELSE
Pierre-Henri Simon:
F. 14:-.

Ce que ie croi's. Paris 1966,

Grasset.

v de sju kicker med titeln Ce que ie rois, som förlaget Grasset utgivit,
at det bara Mauriac's som blivit verkligt känd i Sverige. Det är synd; åtminstone en till borde vi känna till, nämligen Pierre-Llenri Simons. Denne
som är f. d. professor i litteraturhistoria i Fribourg och numera litteraturkritiker i Le Monde har nämligen en ställning i fransk kultur, som gör det
mesta av vad han säger betydelsefullt. Den som pä allvar sysslat med fransk
litteratur har säkerligen haft anledning att konsultera hans Histoire de la
littörature frangaise contentporai.ne rgoo-r95o, och den som är intresserad
av litteraturdebattens dyningar drar sig till minnes hans uppgörelse med

I
I \
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J.-P. Sartre, då denne häromåret högljutt förfäktade id6n

att alla förlattare

borde vara politiskt engagerade.

Simon har emellertid inte alltid varit de fina awägningarnas man. Han
påstår själv att han mognade exceptionellt långsamt, och under den långdragna ungdomstiden hann han med politiska övertramp åt både höger och
vänster, både Action franEaise och väl marxistiska funderingar om kyrkan och
mammon. Men som exempel på den mogne mannens ställningstagande kan
man påminna om Portrai, cl'un Officier, romanen där han fördömde tortyren under algerietkriget utan att, som Frankrikes nya vänster, bilda front mot
hela den officiella algerietpolitiken.
Men hur är då hans ställningstaganden utanför politiken? Det är ju vad
som skall behandlas under rubriken Ce que je uoit, vad jag tror. Boken är
uppdelad pä fyra kapitel: läroåren, religionen, filosofien och litteraturen.
Och hur akademiskt och tråkigt det än kan läta, är dessa kapitel fyllda av
sprängstoff, komponerade med dramatisk effekt och vända med udden mot
de stora avgörande konflikterna i vår tid. Simon är nämligen på ett förvånansvärt sätt en modern människa. Hans historiska lärdom är djup men får
aldrig tjäna till annat än bas för moderna värderingar. Han står helt och
fullt mitt upp i vår tid med dess problem, med klar blick för riktningar och
tendenser, problem och konflikter, idder och ideologier som de ser ut och
fungerar idag.
Simon, som förvisso kan både sin Thomas och sin Maritain, låter sig inte
förledas att i kapitlet om religionen ge en apologetisk uppvisning av filosofiska finesser. Visst motivem han sin kristna tro, personligt men aldrig
professorligt. Det kan exempelvis vara roande att se litteraturkritikern Simon
anmärka: >rVissa tonlägen (i evangelierna) kunde bara ha träffats av en
poet eller en genial romanförfattare; men det är iu fyra som belyser Kristi
porträtt efter sitt eget personliga temperament och därvid uppenbarligen
tecknar samma ansikte och samma personlighet>r. Men detta kapitel om religionen, som inleds med en analys av Simons barndom och uppväxt (en miljö
där dreyfushatet var levande) och ett försvar för den tro han alltid hållit fast
vid, når sin fulla urladdning i resonemanget om en kristen humanists villkor
i vår tid. Och humanist betyder här inte detsamma som intellektuell, utan
en modern människa med rötterna djupt rotade i den europeiska kulturtraditionen.
Visst kan humanisten och den kristne i de flesta situationet handla som

en person (Simon nämner bl. a. sin bok mot algeriettortyren), och när det
gäller själva hållningen till skapelseverket erinrar han om den oändligt djupa
inblick i människans situation som ryms i den offertoriebön som börjar uO
Gud, som underbart har skapat den mänskliga naturen och ännu underbarare återställt den...>. Men samma kyrka som dagligen i denna bön ställer
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människan på plats

i

skapelseverkets själva skeende erbjuder också svåröver-

stigliga problem. Kyrkan liksom den enskilda människan är ju förankrad i
både historien och evigheten, och på det historiska planet måste nödvändigtvis kollisioner kunna inträf.fa. Men här har Sirnon, som tidigare upplevt sådana kollisioner, turen att kunna låta sitt resonemang utmynna på de helt
nya fålt av frihet och ansvar som Vaticanum II öppnat framför oss. Värre är
det att som vetenskapsman stå inför olösliga f.rägor, inför kyrkans störsra
mysterier och veta att det som skär djupast in i personligheten, det som har
avgörandet för handlingar och tankar, just detta dr mer tro än vetande. Humanisten och den kristne kan följas bra långt
men den kristne fär ta det
avgörande steget ensam.

svårt. I

Denna ftäga tynger tydligen Simon
sitt första kapitel lägger han
sina religiösa kon på bordet med orden:
skall inte skryta över min tro.
"Jag
Jag vet att det inte är mycket logik i min attityd, där det finns mer trohet
än hängivenhet: genant i onödan om Mästaren inte finns och otillräcklig om
han dr Gud.> Man märker här, som på så många andra ställen, att Simons
tro, som följt honom på så många irrvågar, inte bara är ett fast fundament
utan ett ständigt skeende, en riskfylld attityd
som nog inte är så alldeles
ovanlig.

-

I kapitlet om religionen står humanisten framför universum och människan
och frågar om detta väldiga verk skall tillskrivas Gud eller slumpen. Men i
detta verk, i världen, står han inför ett annat motsatspar. Kapitlet om filosofien snuddar nämligen endast vid de filosofiska skolorna, som vi brukar systematisera dem, och skisserar i stället upp rvå väldiga iddkomplex som styr oss
alla med eller mot vår vilja: uwecklingsoptimismen och undergångsskräcken
(atombomben, överbefolkningen, spenglertankar m. m.) Vi går ju in i en
ja, vi har i själva verket avancerat ganska långt
tid
där individen betyder allt mindre, där maktapparaterna dels blir fullkomligare
dels blir komplicerade intill obegriplighet. Vi lever i överflödssamhällen men samtidigt
både i öst och yl51
i ekonomiska system som med osviklig precision
-skapar våra behov och våra
- livsmönster och omformar vära tankevanor. Teknik och vetenskap förser oss med idel weeggade svärd
atomkraft som kan
försörja och förstöra, kommunikationsmedel som kan- informera och civilisera, f.örf.aa och propagera etc. Och under hela den tid som denna process
pägätt har gränslös optimism och gränslös pessimism varvats alltefter konjunkturerna, likaså glädje och fruktan, radikalism och reaktion. Se där den
situation, där den filosofiska ranken skall bära frukt och styra människan!
Pierre-Henri Simon står återigen inför samma slags skiljeväg, som den
framför den kristna tron. Humanisten och den kristne måste följas åt. Inte tu
tal om att frukterna av denna vdldiga civilisation måste skördas och att vdlståndets källor måste vårdas. Och därtill krävs både intelligens och sunr förT2I
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nuft. statistik måste tolkas rått, datamaskiner måste matas med omdöme och
beslut måste fattas på rationella grunder
men den ftristne har en
- längre. simon menar attuppgift
som wingar honom att även hfu gä steget
det är
möjligt och måste ske just därför att den kristne är medveten om en skapelseplan, om både människans och världens mål och mening. som ett exempel
anför simon hela det operationsanalytiska spelet kring kärnvapnen, det komplicerade mönster av balans, hot och vedergällningshot som än så länge hållit
världen i relativ fred. På rationella grunder måste, som bekant, varje statsman bedöma saken så, att kärnvapen för den egna nationen vissedigen innebär en fara, men samtidigt utgör den enda hållba n garantrn mot ett rent
vasallförhållande till de stora kärnvapenägande makterna. Det finns bara en
statsman som bedömt saken annodunda
Charles de Gaulle. sirnon kan
mycket väl tänka sig att denne ,rinför valet- mellan risken att försvaga Frankrikes politiska makt och risken att öka möjligheterna för en mänsklighetens
undergång> skulle kunnat välja det första alternativet. Men det väsentliga här
är inte, menar simon, att de Gaulle valt annodunda utan att valet har skett på
ett plan ovan operationsanalytiska vårdetingar, på ett moraliskt plan, och därför kunnat födäna ett politiskt avgörande en moralisk dignitet
de Gaulle
har, i Ludvig XIV:s efterföljd, iklätt sig sitt ansvar inför Gud, mänskligheten,
Frankrike och sig själv.

Det går ändå inte att bromsa den moderna uwecklingen till båtnad för någon andlig utveckling, det går heller inte att accelerera den fram mot något
utopiskt lyckorike. Det är i de enskilda avgörandena, de enskilda handlingarna, som den kristne måste bereda plats för mänsklighet, för moralisk
värdering, för kristen karlek. och för att erbjuda en smal taköppning i den
väldiga moderna maskinparken citerar han pascal: ,Aila kroppar tillsammans, och alla sinnen tillsammans, och allt vad de kan åstadkomma, allt detta
är intet värt mot den minsta rörelse av kärlek.,
Att denna >rörelse av kärlek" är en så sällsynt företeelse i den moderna
franska litteraturen
camus och Saint-Exupöry år dock wå ljuspunkter som
nämns
har gjort-att bokens sista avsnitt inte står på nivå med det övriga.
I stället-för att ge den personligt fargade syn på litteraturen, som läsaren tvivelsutan våntar sig, kommer en salvelseful vidräkning med den intighetens
l'fi,7s et le Nöant-filosofi,
-lat under de sista årtiondena. som sartre och hans handgångna män utvecksimon tycker inte om d.rr, troi, att han >gjort
allt för att inte underskatta betydelsen av och framförallt inte missförstå orsakerna till den formens och iddernas sönderbrytande som uppstått under

detta sekelu.

Den uppriktiga ton som boken i övrigt är stämd i bryts när han går
rätta med dem som låtit sin radikalism gå i spinn och när han försvarar

till

de moraliska och sociala värden, som är delar av en kristen och humanistisk
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Allt han säger är riktigt, men perspektivet är inte litteraturens utan
moralens och filosofiens, och Simons kulrurkonservatism, som i grunden är
grundsyn.

av positiv naafi fär en olyckligt negativ snedbelastning. Den eljest så klar-

synte Simon ätefifu inte sin jämvikt förrän han (då i egenskap av fafi.at>>jag hör att andra sjunger bättre ån jag, och jag erkänner
tare) förklarar
^tt
att jag sörjer över att känna min egen röst mindre stark, mindre vacker och
mindre hörd, än mångas, som skriker ut hädelser och förbannar människans

värdigheo.
Detta är ett sant ord
och man f.är beklaga att bokens sista kapitel handIar om sångare i stället-för om sånger. Därom kan man emellertid med behållning läsa i f&fattarens andra arbeten.
Sedan denna artikel fardigskrivia
1966, invaks i Franska akademien.

har Pierre-Henri Simon, den

rz

nov.

Lars Melin

NOTRE DAME DE FONTENELLE
I
Sten

Glas

Heligt damm
Maria
Kristus
Treenighetens stirrande öga
Jesus draperad

Vägen

till

i

sten

livet

Utanför tjocka murar
står sommarens vemod
och tlätar sitt hår
i järnkorsens rostiga
kammar
r23

Mals Paulston

II
Söndervittrad gotik
roströid kalksten

fragment av blått
gömd under fuktgröna valv

Ditt barn utan huvud
Vem slog sönder din kind O, Maria
Rena tomma blick
Ser Du dem Moder

Hör Du deras sång
i dessa valv:

stigande

Et incarnatus est ex Maria Virgine

III
Pater noster

Varfor bedja
konventionellt
som andra
Saknad av vilja
Strödda tankar

Och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss från ondo
amen

IV
Disharmoni
skärande skri
Såret

i

sidan

Vatten
Blod
Hängande träfigur
Purgatorium

Träpipor
gistna klanger

Offret
Mars Paulson
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RUNDSKRIVELSE
AV VÄR HELIGE FADER

PÄULUS VI
pÅvB

TILL BISKOPARNÅ
PRÄSTERNA, oRDENSFoLKET, TRoENDE
OCH TILL ALLA MÄNNiSKOR
ÄV GOD VILJÄ

OM FOLKENS UTVECKLING

Paulus

VI

INLEDNING

r.

Folhets utoeckling ägnas alitmer uppmärksamhet inom kyrkan. Det gäller framför

allt dem som försöker au bigöra sig från hunger, nöd, epidemier och okunnighet;
som söker få en större delaktighet av civilisationens gåvor, som vill se sina mänskliga
egenskaper met ,uppskattade, som medvetet strävar efter att vidareutveckla sig själva.
Det andra Vatikankonciliet har nyligen avslutats. Där blev kyrkan på ett klarare och
mer fördjupat sätt medveten om den förpliktelse, som evangeliet äIägget henne: att
hon även skall ställa sig till människornas förfogande för att hjälpa dem inse vidden
av och allvaret i dessa problem, övertyga dem om hur trängande det är med en
gemensam insats vid denna vändpunkt i mänsklighetens historia.
Påtarnas tociallära

z. Yära förcuädte har med sina rundskrivelser, Leo XIII i Rerum Nouarun,t Pi:.s
Xl i Quad.ragesimo anno,2 Johannes XXII i Mater el Magistras och Pacem in ,errisa
Pius XII:s radiotal till hela världens inte att förglömma
fullgjort sin del av
-uppgiften att sprida evangeliets ljus över sin tids sociala problem.
och det är det vi särskilt vill inskärpa
har den sociala frågan blivit ett
3. ld,ag
Redan Johannes XXIII sade det i -otvetydiga ordalag6 och det andra
värld'sproblem.

Vatikankonciliet tog upp hans tankar i sin pastoralkonstitution om Kykan i d,en
nt.od,erna uärJd.en.I Det som där förs f.ram är ytterst viktigt och måste snarast omsättas i verklighet. De hungrande folken ropar i sio nöcl till de rika folken om hjälp.
Skakad av detta ramaskri, manar kyrkan var och en att i kärlek svara på sin broders
rop orn hjälp.
Påucns resor

vi utsågs till påve hade vi på resor till Sydamerika (rq6o) och Afrika
(1962) själva kommit i kontakt med de smärtsamma problem, som plågar dessa kontinenter, annars så fulla av liv och förhoppning. Som påve
och liksom fader för
- vi se, ja nästan ta på
reste vi till Paiestina och till Indien. På nära håll kunde
aLla
de ytterst
allvarliga svårigheter som dessa gamla kulturfolk brottas med på sin väg
till utveckling. Till sist möjliggjorde Guds försyn mot Vatikankonciliets slut det för
oss att få tala till de Förenade Nationernas generalförsamling. När vi stod inför detta
världsforum så gjorde vi det som talesman för de fattiga folken.
4. Innan

Rättaisa och fred.

5. Nyligen tog vi ett steg till för att fullfölja konciliets önskemål och ge ett mer
konkret bevis på den Heliga Stolens vilja att bidraga till folkens utveckling. Vi
grundade en påvlig kommission i kyrkans centrala administration med uppdrag att
ugöra hela Gud,s folk till fullo medvetet om den insats som förvänras av dem för att
befrämja de fattiga ländernas utveckling, för att uppamma social rättvisa bland folken
och för att ge de mindre utvecklade länderna medel att klara sig själva och bef.tämja
sin egen utvecklingu.s Kommissionens namn är på samma gång dess program: Rättvisa och Fred. Vi hoppas att den skall kunna samla alla människor av god vilja i
förenad ansträngning med våra katolska söner och våra kristna bröder. Vi vänder oss
därför till alla utan undantag i denna allvarliga maning om konkret insats för människans totala utveckling och för hela människosläktets utveckling.
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OM MÄNNISKANS TOTALA UTVECKLING
I. Ptoblemet
Människant längtan

6. Att bli befriad från nöd, att finna en säkrare existens, hälsa och stadigt arbete;
att själv fä ta pä sig en del av ansvaret, i stället för att utnyttjas och påtvingas
situationer, som inkräktar på människans värdighet; aft fA bäfte utbildning
[s11

sagt att fä göra, lära och ha mer, för att bli mer
det är vad människan -Idngtar
efter idag. Och ändå tvingas en stor del av dem-att ieva i förhållanden, som får
dessa rättmätiga förhoppnin gat
te sig som helt illusoriska.

^tt

De folk som nyligen uppnått nationell självständighet, vill nödvändigtvis utöver
denna politiska ftihet finna en egeo, värdig form av existens, både som mänskligt
samhälle och som en ekonomisk grupp. Först då kan landet trygga sina innevånares

fulla mänskliga utveckling och inta den plats som tillkommer det bland

andra

nationer.

Kolonier och kolonisation
7. Stor och trängande är uppgiften, och de medel vi fått är helt otillräckliga. Men
man får därför inte helt förneka deras existens. Visst är det sant att kolonialmakterna
ofta sökt eget intresse, egen makt och ät^, och att de kanske lämnat efter sig en
sårbar ekonomisk situation, t. ex. genom att hela ekonomin bundits till en enda råvara, som är utsatt för stora och plötsliga marknadssväflgningar.
Bristerna i denna form av kolonialism och deras ödesdigra följder är uppenbara.
Men man f.är dårför inte förneka det som åstadkommits av andra kolonisatörer, som
förde med sig kunskap och teknisk färdighet till månget öde land, och lämnat efter
sig påtagliga bevis på sin närvato. Vad de byggt upp består, hur bristfälligt det än
mä vara. Genom dem trängdes okunnighet och sjukdom tillbaka, kommunikationer
utbyggdes och ievnadsvillkoren förbättrades.

Klyftan

aid.gat

8. Efter att fått detta sagt, måste det erkännas att dessa medel är skriande otillräckliga inför den moderna ekonomins kalla krav. överlämnad åt sig själv, leder rnekanismen till att det blir en allt större klyfta mellan levnadsstandarden i olika delar
av världen, i stället för att denna klyfta skulle minskas. Rika länder utvecklas snabbare än de fattiga. Motsatsen blir allt störe. Den ene har överprodulction på födoämnen, medan andra lider en grym brist på dem och dessutom ser sina exportmöjligheter bli ailt osäkrare.
Med,aetm rnisär

9. Sociala konflikter har idag en tendens att få konsekvenser för hela världen, Det
finns en akut oro bland de fattiga i länder, som håller på att bli industrialiserade.

Denna oro utbreder sig nu till agrarLänderna. Även lantarbetaren blir medveten om
sitt oförtjänta elånde.e Det är inte bara att ägodelarna fördelats ojämt; den stora
skillnaden i möjligheten att få utöva makt utgör en kanske ännu störte stötesten. På
sina ställen har en liten, exkiusiv grupp all makt, medan resten av befolkningen
lever fattigt runt omkring i landet och ,saknar nästan varje möjlighet till personligt
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otta är deras levnads- och arbetsförhållanden ovärdiga en

människa".1o

De oliha kulturerna
ro. I konflikten mellan den nedärvda kulturen och industrialismens nymodigheter
bryts de strukturer ner, som inte kan anpassa sig till det nya. Deras ram var kanske
något stel ibland, men utgjorde ett nödvändigt stöd både för individen och för

familjelivet. De äldre håller sig fortfarande till dessa former, rnedan de yngre viker
undan liksom för ett onyttigt hinder och vänder sig i stäilet, fulla av förväntan, mot
de nya sociala livsformerna. Motsatsen mellan generationerna skärps intill en tragisk
dilemma: Skall man behålla fädernas seder och tro, men åä Iä göra avkall pä Irumsteg; eller skall man öppna sig för den teknik och civilisation, som kommer utifrån,
men då förkasta gamla traditioner med deras mänskligt tika innehåll? I verkligheten
så sveps alltför ofta den gamla etiska, andliga och religiösa grunden bort utan att
man samtidigt skaffar sig ett säkert fotfäste i den nya världen.

rr. I denna förvirring blir risken så mycket större att man dras med av messianska
löftesspridare, med påföljande brustna illusioner. Det är d,ä fara att folken bryter
ut i våldsam motreaktion, i uppror eller börjar glida mot totalitära ideologier.
Detta är sakläget, och var och en måste inse hur allvadigt det är.
II. Kyrkan och utvecklingen
Llissionens insatt

rz. Trogen sin gudomliga stiftares iära och exempel uför de fattiga förkunna glädjens budskapn (Lk 7: zz)
har kyrkan aldrig försummat att även söka befordra
- hos de folk, för vilka hon predikat Kristus. Missioden rent mänskliga ,situationen
näter har, fötutom kyrkor, byggt hem och sjukhus, skoior och universitet. De har
lärt landets innevånare att på bättre sätt utnyttja sina naturliga tillgängar och inte
sällan skyddat dem mot utlänningarnas girighet.
Deras verk, som allt mänskligt, var inte utan brister, och det kunde hända att
det äkta evangeliska budskapet blandades med olika slags tankegånger och livsuppfattningar från missionärens hemland. Men han förstod även vikten av
lära
^tt
sig landets egen tradition och uppmuntra den. Mångenstädes återfinner vi missionärer
bland pionjärerna både på det materielia och det kulturella området. Låt oss ta som
enda exempel Charles de Foucauld, som på grund av sin stora kä:rlek kallades fröre

antaenel (hela väddens broder) men som samtidigt utgav eo viktig ordbok föt
tuaregspråket. Vi vill gärna trisa dessa ofta bottglömda föregångsmän den vördnad
som tillkommer dem. Det var Ktisti kärlek som drev dem, liksom den driver deras
lärjungar och efterföI1'are i storsint och oegennyttig tjänst hos dem, för vilka de förkunnar evangeiiet.
K1,rkan.

och V;irlden

r3. LokaIa och individuelia initiativ räcker emellertid inte längre. Dagens situation
fordrar en stor, gemensam aktion baserad på en klar insikt om allt som fordras ur
nationalekonomiska och sociala, kulturella och andliga synpunktet. Som ,expert på
mänsklighet, vill kyrkan inte blanda sig i det politiska spelet. Hon >ser blott ett
mål: att under Åndens, Tröstarens, ledning fortsätta det verk, som Kristus kom i
världen för att påbörja: Vittna om sanningen, ej fördöma; att tjäna, ej bli betjänad."11 Hon vill här från jorden grunda och börja förverkliga himmelriket, inte
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söka tilltvinga sig värdslig makt. Hon understryker tydligt, att det andliga väldet är
skiljt från det värdsliga, vart och ett har sin egen ordning.lz
Då kyrkan lever sitt liv i tiden skall hon dock ,bedöma tidernas tecken och
tolka dem i evangeliets ljusu.13 Hon delar människans högsta aspirationer och lider
av att se dem gäckade. Hon önskar att de skall få uppnå sin fulla utveckling och
hon lägger fram för dem av det som är hennes eget: en totalsyn på människan och
mänskligheten.

Krifien syn på *tuecklingen

till frågan om ekonomisk tillväxt, utan denna
helhetsbilden, dvs. ta varje människa och hela människan med i
beräkningen. En känd expert har uttryckt detta på ett bra sätt: ,Vi accepterar inte att
man skiljer mellan ekonomi och människan, mellan civilisationeris utveckling och
dess rnedlemmar. Det som vi räknar med först och sist är människan, varje människa,
varje människogrupp intill mänskligheten i dess helhet."la
14. Utveckling kan inte bara reduceras

måste passas

in i

Kallad, till, att eåxa

r5. I Gud's plan är varje människa kallad till att utveckla sig, ty varie liv är en
kallelse. I och med födelsen har vi fått möjligheter och egenskaper, sorn kan utvecklas. Det sätt på vilket de förverkligus
dss beror både av omgivningens uppgör-det möjli$ för var och en att inrikta sig
fostran och den personliga insatsen

honom. Med sin insikt och sin vilja är
mot det måi, som hans Skapare erbjuder
människan ansvarig för sin utveckling Iiksom för sin frälsning. Omgivning och
fostran underlättar
individens utveckling. Men uots dessa och
eller försvårar
- dock individen -själv som huvudsakligen skapar sin framgång
andra faktorer är det
eller förfelar sitt måI. Genom sin insikt och sin viljas kraft kan var och en växa
till i mänsklighet, få ett större värde, bli mer.
Vår Plikt.som

Person

16. Denna personlighetsutveckiing är inte helt valfri. Varje skapat ting har fått sin
inriktning av Skaparen. Den andligt utrustade skall spontant inrikta sitt liv på
Gud, den yttersta sanningen och alltings herre. Måttet för vår utveckling som människor är summan av vära plikter. Men även den harmoniska enhet, som uppstår i
växelverkan melian naturens gåvor och den personliga och ansvarsfyllda insats, varmed vi utvecklar dem, är inte vårt sista måI. Människan är kallad till än mer. Genom
att införlemmas i Kristus, livsgivaren, får människan nya dimensioner och kommer
till ett människo-vara på ett högre, transcendent plan, som leder till hennes största
fulländning. Detta är det sista ledet i personens utveckling.
Gruppens plihter

17. Yarje människa är vidare medlem av en social gemenskap. Först och främst
tillhör hon mänskligheten som helhet. Inte bara individerna är kallade till utveckling,
det gäller även alla tillsammans som enhet. Civiiisationer föds, växer och dör. Men
liksom varje våg slår litet högre upp på suanden vid flod, så sktidet mänskiigheten
framåt under historiens gång. Vi är anttagare av gängnz släkten och tillgodogör oss
det, som samtiden skänker åt oss. Vi har därför förpliktelse mot alla, ja, vi fär inte
heller ta avstånd från den dei av den mänskliga familjen, som kommer efter oss.
Universell solidaritet är ett fakrum och en tillgång för oss, men också en förpliktelse.
g*-6j2836
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r8. Individens och gruppens utveckling är beroende av att man håller de rätta
proportionerna på värdeskalan. Önskan om att få det nödvändiga är legitim, och det
arbete som behövs för att skaffa fram det en plikt: ,Om någon icke vill arbeta, så
skall han icke heller dta> (z Tess. 3: ro). Men anskaffandet av denna världens goda
kan leda till girighet, till att vilja få än mer och till frestelsen att så skaffa sig mer
hos enskilda, familjer eller hos hela folk
makt. Att hemfalla till habegär
kan
- den ene såväl som den andre till en materialism,
hända både fattiga och rika och leda
som kväver dem.
Taetyd.ig tilluäxt

r9. Ätt få mer kan alltså inte vara det yttersta målet, varken för folken eller för
tillväxt har två sidor. Den är nödvändig för att människan skall

enskilda. Varje

kunna vara mer människa, men den kan också stänga in henne bakom murar om
den blir det yttersta goda, som hindrar henne att se bortom den. Då hårdnar hjärtat
och anden sluter sig. Människor samlas ej längre på grund av vänskap utafl som
grupper, vars intresse är att gä emot andra och göra dem oeniga. Den ensidiga
strävan efter att besitta blir då ett hinder för att vara och kommer att stå emot sanÄ
storhet. Det gäller för både nationer och för individer: Girigheten är den mest
markanta formen av underuwecklad moral.

Mot ett mänskligare lia
zo. Utvecklingen fordrar fler och fler tekniker. Men den fordrar ännu mer en djup
reflexion av visa män, som söker vägen till en ny humanism, som kan göra det
möjligt för människan att återfinna sig själv, i det hon bejakar de högre värden,
som finns i kärlek och vänskap, i bön och kontemplation.ls Så skulle en sann utveckling kunna komma till stånd, som leder alla och eavar trän en mindre'mänsklig
till en mer mänsklig tillvaro.

att sträaa et'ter
zr. Mindre mänsklig tillvaro: De som inte kommer upp till det minimum, som
fordras för att leva, eller son så stympats av egoism, att deras moraliska existensId,eal

minimum inte uppfylls.
Mindre mänsklig: Olidliga system, om de nu beror på missbruk av egendom eller
på missbrukad makt, på utsugande av arbetare eller brist på rättvisa i handel.
Mer mänsklig: Ätt få stiga upp ur misären till den punkt, där man besitter det
man behöver. Att få övervinna sociala missförhållanden, få vidgad kunskap och mer
bildning.
Mer mänsklig: ökad insikt om den andres värdighet, anammande av >fattigdom i
anden, (Matt. 5:3); medverkan till det allmänna goda och vilja till fred.
Ännu met mänsklig: Insikt och kunskap om de högsta värdena, om Gud, som är
deras ursprung och måI.
Mest mänsklig av allt: Tron, Guds gåva, som mottages med öppen vilfa; enhet i
Kristi kärlek, som kallar oss alla att dekag som söner i den levande Gudens liv,

alla människors

r30

Fader.

Om folkens utaecLling

III. Vad bör

göras

skapad.e är till ftu alla
zz. uUppfyllen jorden och läggen den under eder, (r Mos. r: z8). Redan på de
första sidorna lär oss Bibeln att hela skapelsen är till för människorna. Men hon

Det

måste använda sin tankeförmäga tör att utnyttia skapelsen och genom sitt arbete göra
den brukbar för sig. Om så jorden finns till för att skänka åt var och en nödvändiga
medel för deras utkomst och tillfälle till utveckling, så har varje människa rätt till

att själv uppnå det hon behöver. Det nyligen avslutade kyrkomötet säger också:
,Gud har gjort jorden och allt, vad som finns därpå, f.ör alla människor och alla

skapelsens goda skall stå alla till förfogande på ett sätt där rättvisa paras
med kärlek." Alla andra rättigheter, vilka de vara månde
inklusive egendomsrätt
är underordnade detta måI. De får inte- göra det svårare att Iötoch fri handel
verkliga målet, -utan de skall snarare underlätta det. Det hör till de viktigaste och
mest trängande samhällsplikterna att äterföru dessa rättigheter till sitt ursprungliga

foik, så att

syfte.

Ägand.erätten

23. uOm någon har denna världens goda och tillsluter sitt hjäna för sin broder,
när han ser honom lida nöd, huru kan då Guds kärlek förbliva i honom?, (r Joh.
3: r7). Kyrkofäderna underströk mycket tydligt, huru de besuttna skulle bete sig
gentemot den som lider nörd. Så säger t. ex. den helige Ämbrosius:
ger till
"När du
den fattige av ditt överflöd, så tar du inte av ditt eget: du ger bara tillbaka det som
tillhör honom. Ty du har lagt beslag på det, som var givet till allas nytta. Jorden
är given ät alIa, inte bara åt de rika.rl? Rätten till privategendom är inte ovillkorlig
och orubblig. Med andra ord: ingen har rätt att l^gg överflödiga ting åt sidan som
sin egen pilvata reserv, när andra lider behov av dem för sitt uppehälle. Äganderätten får aldrig inskränka på det allmännas väI, det lär både kyrkofäder och de
stora teologerna. Om konflikter skulle uppstå ,mellan den privata äganderätten
och det allmännas fundamentala fordringaru, så skall statsmakten
sig om
"bemöda
att lösa dem, under aktiv hjälp både av enskilda och av samhällsgrupperu.l8
Anaänd.ning ao inkomsrer

24. Det allmänna goda fordrar alltså ibland expropriation, om vissa egendomar
utgör ett hinder för den kollektiva välfärden därför att de är så enorrnt stora, utnyttjas litet eller inte alls, eller åsamkar hela landets intressen stor skada. När konciliet påpekar detta med eftertryck,le framhäver det också att deo disponibla inkomsten inte utan vidate Iär utlämnas åt den enskildes godrycke. Rent egoistisk
spekulation borde avskaffas. Det är dätför inte godtagbart, när medborgare tar av
sina stora inkomster
som härör sig från nationens naturtillgångar och arbete

- av dem till utlandet, bara för sin egen, personliga fördels skull,
och överför en stor del
utan att bry sig om de uppenbara nackdelar, som detta innebär för hemlandet.2o
Ind.astri.alitering

25. Indusrialisering är ett tecken på utveckling och en viktig faktor i densamma,
för den ekonomiska tillväxten och för mänskliga framsteg. Genom att
enträget använda sin intelligens och sin arbetsförmåga kan människan mer och mer
tränga in i naturens hemligheter och utnyttia dess rikedomar bättre. Hon får så c'tt
mer målmedvetet levnadssätt, ffu smak på forskning och uppfinningar, Iär sig räkna
nödvändig
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sin företagsamhet, slösande

i sin insats och får

en starkare ansvarshetskänsla.

Fri kapitalism (liberalisnt)
26. Tyvdrr har ett system byggts upp inom den nya samhällsramen, vilket anser att
profit är det väsentliga motivet för ekonomisk tillväxt, fri konkurrens dess högsta
lag och privatågda produktionsmedel en orubblig rättighet, utan gränser eller mot-

svarande samhälleliga förpliktelser. Denna tygellösa liberalism ledde till det slags
diktatur, som med rätta fördömdes av Pius XI som upphov till >penningens internationella imperalismr.2l Vi kan inte nog klandra dylika avarter och manar återigen
högtidligen om att finansen skall stå till människans tjänst.22 Men om det är sant,
att en viss typ av kapitalism har varit orsak till mycket lidande, orättvisa och brödrastrid, vars resultat vi ännu upplever, så vore det fel att beskylla själva industrialiseringen för allt det onda, som beror på det fördärvliga system som följt den. Snarare
bör man i rättvisans namn erkänna de oersättli ga bid,rag, som arbetets upporganisering och det indusciella framsteget inneburit för utvecklingen.
Arbetet

27. Man måste också medge att det ibland förekommit en överdriven myt om arbetets lycka. Men ändå gäller det att Gud velat och välsignat arbetet. Skapad till
hans avbild, skall umänniskan samarbeta med Skaparen för att fullfölja skapelsen
och ge jorden en prägel av den andlighet, som hon själv fått del avu.23 Gud har
utrustat människan med intelligens, fantasi och känsla, för att hon med dessa medel
skall kunna fullborda sitt verk. Som konstnär eller hantverkare, sorn f.öretagare, arbetare eller bonde: Varje arbetare är en skapande varelse. Böjd över ett hård
material, formar atbetaren det, medan han själv lär sig att bli uthållig, händig och
uppfinningsrik. Ja, mer än detta. Den gemensamma upplevelsen av framgång och
misslyckande, av förhoppning och delad glädje, förenar genom arbetet viljorna och
för sinnen och hjärtan närmare varann. På så sätt finner människorna till varandra
som bröder.2a

Hur htrikta

arbetet?

zB. Arbete lovar pengar, lycka och makt. Så leder det den ena till egoism, den andre
till revolt. Men det kan lika väl utveckla yrkesheder, pliktkänsla och kärlek till
nästan. Organiseras det på ett alltför vetenskapligt och rationellt sätt, kan arberet
bli en fan för den arbetande människan. Hon blir en slav, om hon inte får utföra
arbetet på ert förnuftigr och fric sätt. Johannes XXIII manar om vikten att återställa arbetarens värdighet, geflom att låta honom få en verklig del i den gemensamma insatsen. Man bör bemöda sig om att göra företaget till en gemensam uppgift, där varje medlem av personalen utgör en levande länk i sin funktion och sir
syssla.25 För att f.örtjåna namnet kristen bör människans arbetsinsats dessutom infogas i ett övernaturligt sammanhang2B där alla hjälper till att föra skapelsen fram
till människans fulländning, som den helige Paulus talar om
bliva fullvuxna
intill Kristi fullhetn (Ef. 4: t3).
Uppgiften brådskar

29. Vi måste skynda. Alltför många människor lider, det blir än större åtskillnad
mellan den ena gruppens framsteg och den andras stillastående, för att inte säga
tiliba-kagång. Det är viktigt att utföta dessa uppgifter på ett organiskt sätt, så att
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man inte samtidigt förstör nödvändiga balanser, Improviserar man fram en jordbruksreform kan den helt misslyckas. En plötslig industrialisering kan rubba srukturer, som ännu behövs, och förorsaka sociala missförhållanden, som innebär ett
bakslag

i

mänsklighet.

Frestelsen att gripd

till

ttåld.

3o. Det finns föthållanden, vilkas orättvisa skriar till himmelen. När hela folk
saknar det nödvändiga för livet, lever i en beroendeställning, som förnekar dem
varje möjlighet till initiativ eller personligt ansvar, till kulturellt framsteg eller deldå är frestelsen stor att med våld vända
taganåe i samhällets och politikens liv

- värdigheten.
sig mot dessa övergrepp mot den mänskliga
Reaolation

3r. Med ev. undantag av ett fall av uppenbart och långvarigt tyranni, som skadar
så
människans fundamentala rättigheter och undergräver landets allmänna goda
- nya
ver vi att revolutioo och uppror ger upphov till nya orätwisor, åstadkommer
rubbningar, leder till nya katastrofer. Man skall inte bekämpa ett verkligt ont med
något ännu värre.
Ref orm

32. Lät oss göra det klart: den nuvarande situationen måste mötas med all kraft
och de orättvisor, som den innebär, bekämpas och övervinnas. Utvecklingen fordrar
djärva försök och förnyelse, som går på djupet. Trängande reformer måste påbörias
utan dröjsmåI. Alla måste storsint göra sin insats, särskilt de som genom sin utbildning, samhällsställning och infiytande har större möjligheter till sitt förfogande. De
kan t. ex. skänka bort av sin egendom, så som en rad av våra bröder i episkopatet
har giort.27 De fullföljer på det sättet vad man väntar av dem och visar sig trogna
Guds Ande, ty >det är evangeliets kraft som väckt och väcker en oemotstånd€lig
fordran efter värdighet i människans hjärtau.28
Program och planering
33. Enbart slumpartad samverkan av privata initiativ räcker inte till för att säkra
utvecklingen. Vi får inte ta risken att öka de rikas rikedom ännu mer och ge makt i
de mäktigas händer, samtidigt som de Lattiga flastnar i sitt elände och de ofrias
börda blir tyngre. Man måste alltså ha program, som )uppmuntrar och stimulerar,
samordnar och kompletterar, det som åstadkommes på privat väg och av självständiga
organisationer.2e Det tillkommer statsmakten att väija och fastställa, vilka objekt
som skall fullföljas, vilka mål uppnås, rned vilka medel, och det är myndigheternas
uppgift att uppmuntra alla till kraftfull insats i denna gemensamma aktion. De
skall dock se till att privatinitiativ och självständiga organisationer får möjlighet att
ansluta sig till denna insats. På så sätt undviker man en fullständig kollektivisering

eller en godtycklig planering, som förnekar frihet och därmed hindrar människan
att utöva sina fundamentala rättigheter.

I

människans tjänst

34. Ett program för att öka produktion, har sitt existensbetättigande endast om det
i människans tiänst. Det bör tjäna till att minska den orätwisa fördelningen,
bekämpa diskriminering och lösa människan från oftihetens band, ge henne möjlighet att själv vatz ansvarig för sin materielia vdLfårÅ, sitt moraliska framåtskridande

står
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och sin fördjupade andlighet. Att vilja utveckling, betyder lika mycket omsorg om
samhälleligt framåtskridande som om ekonomisk tillväxt. Att det allmdnna får större
resurser till sitt förfogande, betyder inte utan vidare att de fördelas rättvist. Bättre
teknik innebär inte genast att iorden blir mänskligare att bebo. De som är stadda
på utvecklingens väg, borde lära av de fel, som deras f.öregängare begått. Morgondagens teknokrati k^n förorsaka minst lika mycket lidande som gårdagens liberalism.
Endast genom människan, som de skall tjäna, kan ekonomi och teknik få sin rätta
inriktning. Och människan är sann människa bara i den mån som hon behärskar
sina egna handlingar och kan bedöma deras värde, m. a. o. själv är upphovet till
sitt framåtskridande. Det var för detta som Skaparen utrustade henne med hennes
naturs gåvor, med vilka hon fritt kan möta dennas möjligheter och fordringar.

Kamp nzot analt'abetisrnen
35. Man kan säga att ekonomisk tillväxt beror i första hand på social utveckling.
Så är elementär undervisning den första punkten i varje utvecklingsprogram. Bristen
på undervisning är i sanning inte mindre nedslående än bristen på föda: anzl[abeten är ju andligt undernärd. Att kunna läsa och skriva, få en yrkesutbildning, det
betyder att få självförtroende och upptäcka att man kao utvecklas som de andra.
Som vi sade i vårt budskap till IINESCO's m<ite i Teheran ry65, sä utgör kampen

mot anaifabetismen ,en grundläggande faktor för att människan skall infogas

i

sam-

hället, berikas som person och bli ett viktigt instrument för samhället i dess ekonomi
och utvecklingu.30 Vi gläder oss åt det som utförs inom detta område på privatinitiativ, av statsmakter och internationella organisationer. Det är utvecklingens pionjärmån, som gör det möjligt för människai
ta vara pä sig själv.

^tt

Famil,jen

36. Människan är sig sjäiv blott i sin sociala miljö, och här speiar familjen en grunCläggande roll. Det har förekommit att familjens inflytande vuxit till den grad att
det inverkat menligt på personens fundamentala friheter. Den taditionella sociala
ramen i utvecklingsländerna är ofta snäv och kanske olyckligt inrättad. Men den
* än sä länge nödvändig, även om dess alltför starka band så småningom håller på
att lösas. Den natudiga familjeordningen, med sitt engifte och sin stabilitet, utgör
emellertid en del av Guds skaparplan (Matt. 19: 6) och har välsignats i kristen

tradition. Den bör därför förbli som
'den ort där olika generationer möts och
ömsesidigt bidrar till fördjupad vishet och insikt, till att få ett rätt samspel mellan
individens r'xtmätiga krav och de andras fordringar i en social enhetu.31
BelolAningslrågan

37. Den alltför stora demografiska tillväxten bereder ofta extra bekymmer för utvecklingsfrågan. Befolkningen växer snabbare än de disponibla medlen och så ser
man sin våg tön till en återvändsgränd. Frestelsen blir då stor att tillgripa raåika,la
medel för att rygla befolkningstillväxten. Staten har otvivelaktigt rån att ingripa
inom gränsen för sina befogenheter. Den kan sprida lämplig upplysning och vid-taga ldmpliga steg, så länge som dessa anpassas tiil sedelagens fordringar och respektetar det äkta parets legitima frihet. Mänsklig värdighet fordrar den oförytterliga
rätten till äktenskap och till fortplantning. Det är i sista hand föräldrarnas sak
att
i full insikt om läget * avgöra det antal barn som de kan ta ansvar för
- Gud, inför sig själva och de barn, som de redan har, samt inför den samhällsinför
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gemenskap de tillhör. Upplysta av Guds lag, tdttmdtigt tolkad (autbentice interpretata), och burna av tillit till Honom, måste de här följa sitt samvetets röst.32
Yrketgrupper

38. Förutom familjemiljön, som ju är av grwdlåggande betydelse för rnänniskan, spelar ytkesgrupperna ofta en stor roll i individens utveckling. Det är deras uppgift att
främja sina medlemmars intressen. Därmed har de ett stort ansvar atr samtidigt
undervisa dem om deras plikter. Via den information de ger och den bildning de
föreslår, kan de åstadkomma mycket f.ör att ge aila en rätt känsla för det
väl och de fordringar, som det ställer på var och en av oss.

allrnännas

Rättnärig ntångfald.
39. Socialt handlande innebär också att

vi har en social uppfattoing. Den kristne
kan inte acceptera ett program, som förutsätter en materialistisk och ateistisk filosofi;
som inte visar respekt Iör att livet är inriktar mot Gud som sitt slutgiltiga mål,
eller respekt för frihet och människans värde. Men förutsatt att man inte undettrycker dessa värden, kan en pluralism av organisationer för yrkesgrupper och
arbetare vara inte blott rimlig utan även fördelaktig, som etr skydd för friheten och
en stimulans för debatten. Med varmt hjärta vill vi här hylla alla, som på detta sätt
arbetar i oegennyttig tjänst för sina brijder.
Kalturell utueckling
4o. Utöver ylkesgrupper finns det även kulturella organisationer. Deras roll är iote
av mindre betydelse för utvecklingen. uVärldens framtid vore i fanr, säger konciliet
helt allvarligt, >om vår ,tid inte förstode att frambringa visa män". Och det tilldLggec
pä världens goåa, är rika på visdom och skulle kunna
"mänga länder, som är f.attiga
hjälpa andra i detta hänseende.'33 Rikt eller fattigt, så åget varje land en nedärvd
kultur, som byggts upp både för det materiella livet och för människans andliga
dimension
inrättningar för det konstnärliga, intellektuella och religiösa. Både
- och det andliga har sina mänskliga värden, man fär inte förkasta det
det materieila
ena för det andras skull. Ett folk, som gör sig urarva sin andliga tradition, offtar av
sitt bästa; man kunde säga, att för att överleva, get det upp sitt existensberättigande.
Kristi lära gäller även för hela folket: uVad h!älper det en människa om hon vinner
hela världen men förlorar sin själ?u (Man. 16: z6).
Materialisnt sorn frestelse
4r. Fartiga foik kan aldrig nog vara pä sin vakt mot denna frestelse till materialism,
som kommer till dem från de rika folken. Exemplet av framgäng på tekniskt och
kulturellt område förknippas ofta med en rastlös aktivitet, som huvudsakligen inriktar sig på materiell Inmgäng. Detta innebär nu inte utan vidare art det andliga
livet kvävs. Tvärtom, "ju mindre slav unCer tingen man är, desto lättare kan man
höja sig till att tillbedja och betrakta Skaparenu.ss Men udet är inte av principiella
skäI, utan därför att den ofta finner sig alltför engagerad i den materiella världens
verklighet, som den moderna civilsationen kan göra det svårare för människan att
finna Gudu.sa Folken som befinner sig på uwecklingens väg bör alltså välja bland
det som sätts framför dem: kritisera och skjuta åt sidan de falska värden, som kan
leda till nedvärdering av det mänskliga idealet; godta sunda och välsignelsebringande
värden, för att uweckla dem tillsammans med sina egna värden och på sitt eget sätt.
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Sammanfattning

42, Det rör sig alltså om att fån,ja en mer fullödig humanism.so Detta innebär
en mångsidig utveckling av hela människan hos alla människor. En stängd humanism,
utan förståelse för andliga värden eller för Gud, som är deras källa, skulle kunna
ha en skenbar fnmgäng. Visst kan människan organisera jorden utan Gud, men
uutan Gud blir det till slut något mot människan. En exklusiv humanism är en
omänsklig humanismr.sT Sann humanism innebär alltså öppenhet mot det absoluta,
insikt om en kallelse, som ger en sann bild av det andliga livet. Människan är verk-

ligen inte norm för allt; tvärtom, först när hon går utöver sig själv förverkligar
hon sig själv, med Pascals ord'. L'homme patse infiniment I'ltotnme
människan är
oändligt större än människan.38

ÄNDRA DELEN

ÖUSESIDIG UTVECKLING AV N{ÄNSKLIGHETEN
43. En fullödig utveckling av människan kan inte ske utan en ömsesidig utveckling
av hela mänskligheten. Som vi uttryckte det i Bombay: uMänniska måste möta människa, nationerna finna varandra som bröder och systrar, som Guds barn. I denna
ömsesidiga förståelse och vänskap, i denna heliga gemenssmma framtid."3e Vi föreslog då också att man undersöker, vilka konkreta medel och praktiska organisacionsmöjligheter det finns för ett samarbete till frigörandet av de gemensamma tillgängarna och på så sätt för skapandet av en sann gemenskap av alla nationer.
Folkets brödratkap
44. Denna plikt åligger först dem som är mest gynnsamt lottade. Förpliktelsen
föijer av det mänskliga och det övernaturliga brödraskapet, som vi betraktar fuän tre
synpunkter:

I. Plikt till solidaritet
under utveckling.

_-

den hjälp som de rika bör ge åt dem som befinner sig

II. Plikt till social rättvisa
frägan om reglerandet av obilliga handelsförhållanden mellan starka och svaga nationer.
III. Plikt tiil universell kärlek
atr främja tillkomsten av en värld som är
för aIla, då.r alla kan ge- och ta, där de enas framgång inte betyder att
andra hämmas i sin utr"eckling.
vänligare

Frågorna

år allvarliga

-

hela vår civilisations framtid beror på svaren.

I. Hiälp åt de behövande
Kamp mot bungern
45. "Om någon, vare sig en broder eller en syster, saknade. . . mat för dagen och
någon av eder då sade till denoe: 'Gå i frid, kläd dig varmt, och ät dig mätt'
vartiil gagnade detta, såframt han icke därjämte gåve honom vad hans kropp behövde?u, sdger aposteln Jakob (Jak.

z: t5-r6).

Ingen kan undgå att vara medveten om att det idag finns oräkneliga män och
kvinnor på hela kontinenter som lider hungerskval, otäkneliga barn som är undernärda, så att mängz av dem dör vid späd ålder, medan andra hotas i sin fysiska eller
psykiska

ry6

tillväxt; ja,hela områden ser sig

dömda

till

ett dystert och nedtryckande öde.

Om folkens utueckling
Dagens läge
4,6. Vädjande appeller har redan hörts. Johannes XXIII:s ord blev varmt mottagna.40
Vi upprepade samma sak i vårt julbudskap rg6i,4r och igen speciellt för Indien
t96(.tz Den kampanj mot hunger, som FAO startade (och som den Heliga Stolen
understödde) gav goda resultat. Den internationella katolska hjälpverksamheten Caritas arbetar överallt. Uppmuntrade av vära bröder i episkopatet, ger mänga katoliker
generöst av sitt och sig själva, för att hjälpa dem som lider nöd. Dlrmed utökas också
antalet av deras nästa.
Morgond.agen

47. tV{en äveo om man tar med i beräkningen de privata och allmänna investeringar
som gjorts, de gåvor och lån som utlovats, så räcker det inte. Det är inte bara ftägan
om att övervinna hungern eller ens att stävia fattigdomen. Kampen mot nöden är
tvingande och nödvändig, men den är i sig själv otillräcklig.
Det gäller att skapa en värld där varje människa, utan hän51'n

till

ras, religion,

nationalitet, kan leva ett mer fylligt mänskligt liv, befriad från det slaveri som
människor och en otillräckligt behärskad natur påtvingar honom. En värld där
{rihet inte bara är etr tomt ord, utan där den fattige Lasarus verkligen får sitta till
bords med de rika (Luk. 16: r9-3r). Detta fordrar stor generositet av de rika,
många offer och en ständig insats. Var och en bör rannsaka sitt samvete och lyssna
på den nya röst som det har för våt tid. Är du beredd: att med egna pengar
understödja arbeten och insatser för de allra fattigaste? Ätt betaia rner skatt för att
allmänna medel skall kunna användas tiil förstärkt insats för utvecklingen? Ått
betala mer för importvaror för att den som producerat dem skall få en rättvisare
betalning? Om du ät ung, är du beredd att lämna ditt hemland för att petsonligen
hjälpa till att bygga upp ett ungt land?

Mänskli.g solidaritet

48. Samma plikt

till

solidari,tet som åligger individen gäller {ör nationerna:

"Plikten

att hjälpa utvecklingsländerna vilat tungt på de utvecklade ländernar, säger kon-

ciliet.as Den måste uppfyllas och omsättas i verkligheten. Det är visserligen normalt
att ett lands befolkning i första hand självt skall dra nytta av det som Försynen och
deras egen flit ställer till deras förfogande. Men inget folk har ratt att använda sin
rikedom enbart för eget bruk. Varje folk bör producera mer och bättre, både för
am bereda alla sina innevånare en sant mänsklig levnadsstandard och för att befrämja mänsklighetens solidaritet. Med tanke på den allt tilltagande bristen i de
underutvecklade länderna bör man anse det som lika nolmalt att ett högtstående
iand avsätter en del av sin produktion för att tillgodose deras behov. Det skall vidare
vara normalt att det utbildar tekniker, ingenjörer och akademiker, som kan ställa
vetenskap och sakkunskap

i

deras tjänst.

öuert'lödet

förut och vi säger det igen: de rika ländetnas överflöd måste
för de fattiga länderna. Den regel, som tidigare gälide nära
grannar, måste idag utvidgas til| alla nödiidande i hela världen. Faktiskt är detta
inte minst till de rikas fördel. Deras längvariga girighet kunde annars blott nedkalla Guds dom och de fattigas vrede över dem med oöverskådliga konsekvenser.
Skall de ledande länderna fortfara att vara inneslutna i sin egoism, så riskerar de
att förlora sina kulturelia värden därför att de inte viTI uara mer utan helbe ba mer.
49. Det har sagts

stå

till

förfogande
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Liknelsens ord passar på dem som på den rike, vars jord givit så mycken skörd att
han inte visste var han skulle göra av all säden: uMen Gud sade till honom: Du
dåre, i denna natt skall din själ utkrävas av digu (Luk. rz: zo).
Planering

5o. För att få full verkan, måste alla insatser samordnas i en stor gemensam planering. De får inte förbli enstaka och isolerade, ännu mindre stå i motsats till varand,ra pä grund av prestige- och maktskäl. Den planerade hjälpen åstadkommer mer
och bättre än den sporadiska hjälp, som beror på den enskildes goda vilja. Som vi
tidigare sade, förutsätter vi här genomtänkta program, målsättningar, beslut om
medel och omgrupperingar av insatser, som bäst anpassas till aktuella eller förutsedda framtida behov. Ett program ger vidare perspektiv än de måI, som den ekonomiska tillväxten och socialt framåtskridande utgör: Det ger mening och värde åt
själva insatsen. Genom att inrikta sig på hela världens bästa bringar det även människan

till

gällande.

En Värld.sfond

5r. Man måste gå mycket längre. I Bombay fordrade vi en stor vrirldsfond, som
delvis skulle få sina medel från militärutgifterna, för art kunna hjälpa de mest
lottlösa.aa Vad som gäller för den akuta kampen mot nöd gäller också för den
vidare utvecklingen. Endast genom ett internationellt samarbete, med en gemensam
fond både som symbol och som medel, kan man hoppas att övervinna den ofruktbara rivaliteten och påbörja er givande och fredlig dialog mellan folken.
Fondens förd,elar
12, Detta innebär inte att bilaterala och multilaterala avtal ej längre fär ingäs. Genom
dem kan man få byta ut beroendeställningen och bitterheten från kolonialtiden mot
vänskapliga förhållanden, som baseras på juridisk och politisk jämlikhet. När awalen
inbyggs i ett internationellt samatbetsprogram, behöver man inte vara lika misstänksam mot dem. Den motagande parten slipper vara så på sin vakt i tron att
den andre bara förespeglar ekonomisk eller ,teknisk assistans medan han i själva
verket eftersträvar en s. k. neokolonialism, där man genom politiskt uyck och ekonomisk dominans vill befästa gamla positioner eller skapa nya maktställningar.

Det brådskar nted t'onden

t3. ut,,n tvivel kunde man genom en sådan fond lättare undvika en del onödiga
utgifter som görs av rädsla eller av prestigeskäI. Det finns så många folk som lever i
hungersnöd, så många hem som är försänkta i elände, så många människor som
fötblir helt utan bildning. Det finns så många skolor, sjukhus, människovärdiga
bostäder som måste byggas. Att då slösa bort pengar, för allmänt eller privat bruk,
av nationella eller personliga skrytskäl eller för en berungande upprustning
alit
- Må
detta är en skandal, som inte kan tolereras. Det är vår plikt att fördöma den.
de, som bär ansvaret lyssna på oss, innan det är för sent.
Dialogen

54. Det är nödvändigt att man kommer fram till en dialog, som vi föreslog i vår
första rundskÅvelse Ecclesiam suam.4i Denna dialog mellan den som bidrar rned
medlen och den som drar nytta av dem, gör det möjligt att skaffa sig en uppfattning om, vad den ene kan ställa till förfogande och hur detta täcker verkliga behov
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och kan utnyttias till fullo. Utvecklingsländerna löper då inte risken att åsamka
sig sådana skulder att €n stor del av vinsten gfu ät till avbetalningen. Räntesatser
och löptid för lånen skulle kunna ordnas så, att ingendera parten belastades oskäligt
man kund'e räkna in fria gåvor, lån som är helt eller nästan fi.ntefria, tiden för

-amorteringat m. m. De som ställer pengarra till

förfogande skulle få garantier om

att de användes enligt uppgjord plan och med rimlig effektivita; det får inte vata
kägan om att uppmuntra låttja och parasiterande.
De som mottar hjälp borde kunna fordra att man inte blandar sig in i deras inre
politik eller utsätter deras samhällsstruktur för rubbningar. Självständiga stater har
ratt att sköta sina egna affårer, bestämma sin egen politik och fritt uweckla sig mot
den samhällsform de själva vill ha. Det rör sig alltså om frivilligt samarbete, där
två parter respekterar varandras värde och gör en gemensam insats för att bygga
upp en mänskligare värld.
55. Uppgiften kan verka omöjlig i de områden där det åagliga bekymret för att
hålla familjen vid liv inte lämnar tid ens för tanken på det slags arbete, som skulle
förbereda en mindre mödosarn framtid. Men det är just dessa män och kvinnor,
som vi måste hjälpa, skänka dem övertygelse om att de själva kan arbeta för sin
egen utveckling och så småningom skaffa sig medlen därtill. Denna gemensamma
uppgift fordrar visserligen en gemensam och modig insats. Men var övertyga.d orn
att det här rör sig om verkligt väsentliga ting: De fattiga folkens liv, den inre
freden

i

utvecklingsländerna.

-

Freden

i

hela vädden.

II. Rättvisa i handelsutbytet
56. Ansträngningar, även stora, som gör,s för att hjdlpa uwecklingsländerna på det
ekonomiska eller tekniska planet, vore rätt meningslösa om deras resultat delvis
upphävdes av det ojämna handelsutbytet mellan rika och fattiga länder. De senare
skulle inte kunna ha något förtroende, om de märkte att man skänkte med den ena
handen och genast tog med den andra.

Alh större

säiLlnad

57. Länder med långt driven industrialisering exportetff huvudsakligen fd,rdiga
produkter, medan mindre utvecklade ekonomiska områden bara har jordbruksprodukter eller råvaror att såIja. Genom teknikens ftamsteg får industrivaror större
värde och finner en god avsättning. Råvaror från underutvecklade länder är däremot
utsatta för stora och plötsliga prisfluktuationer; priset har inte alls en tendens att
ständigt stiga. Så får de miodre industrialiserade länderna stora svårigheter, när de
försöker att balansera sin utrikeshandel och förverkliga sitt utvecklingsprogram. De
fattiga länderna förblit fattiga och de tika blir allt rikare.

Ei längre liberalism
och endast detta
skall bestämma de internatio58. Den regeln, att fritt utbyte
- längre upprätthållas.
- Den kan vara tiil stor fördel
nella handelsförhåilandena, kan inte
när handelspatterna är relativt jämlika. Då uppmuntar den till framåtskridande och
ansträngningarna belönas. Industriellt högststående länder anser därför att regeln är
riktig. Men om skillnaden mellan handelparterna blir för stor, så gäller den inte
längre. Det
'friau marknadspriset kan då leda till verklig otätwisa. Vi ifrågasätter
därför liberalismens grundprincip angående handelsutbytet.
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Aatal och rättuita
59. Leo XIII:s lära i Rerum Nouarum gäller fottfarande: Det faktum att bägge
garantera avtalets rättvisa, om deras inbördes
parrer samtyckt, räcker inte för
^tt
samtycke måste undetordnas naturråttens
situation är alltför olika. Kontrahentens
fordringar.aG Det som gäller för individens rättvisa, gäller också för internationella
avtal: handelsutbytets ekonomi får inte bara bero på fri konkurrens, som alltför ofta
leder tiil ekonomisk diktatur. Det fria utbytet måste underordnas det, som fordras
i den sociala rättvisans namn.
Lär aa existerande rystern
6o. Även utvecklade iänder har förstått detta och man ser hur de vidtar lämpliga
ätgärder för att inom landet trygga en ekonomisk balans, som skulle kunna rubbas
av en ohämmad fti konkurrens. Jordbrukspriser subventioneras på bekostnad av mer
gynnsamt lottade handelsgrenar. Går man in för utökat handelsubyte
t. ex. inom
så aovänds finanspolitik, skattesystem och -sociallagar för
en gemensam marknad
- industrier, som inte kan klara sig på egen hand.
att ge konkurrenskraft åt
I

tfi ernatio

ne

lla

k

onu

e

nrioner

6r. Vi får inte hemfalla åt att använda dubbla mått och dubbla vikter. Det som
gäller för landets egen ekonomi, det som gäller för ett utvecklat land, gäller också i
handelsförhållanden mellan rika och fattiga länder. Vi vill inte avskaffa den fria
marknaden, men den måste hållas inom gränsen för rätwisa och det som är moraliskt
acceptabelt och som är mänskligt. När utvecklade och underutvecklade områden har
ert handelsutbyte, så är deras utgångssituation och deras möjlighet till verklig frihet
alltför olika. Den sociala rättvisans normer fordrar att den internationella handeln
upprättar åtminstone en viss likhet i möjligheten mellan de båda parterna för att
kunna kallas mänskiig och etisk. Det måste givetvis bli ett mål för framtiden. Men
för att uppnå det måste redan nu en verklig jämiikhet i förhandlingatna och avtalsförberedelserna skapas fram. Brett upplagda internationella konventioner skulle
kunna vara till nytta. De skulle fastställa vissa allmäona normer för att reglera
vissa priser, garantera en viss produktion, hjälpa vissa industrier, som startats. Dylika gemensamma ansatser till rätwisare handelsförhållanden mellan länderna, skulle
innebära en klar hjäip för utvecklingsläoderna. Det skulle ge resultat inte bara nu
utan även på lång sikt.
Hind.er att örterainna: nationalisrnen

62. Det finns många andra faktorer, som hindrar att man bygger en rättvisare värld,
där det tas mer hänsyn till universell solidaritet. Vi tänker på nationalism och
rastänkande. Det är helt naturligt att länder, som nyligen blivit politiskt självständiga,
slår vakt om sin nationella enhet, som fortfarande är bräcklig. Det är normalt att
länder med en gammal kultur är stolta över det arv, som historien skänkt dem.
Men dessa legitima känslor måste sublimeras genom en gränslös kärlek, varmed vi
omfattar alla medlemmar av den mänskliga familjen. Nationalism avskär folken från
det, som utgör deras rätta goda. Den visar sig särskilt skadlig då den ekonomiskt
svaga situationen snarare fordrar en allmän insats av kunskap och finansieila medel
för att förverkliga utvecklingsprogrammet och befrämja handel och kulturellt utbyte.
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Rattänhande

63. Rastänkande är inte något som förekommer enbart i nya nationer, där det
kamoufleras under täckmanteln av rivalitet mellan stammar och politiska partiet,
till stort men för rättvisa och med iara Iör den interna freden. Under kolonialtiden
var den ofta förhärskande mellan kolonialister och infödda, satte hinder för ett förnuftigt och givande tankeutbyte och ledde till bitterhet på gtund av verklig orätwisa.
Den utgör fortfarande ett hinder för samarbete med mindre gynnade länder och är
grogrund för splittring och hat även inom nationerna. Trots alla orubbliga lagar
om den mänskliga personens rättigheter, blir individer och familjer utsatta för orättvis diskriminering på grund av ras eller hudfärg.

Mot uniaersell rclidaritet
64. Det fyller oss med sorg att betrakta denna situation, som är

så fuli av hot mot
framtiden. Men vi vill inte förlora hoppet. Ett alltmer upplevt behov av samatbete,
en större känsla för solidaritet kommer till slut att bryta ned oförståndets och egoismens skrankor. Vi hoppas att de mindre utvecklade länderna utnyttjar sitt grannskap för att åstadkomma gemensamma utvecklingszoner övet stora områden, med
gemensam planering, samverkan vid investeringar, utbyte av tjänster och varor. Vi
hoppas även att multilaterala och internationella organisationer genom en nödvändig
omorganisation skail linna vågar, som gör det möjligt för de mindre utvecklade
trogna sina egna förutsättningar och
länderna att komma ur sitt trångmål och
gåvor
själva få finna medel att förverkliga
sitt sociala och mänskliga f.ramät-

skridande.

Folken, smeder ao sin egen

6s. Ty dit måste

lyka

vi

nå fram. Den alltmer vidgade världssolidariteten bör ttlläta aLla
folk att bli smeder av sin €gen lycka. Hittills har makt alltför ofta varit utslagsgivande i förhållandet mellan nationerna. Må den dag komma, då internationella
relationer präglas av ömsesidig respekt och vänskap, av växelverkan i samarbete
och befrämjande av det allmänna genom individuellt ansvar. De yngsta och svagaste
folken fordrar aft fA bli medarbetare för att bygga upp en bätue värld, som visar
mer respekt för individens rätt och för hans kallelse. Det är en legitim fordran: Låt
var och en höra den och ge sitt svar till den.

III. Universell kätlek
66. Vädden är sjuk. Hennes onda berot inte så mycket på det oproduktiva sätt på
vilket hennes tillgängar behandlas eller blir monopoliserade av nägra få. Det egentliga
onda är bristen på broderskap mellan människor och mellan folken.

Plikt

till

gästfrihet

67. Vi vill energiskt insistera på plikten till gästfrihet
en plikt, som kommer både
- Den åligger såväl familjer,
från mänsklig solidaritet och från den kristna kärleken.
som kulturella organisationer i värdlandet. Särskilt för de unga behövs det fler
mottagningscentra och hem. De behöver skydd mot ensamheten, mot känslan av att
vara övergiven, mot förtvivlan som bryter ned alla moraliska stöd. De behöver också
skyddas mod den svåra 'situation de befinner sig i, där de ofta tvingas jämföra sitt
hemlands extrema fattigdom med den lyx och den slösaktighet, som nu omger dem.
De behöver hjälp föt att klara sig mot de underminerande läror och frestelser till
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när de tänker på det myckna "oförtjänta eländet".l7
Siutligen skall den broderligt öppna famnens värme vara dem en förebild av ett
rätt fört liv och hjälpa dem att uppskatta ,såväl en äkta och verksam kristen kädek
som andliga värden.
68. Det är smärtsamt att betänka att mänga unga kommit till de högt utvecklade
länderna för att få kunskap, yrkesformation och bildning, som skall hjälpa dem att
göra en bättre insats i sitt hemland. Men alltför of.a lörlorar de i stället den aktning
för de andliga värden, som de'tidigare omfattat som ett värdefullt arv i den civilisaagr,ession, som ansätter dem

tion de vuxit upp i.
69. Samma gästfrihet skall gälla de utländska arbetarna. De får dock olta leva
under omänskliga förhållanden, där de spar av lönen för att i viss mån kunna lätta
bördan för sin familj, som lever i elände i hemlandet.
7o. Vi vänder oss nu till dem, som har orsak att å yrkets vägnar resa till länder,
som iust böriat industrialiseras: Företagare, affärsmän, ledare eller representanter för
de stora företagen. De har ofta en känsla för det sociala i sitt hemland. Hur kommer
det sig att de återvänder till individualismens omänskliga principer, när de rör
sig i mindre utvecklade länder? Genom sin priviligierade ställning borde de även
här i stället bli föregångsmän för socialt framåtskridande och befrämjande av
mänskliga principer. Med sin otganisatoriska blick torde de se, hur man rätt uppskattar den inhemska arbetskraften, utbildar fackarbetare, ingenjörer och arbetsledare,
hur man uppammar deras initiativ och så småningom låter dem överta viktigare
sysslor, ja pä d,erta sätt förbereda dem för att i en nära framtid få delta i själva
ledningen av företaget.
Eller att man åtminstone alltid såg till att rättvisa rådde i förhållandet mellan
chefer och underordnade. Att arbetsförhållandena reglerades genom standardav,tal
med ömsesidiga förpliktelser. Ått ingen, vem det vara månde, blev orättvist utlämnad
åt fullständigt godtycke.
Utuecklingspro,jekt

7r. Vi gläder oss att se, hut allt fler och fler experter skickas ut till utvecklingsprojekt av internationella organisationer, genom ömsesidigt avtal eller på privat
initiativ. "De bör inte uppföra sig som herrar, utan som assistenter och medhjälpare.n48 Den lokala befolkningen märker mycket snart med vilka motiv de kommit
-_ om med glädje eller tvunget, om för att visa upp sina tekniska färdigheter eller
för att skänka av sitt bästa åt människorna. Om deras mission inte visar prov på
brodedig kärlek, tas den inte emot.
Experterna

72. Det år dårför nödvändigt att den tekniska färdigheten komplemeras med tecken
på en oegennyttig kädek. Experterna måste vara fria frän varje slags nationalistiskt
högmod, liksom från varje antydan av rastänkande. De bör förstå vikten av att
arbeta i nära samarbete med alla. De vet att deras kunskaper inte ger dem en överlägsenhet pä alla områden. Den kultur, som format dem, innehåller utan tvekan
element av en universell humanism, men den är varken unik eller exklusiv, och
kan inte importeras utan anpassning. Utvecklingsarbetaren bör aktivt intressera sig
för det laod, som tar emot honom, dess historia, tradition och kultur. På detta sätt
kan två civilisationer mötas i ett fruktbart utbvte.
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Kahurernat d.ialog
73. En uppriktig dialog skapar broder,skap mellan kulturer liksom mellan personer.

När folken gemensamt försöker ta itu med utvecklingsproblemen, så kommer de
varandra närmare om alla, från regeringen och dess representanter ned till den
enklaste utvecklingshjälparen, kunde vara besjälade av brodedig kärlek och f.yllåa av
en uppriktig önskan att bygga upp en civilisation, grundad på världsomfattande soli-

daritet. Här kan en dialog springa fram, som sätter mäoniskan i centrum, inte livsmedel eller tekniken. Dialogen blir givande först när den hjälper folken att höja
sig och även utveck'la sina andlig dirnensioner. Tekniker måste bli läromästare, detas
undervisning måste omfatta andliga och etiska synpunkter så att den leder till en utveckling av det sant mänskliga, inte bara av det ekonomiska. Även efter avslutad utvecklingshjälp består då de mänskliga relatiorrerna. Vad skulle inte detta kunna betyda

för

vädd,sfreden?

Appell till de anga
14. Mänga unga har redan med iver och entusiasm svarat på Pius XII:s appell
för lekmannamissionärer.ae Andra har spontant ställt sig till förfogande för organisationer av officiell eller privat karaktär, som grundats för insats i utvecklingsländerna. Det gläder oss vidare att man i vissa stater nu har möjligheten aft byta ut
militärtjänsten mot en social tjänst eller tjänst rätt slätt. Vi ger vår välsignelse åt
detta initiativ och åt dem som med god viija t^t yata på det. Måtte alla, som kallar
sig kristna, ,höra hans appell: "Ty jag var h'ungrig och I gåven mig att ätr, jag vat
törstig och I gåven mig att dricka, jag var husvill och I gåven mig härbärge, naken
och I klädden mig; jag var sjuk och I besökten mig, jag var i fängelse och I kommen
tiil mig (Matt. z5: 3j16). Ingen borde längre kunna förbli oberörd inför sina
bröders öde, där de framhärdar i sitt elände, offer för okunnighet och hotade av
allt osäkert. Liksom Kristi hjärta så bör den kristna själv lida med dem: >Jag ömkar
mig över folketu (Mark. 8: z).

Bön ocb hand'ling
7 5' Lät oss alla enträget be

till

den Allsmäktige att mänskligheten

blir

medveten

om detta onda och med förnuft och insikt bemödar sig att snabbt undanröja det.
Denna bön bör åtföljas av €tt personligt engagemang, där var och en allt efter kraft
och förmåga gör ,sitt i kampen mot underutvecklingen. Låt individer, grupper och
hela länder ge va:,z'ndru handen i broderlighet, låt de starka hjälpa de svaga att
växa till. Understöd det med hela din färdighet, din entusiasm och oegennyttiga kåriek. Den som drivs av en sann kädek, kan bättre än någon annan se orsaken till
lidandet, finna medel för att bekämpa det och energiskt övervinna det. Som fredsstiftare skall han ufortsätta på den inslagna vägen för att skänka glädje och ljus

och nåd till människor på hela jorden, hjälpa dem att tvärs över alla gränser finna
bröder och vänneru.So
Frederu nj)a nanz.n är UTVECKLING
76. Den uppenbara bristen på ekonomisk, social och kulturell jämlikhet i vädden
förorsakar spänning och motsättningar som kan bringa freden i fara. När vi kom
tillbaka frän vär fredsresa till de Förenade Nationerna, sade vi till konciliefäderna:
>Vi måste vända vår uppmärksamhet mer mot de folk, som är stadda i utveckling,
och deras antal är oräkneeller riktigare sagt: Vår kärlek till de fattiga i världen
- Bekämpar vi elände och
måste bli mer uppmärksam, aktiv och generös."5l
ligt

-
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vi konkret hjälp, men samtidigt ger vi också möjlighet för alla att
utveckla sig som människor och andliga varelser och ökar så hela mänsklighetens
väI. Fred kan inte bara betyåa att det inte pågår krig, att den prekära maktbalansen
ännu upprätthålles. Freden byggs dag f& dag när vi bemödar oss om den ordning
som Gud velat och som innebär en rner fullödig rättvisa bland folken.t'2
orättvisa så ger

Bryt isoleringen

77.De enskilda folken skall själva skapa sin framtid och de ar dåriör i första hand
själva ansvariga för utvecklingen. Men de kan inte åstadkomma den på egen hand.
Vi skulle därför vilja framkasta följande förslag för att förverkiiga den utveckling
som leder tiil fred: Regionaia avtal mellan svagare folk för att ge varandra ömsesidigt stöd; samförstånd på bredare basis för att ge dem den hjälp de behöver; att
de båda parterna drar upp riktlinjer för att reglera utarbetandet av det gemensamma
planeringsprogrammet.

28. För detta internationella samarbete behövs organisationer, som förbereder, samordnar och leder det. Man behöver nog gå så långt, som att upprätta en juridisk
ordning, som accepteras av hela världen. Vi uppmunrar av hela hjärtat de organisationer, som redan tagit itu rned detta samordnande av utvecklingen och önskar
att de skall få mer auktoritet. I vårt tal till FN:s representanter i New York sade
vi bl.a.: "Er kallelse är att åstadkomma en förbrödring inte bara mellan en del folk,
utan mellan alia folk... Innebär inte detta nödvändigwis att man så småningom
måsta grunda en myndighet för hela världen för att skapa mer effektivitet på det
juridiska och politiska planet?"53
79. Mänga avfaråar kanske allt detta som utopiska drömmar. Men vem är det <iå
som brister i realism egentligen? Har de inte märkt att världen har fått en ny dynamik, som går mot broderlighet? Trots sin ignorans, sina fel, ja trots sina synder,
äterfall i barbari och irrgångar längt Iår' frälsningens väg, så närmar sig världen
långsamt, kanske omedvetet, sin Skapare. Vägen mot mer mänsklighet fordrar ansträngning och offer, och just detta offer, som man tar pä sig för sina bröder, betyder framsteg för hela den mänskliga familjen. De kristna vet att enheten med
Frälsarens offer hjälper
bygga upp Kristi kropp till dess fullhet: Guds folk som
samlas

till

ett.;a

^tt

i solidaritet. Vi har velat påminna er alla om hur om(attande och trängande den uppgift är, som måste lösas. Timmen har kommit för
att skrida tiil handling. Mycket står på spel: Så många oskyldiga barns liv, så många
olyckliga familjers möjlighet till att uppnå en mänskligare situation, världens fred,
civilisationens framtid. Alla människor och alla folk måste axla sitt ansvar.
8o. På denna väg vandrar vi

Slutappell

Till katolikerna
8r. Vi besvär först alla vära söner. I

utvecklingsländerna liksom annorstädes bör
lekmännen överta som sin speciella uppgift att törnya den timliga ordningen. Det
tilihör visserligen hierarkiens uppgifter att undervisa om och auteotiskt tolka de
moralprinciper, sorn råder för detta område. Men lekmännen skall inte sitta och
vänta pä order, utan på eget initiativ sprida en kristen anda i sin omgivning, så att
den genomsyrar tankesätt och seder, lagar och samhällsstrukturer.s5 Det behövs
ändringar, djupgående och oundvikliga reformer. Se till att ni hjälper till så att
dessa
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Till våra söner i de mer gynnsamt lottade ländetna säger vi: Vi fordrar att ni
bidrar med ert kunnande och aktivt deltar i de officiella eller privata, statliga eller
kyrkliga organisationer, som har till syfte att övervinna svårigheterna i utvecklingsländerna. Ni bör alla innerligt önska att fä stä i främsta ledet bland dem, som arbetar för att förverkliga en internationell ordning, där rätwisa och billighet härskar.
Till

andra kristna och troende

Yi är säkra på att alla våra kristna bröder vill utvidga den gemensamma insatsen
för att hjälpa väriden att skaffa bort egoism, högmod och rivalitet, att övervinna
ärelystnad och orämvisa, och öppna vägen för alla till ett mäns'kligare liv, där var
och en blir älskad och hjälpt som en nästa, en broder.
Vi känner oss fortfarande rörda vid minnet av det oförglömliga mötet i Bombay
med alla vära andra troende bröder. Vi inbjuder dem ånyo att ställa både hjärta
och hjärna till förfogande för att alla människobarn skall kunna föra ett liv värdigt
82.

Guds barn.

Till alla männisAor aa god. ailja
83. Slutligen vänder vi oss till alla människor av god vilja, som är medvetna om
att vägen till fred gät via utvecklingen. Representanter vid internationella organisationer, statsmän, publicister, lärare! Ni alla, var och en på sin plats, bygger upp en
ny värld. Vi ber till den allsmäktige Guden att han upplyser ert förstånd och styrker
er't mod
se

för att väcka den allmänna opinionen och få människorna med er. Lärare,

till att barnen redan från början får

en levande kärlek

till

de nödlidande folken.

ni skall hålla inför våra ögon

både det, som gjorts för ömsesidig hjälp
- och det panotama av elände, ,som människorna helst vill glömma, för
biand folken
att lugna sitt samvete. Må de rika åtminstone få veta att de fattiga står vi dörren
och längtar efter smulor från rikemans bord.

Publicister

TiLl

statsmännen

8a.

Ni

Till

d.e

statsmän, det är på er det kommer an att mobilisera de krafter, som finns i
samhället för att bättre förverkliga väridens solidaritet. Låt dem först lära sig att
göra avkall på lyx och slöseri, för att i stället be{rämja utvecklingen och säkra freden.
Ni representanter vid internationeila organisationer, vi ställer vårt hopp till er för
att vända den farliga och ofruktbara maktkampen i världen till ett samarbete i
vänskap, fred och oegennytta, där hela mänskligheten utvecklas i solidaritet och alla
människor får större möjlighet att bli sig själva.

lärda och aisa
85. Om det är riktigt att världens onda beror på att den tänker fel, så riktar vi en
gemensam appell till alla tänkande och visa män, katoliker, kristna, till dem som
åkailar Gud, dem som törstar efter det absoluta, efter rättvisa och sanning: till aila
människor av god vilja. Med Kristus vägar vi be er enträget: uSöken, och I skolen
finna, (Luk. rr:9). Led oss på den väg som för till ömsesidig hjälp, fördjupad
insikt, ett öppnare sinne och till ett liv som bröder i en mänskligare gemenskap,
som är sant universell.
86. Ni alia som hört de lidande folkens rop, ni alla, som bemödar er om att svara
på det! Ni är den rätta och saflna utvecklingens apostlar. Vi skall inte suäva efter
rikedom av själviska skäI, eller för dess egen skull. Men vi strävar efter den för att
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kunna ställa den i människornas tjänst, för att kunna ge det dagliga brödet ät aLla,
denna källa till broderskap och detta tecken på Guds försyn.
87. Så välsignar vi er av hela värt hjårta och ber att fä vara bröder med alla människor av god vilja. Om fredens nya namn är utveckling, vem vill då inte vata med
och bygga på den med all sin kraft? Till alla, alla riktar vi vår vädian och hoppas
på ett ,svar på det rop, som kommit från vårt hjdta, i llerrens namn.

Givet

i

Vatikanen Påskdagen

z6 mars 1967.
Paulu VI
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