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2. A szeretet  az  egyház tanítása,  ami  társadalmi,  gazdasági,  poltikai  kapcsolatokban is  kell.  Az 

igazság nem viszonylagos.

6. Alapelv az egyházban az igazságosság és közjó. Meg kell adni a másiknak, ami megilleti (övé) 

utána adni ami az enyém ezt szeretetből. 

7. Egyén feladata dolgozni és a közjó intézményeit igényelni.(=politika)

9. A népek közötti függés nem felel meg a lelkiismeretnek. Egyház nem politizál, de rámutat az 

igazságra az emberek érdekében.

11. Egyház célja az ember fejlődése, az intézmény kell, de nem elég.

21. Profit nem előzheti meg a közjó végső célját! }MINDEZEK

Helytelen és spekulatív pénzügyi tevékenység pusztít. }megoldása

Tecnikai erők, erőforrás kiaknázás szabályozatlansága. }emberközponttal

22.  Gazdag  országokban  is  új  típusú  szegénységek  keletkeznek

   Szellemi tulajdonjogok túl mereven vannak érvényesítve. 

23. Csupán technológiai fejlődés nem elégséges!

24. Pénztőke és termelőeszközök mobilitása korlátozza az államokat.

25. Túlzott munkahelyi bizonytalanság emberi hanyatláshoz vezethet.

26. Ember nem csupán kulturális tényező, kell a transzcendens kapcsolat.

27. Hosszú távon fenntartható helyi földművelésre van szükség. környezetre tekintettel. Élelemhez 

és vízhez való jog minden emberé!

A helyi közösségeket be kell vonni a földművelés döntéseibe.

30. Tudomány szakosodása, elzárkózás a metafizika elől veszélyes a népek fejlődésre.

32. Gazdasági döntések ne növeljék a különbségeket.  Elsődleges a munkához jutás és a munka 

megtartása. Strukturális bizonytalanság pusztítja az emberi erőforrásokat. Föld ökológiája is fontos.

35.  Téves,  hogy a  piacgazdaságnak szüksége van szegénységre.  Szegény országok nem terhek, 

hanem erőforrások.

36.  A  társadalmi  problémát  a  közjó  keresésével  kell  megoldani  és  nem  a  piaci  logika 

kiterjesztésével. A piac nem lehet terep, ahol az erős a gyenge fölé kerekedik.

36. A szolidaritás a gazdaságban is fenntartható.



36. A gazdasági tevékenységet nem szabad elválasztani az újraelosztástól.

37. A politika irányította újraelosztásra szükség van.

38. Szükséges a magánvállalkozás, állami vállalkozás, társadalmi célú vállalkozás is.

39.     Piac=adni, hogy kapjak ; Állam=adni mert kötelező (újraelosztás)

KELL érdek nélküli gazdasági tevékenység is!

40. Veszély csupán a befektetők elvárásainak megfelelni. A vállalkozásnak felelősséget kel viselnie 

a munkásokért, üzleti partnerekért, beszállítókért, az érintett közösségért.  Beruházásoknak morális 

jelentősége is van.

41. Az államnak növekednie kell a válságban és illetőségi körét visszaszerezni

Szükséges a politikai hatalom tagolása helyi, nemzeti, nemzetközi szintre.

42. A globalizáció nem személytelen fatalisztikus, azzá lesz, amivé tesszük.

43.  Kötelességek nélkül a jogok önkénnyé lesznek.  Jóléti  társadalmakban jogok bűnös mértékű 

igénylése összefügg az élelmiszer és vízhiánnyal.

Antropológiai és etikai keretekre kellenek alapulniuk a kötelességeknek és jogoknak. Nem lehet 

minden jog polgári döntés következménye.

44.  Hiba  az  alulfejlettség  fő  okát  a  népességnövekedésben  látni.  Sexualitás  nem  csupán 

gyönyörforrás, és a családtervezés nem lehet politikai intézkedés.

45. Elismerést érdemelnek az „etikai pénzügylet, mikro hitel, etikai számlák. Szükséges, hogy ilyen 

kifejezések  alatt  emberi  értéktől  eltérő  tevékenység  ne  legyen.  Az  egész  gazdasági  szférának 

erkölcsösnek kell lennie.

46. Szükségesek széles körben olyan vállalkozások, amik humán és szociális célokra fordítják a 

nyereséget.

47.  Gazdaság  fejlesztésénél  fontos  a  szubszidiaritás  és  felelősségvállalás.  Legfőbb  az 

életkörülmények javítása.  A megsegítetteket be kell vonni a program tervezésbe és főszereplővé 

tenni a megvalósításba.

48.  Természet  sem  nem  fontosabb  az  embernél,  sem  nem  alapanyag,  amit  kedvünk  szerint 

rendezhetünk. Teremtő alkotása.

49.  Probléma  az  energiaforrások  felvásárlása  egyes  államok,  vállalkozások  által.  A természeti 

tartalékok felvásárlása kizsákmányoláshoz vezet. Ezt a nemzetközi közösségnek kell megoldani a 

szegény országok bevonásával.

Szükséges az energiatartalékok világméretű újrafelosztása.

50. Kötelességünk a következő generációnak olyan állapotban átadni, hogy élhető legyen.

51.  Ahogy  a  környezettel  bánunk,  visszahat  az  önmagunkkal  való  bánásmódra.  A szolidaritás 

megsértése környezeti kárt okoz.                          A vízkészletek felvásárlása súlyos konfliktusokat 

idézhet elő.



55. Felelősség leginkább a politikusoké. 

57. A globalizációnak szubszidiaritás jellegűnek kell lennie!

58. A szubszidiaritásnak szolidaritással kell szorosan lennie.

   Agráriumban előnyös lehet az igazságos világkereskedelem.

59. Műszakilag fejlett társadalmat nem szabad összetéveszteni állítólagos kulturális fölényükkel.

63. Közvetlen kapcsolat van a szegénység és munkanélküliség között.

65. Pénzügyi rendszer működésmódjának szerkezetének megújítása kell.

   Hitelszövetkezetek világa tapasztalatok szerint hasznos és tisztességes.

67. Szanálhatóvá kell tenni a válság által érintett gazdaságokat, hogy a világgazdaságot irányítani 

lehessen.

   Valódi  politikai  világtekintély kell,  ami szolidaritás  és  szubszidiaritás  elvéhez ragaszkodik a 

globalizáció irányítására.

68-77 Népek fejlődése és a technika.  

78-79 Befejezés

Összeállította: Péntek Zsolt
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