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Kjærlighet i sannhet – om helhetlig menneskelig 

utvikling 

INTRODUKSJON 

Art 1 – 5 Om kjærlighet i sannhet 

Kjærlighet i sannhet, som Kristus bar vitnesbyrd om gjennom sitt 

jordiske liv og spesielt gjennom sin død og oppstandelse, er den 

viktigste drivkraften bak alle menneskers og hele menneskehetens 

utvikling. Kjærlighet er hjertet i Kirkens sosiallære og Guds største 

gave til menneskeheten. Alt har sin opprinnelse i Guds kjærlighet, alt 

er formet av den og alt er rettet inn mot den. Kjærlighet er ekte når 

den framtrer i sannhet. Sannhet må søkes, finnes og uttrykkes innenfor 

kjærlighetens sfære. Mens kjærlighet på sin side må forstås, bekreftes 

og praktiseres i lys av sannhet. En kristenhets kjærlighet uten sannhet 

vil være mer eller mindre utskiftbar med en samling gode følelser. 

Uten sannhet degenereres den til sentimentalisme.   

Nestekjærlighet er kjærlighet som mottas og gis. Den er ”nåde”. Det 

er denne kjærlighetens dynamikk som er sosiallærens utspring; 

bekjentgjøringen av sannheten om Kristi kjærlighet i samfunnet. 

Kjærlighet i sannhet er prinsippet som hele sosiallæren dreier seg om. 

Dette prinsippet omfatter i utviklingssammenheng prinsipper som 

rettferdighet og det felles gode. 
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Art 6 Om rettferdighet  

Kjærlighet mangler ikke rettferdighet, som er å gi den andre det som 

er hans. Jeg kan ikke gi det som er mitt til den andre uten først å gi 

ham det som tilhører ham ut fra rettferdighet. Dersom vi elsker noen 

med nestekjærlighet da er vi først og fremst rettferdige mot dem fordi 

rettferdighet er udelelig knyttet til kjærlighet.  

Rettferdighet er det viktigste elementet i kjærlighet. Nestekjærlighet 

forutsetter rettfredighet, anerkjennelse og respekt for de legetime 

rettigheter som individer og folkegrupper har. På den annen side 

overskrider nestekjærlighet rettferdighet og gjør den fullstendig i det å 

gi og tilgi. 

Art 7 Om det felles gode 

 Å elske noen er å ønske denne personenes gode og å ta virkningsfulle 

steg for å sikre dette. I tillegg til individets gode er det et gode som er 

knyttet til det å leve i samfunnet – det felles gode. Dette er ”vårt alles 

gode” som omfatter enkeltindividet, familien og gruppene som utgjør 

samfunnet.  

Å ønske det felles gode og å arbeide og streve for det er en 

forutsetning for rettferdighet og nestekjærlighet. Å arbeide for det 

felles gode betyr å søke det gode for menneskene som tilhører et 

samfunn og som her kan oppnå sitt gode. Jo mer vi strever etter å sikre 

det felles gode som samsvarer med vår nestes behov, desto mer elsker 

vi dem på en virkningsfull måte. 

Det felles gode hviler på etablering av institusjoner som gir samfunnet 

struktur på det juridiske, sivile, politiske og kulturelle området, med 

andre ord det som gjør samfunnet til samfunn. Når det felles gode 

fremmes i en ånd av nestekjærlighet har det større effekt enn det et 

alene sekulært, politisk ståsted vil ha. Når menneskets jordiske 

aktiviteter er inspirert og opprettholdt av nestekjærlighet bidrar det til 

å bygge Guds rike, dette er den menneskelige families mål. 

Art 9 Om Kirken og utvikling 

Kirkens forståelse av utvikling sammenfattes som helhetlig 

menneskelig utvikling (integral human development) og omfatter hele 

mennesket og alle mennesker. Bare i nestekjærlighet som er opplyst 

av fornuft og tro er det mulig å tilstrebe utviklingsmål som har en mer 

human og menneskeliggjørende verdi.  

Kirken har ikke tekniske løsningsforslag til utvikling, men har en 

misjon å utføre som gjelder sannhet. Det betyr å fremme et samfunn 

som alltid er rettet inn mot mennesket, dets verdighet og dets kall. 

Troskap mot mennesket forutsetter troskap mot sannheten, som alene 
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garanterer frihet og muligheten til helhetlig menneskelig utvikling. Av 

denne grunn søker og bekjentgjør Kirken alltid sannhet, et oppdrag 

hun aldri kan forlate. Det er Kirkens tjeneste for sannhet som setter 

oss fri. Kirken er åpen for sannhet fra alle kunnskapsområder, samler 

fragmentene inn i et hele og anvender dem innenfor de livsforløp som 

samfunn og nasjoner befinner seg i.  

KAPPITEL 1 – BUDSKAPET I POPULORUM PROGRESSIO  

Art 11 – 13 Kirken fremmer helhetlig menneskelig utvikling 

Kirken, som er i Guds tjeneste, er i tjeneste for verden gjennom 

kjærlighet og sannhet. Og hele Kirken er i all sin være og handling – 

når hun forkynner, når hun feirer, når hun utfører 

nestekjærlighetsarbeid – engasjert i å fremme helhetlig menneskelig 

utvikling. All energi Kirken bruker for å fremme menneskets utvikling 

og universelle broderskap blir uttrykt slik når hun får arbeide i et 

klima av frihet.  

Sann menneskelig utvikling omhandler hele mennesket i alle dets 

dimensjoner, inkludert det evige livs perspektiv. Institusjoner er ikke 

nok for utvikling, helhetlig menneskelig utvikling er først og fremst et 

kall og forutsetter derfor fritt å ta ansvar i solidaritet med alle. Bibelen 

er uunnværlig for bygging av et samfunn i samsvar med frihet og 

rettferdighet.  

 Art 16 og 17 Alle er kallet til å utvikle og oppfylle seg selv 

I Guds planer er ethvert menneske kallet til å utvikle og oppfylle seg 

selv, for ethvert liv er et kall. Et kall krever et fritt og ansvarlig svar. 

Enhver er således hovedaktør i sin egen utvikling, ingen ytre utvikling 

kan garantere helhetlig menneskelig utvikling mer enn menneskets 

egen ansvarlighet. Og bare når utviklingen er fri kan det bli helhetlig 

menneskelig utvikling, bare i et klima av ansvarlig frihet kan den 

vokse på tilfredsstillende vis. Ved siden av frihet krever helhetlig, 

menneskelig utvikling som kall, respekt for sannheten.  

Art 18 Størst mulig menneskelig fullkommenhet 

Kallet til utvikling driver oss til å gjøre mer, kunne mer og ha mer for 

å være mer. Å være mer betyr å fremme det gode for alle mennesker 

og hele mennesket. Helhetlig menneskelig utvikling forutsetter en 

transendent visjon av den menneskelige person.  

Bibelen er grunnleggene for utvikling fordi i Bibelen, og i selve 

åpenbaringen av Faderen og hans kjærlighet, åpenbarer Kristus fullt ut 

menneskeheten for seg selv. Undervist av Herren undersøker Kirken 

tidens tegn og tolker dem og tilbyr verden det som hun besitter som 

sitt karakteristiske kjennetegn; et helhetlig syn på mennesket og den 
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menneskelige rase. Hvis utvikling ikke involverer alle mennesker og 

hele mennesket er det ingen sann utvikling. Helhetlig menneskelig 

utvikling er en respons på kallet fra Skaperen som krever 

selvoppfyllelse i en ”transendent” humanisme som gir mennesket 

størst mulig fullkommenhet; dette er det største mål for egen 

utvikling.  

Art 19 Mangel på broderskap – viktigste årsak til underutvikling 

Årsakene til underutvikling er ikke nødvendigvis først og fremst av 

materiell art, årsakene kan vi finne i menneskets vilje som ofte 

neglisjerer plikter og solidaritet, samt i selve tenkningen som ikke 

alltid gir tilstrekkelig veiledning til viljen. Men den viktigste årsaken 

til underutvikling er mangelen på broderskap mellom individer og 

folkegrupper. Etter som samfunnet blir mer og mer globalisert gjør det 

oss til naboer, men det gjør oss ikke til brødre. Fornuften kan i kraft av 

seg selv forstå likestilling mellom mennesker og skape stabilitet i 

deres sameksistens, men ikke skape broderskap. Denne stammer fra et 

kall fra Faderen, som elsket oss først og underviste oss gjennom 

Sønnen om hva broderlig kjærlighet er.  

 

KAPITEL 2 – MENNESKELIG UTVIKLNG I VÅR TID 

Art 21 Krisen - anledning til ny visjon for framtiden 

Den økonomiske utviklingen som har løftet milliarder av mennesker 

ut av fattigdom er nedtynget i feilfunksjoner og dramatiske problemer, 

nå fremhevet gjennom den aktuelle økonomiske krisen. Dette setter 

oss overfor valg vi ikke kan utsette som gjelder intet mindre enn 

menneskehetens skjebne.  

De tekniske kreftene involvert, den globale samhandling, den 

skadelige virkningen på realøkonomien forårsaket av dårlig styring og 

spekulativ finanshandel, den storstilte migrasjonen av folkegrupper, 

den uregulerte utnyttelsen av jordens ressurser; alt dette får oss til å 

tenke igjennom hvilke virkemidler som er påkrevd for å løse 

problemene på en overbevisende måte til det felles gode for 

nåværende og framtidig menneskehet. Krisens forskjellige aspekter, 

løsninger og den utvikling som framtiden måtte bringe er i økende 

grad sammenvevd og krever en ny helhetlig forståelse og en ny 

humanistisk syntese. Krisen forplikter oss til å planlegge vår reise på 

ny, å lage oss nye regler og oppdage nye forpliktelser, og å bygge på 

positive erfaringer og forkaste de negative. Krisen gir således en 

anledning til å skape en ny visjon for framtiden.  
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Art 22 Verdens rikdom vokser – forskjellene øker 

Linjen som skiller de rike og fattige land er ikke så klar som tidligere, 

verdens rikdom vokser i konkrete tall, men forskjellene øker. I rike 

land synker nye grupper ned i fattigdom og nye former for fattigdom 

vokser fram. Mens i fattige land nyter noen grupper en slags 

”superutvikling” av ødsel og konsummessig art som utgjør en 

uakseptabel kontrast til en vedvarende inhuman situasjon og frarøving 

fra de mange.  

Korrupsjon og ulovligheter fremtrer tydelig hos den økonomiske og 

politiske klassen i både rike og fattige land. Manglende respekt for 

arbeidstakeres menneskerettigheter skjer både i selskaper eid av 

multinasjonale selskaper og de som er eid lokalt. Samtidig avviker 

ofte internasjonal utviklingshjelp fra sine opprinnelige målsetninger 

gjennom uansvarlighet både hos giver og mottaker. Videre er rike land 

opptatt av å beskytte sine kunnskaper til ”intellektuell eiendom”, 

spesielt på helseområdet. Mens i enkelte fattige land hindrer sosiale 

normer utviklingsprosessen.  

Art 23 En ny plan for utvikling er nødvendig 

I mange av verdens områder er det skjedd en betydelig utvikling. 

Allikevel må det understrekes at utvikling alene på det økonomiske og 

tekniske området ikke er tilstrekkelig. Utvikling må framfor alt være 

sann og helhetlig. En omfattende ny plan for utvikling i rike og fattige 

land trengs, en plan som ble etterspurt allerede i 1991 av Pave 

Johannes Paul II da de to maktblokkene falt.  

Art 24 Staten og politisk deltakelse 

I våre dager har nye sammenhenger for internasjonal handel og 

finansnæring forandret statenes politiske makt. Det er nødvendig å 

lære av den økonomiske krisen og vurdere statens rolle og makt som 

på en klok måte må omformes for å sette staten i stand til å møte 

dagens utfordringer. Når dette er gjort kan man håpe og forvente at 

nye former for politisk deltakelse vil øke gjennom sivilsamfunnets 

organisasjoner og aktiviteter nasjonalt og internasjonalt.  

Art 25 Out-sourcing og fagforeninger 

Det globale markedet har stimulert rike land til å flytte ut produksjon 

for å redusere prisene på produkter for ved det å øke kjøpekraften som 

igjen akselererer tilgangen av forbruksvarer for hjemmemarkedet. 

Dette har ført til nye former for konkurranse mellom stater som ønsker 

å tiltrekke seg utenlandske selskaper. Dette gjøres på ulike måter, 

inkludert gjennom gunstige skatteregimer og deregulering av 

arbeidsmarkedet. Disse prosessene har ført til nedskjæring av sosiale 
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sikkerhetssystemer og utsetter arbeidstakernes grunnleggende 

rettigheter og tradisjonelle solidaritetstankegang for alvorlige farer.  

Sosiale sikkerhetssystemer kan risikere å miste evnen til å ivareta sin 

funksjon både i fattig og utviklede land. Budsjettpolitikk som leder til 

kutt i sosiale utgifter, som ofte skyldes press fra internasjonale 

finansinstitusjoner, kan sette befolkningen i en maktesløs situasjon. 

Dette øker når fagforeningenes evne til beskyttelse blir redusert. 

Kombinasjonen av sosiale og økonomiske forandringer fører til at 

fagforeningene opplever større problemer med å ivareta 

arbeiderstakerenes rettigheter. Dette skyldes blant annet at 

regjeringene begrenser fagforeningenes forhandlingsmuligheter, noe 

som fører til at slike solidaritetsnettverk stadig får større problemer. 

Fagforeningenes muligheter til å forsvare arbeidstakernes rettigheter 

må derfor verdsettes mer.  

Arbeidstakermobilitet, sett i sammenheng med deregulering, er et 

viktig fenomen med visse positive aspekter, fordi den kan stimulere 

velstandsøkning og kulturutveksling. Men ikke desto mindre skaper 

slik mobilitet usikkerhet i arbeidsforholdet og ved det nye former for 

psykologisk ustabilitet. Det blir vanskelig å utforme sammenhengende 

livsplaner, inkludert det å gifte seg og å etablere familie. Dette leder til 

en menneskelig forringelse.  

Arbeidsledighet skaper nye former for økonomisk marginalisering, å 

være uten arbeid over lengre tid underminerer friheten og kreativiteten 

til den det gjelder og hans sosiale relasjoner. Den viktigste kapitalen vi 

har som må sikres og verdsettes er den menneskelige person og 

dennes integritet. Mennesket er ressursen, det senteret og målet for alt 

økonomisk og sosialt liv.   

Art 26 Samhandling mellom kulturer forutsetter dyp kunnskap 

om identitet 

I dag har man muligheter til samhandling mellom kulturer på et helt 

annet nivå enn tidligere. Dette forutsetter dyp kunnskap om identiteten 

til de ulike dialogpartnerne man har. 

Art 27 Mangel på mat  

Å sørge for mat til de som sulter er et moralsk imperativ for Den 

universelle kirke. Retten til mat og vann er nært knyttet til retten til 

liv. Det er derfor viktig å dyrke fram en offentlig bevissthet som 

betrakter mat og tilgang på vann som universelle menneskerettigheter 

som tilhører alle mennesker uten forskjellsbehandling eller 

diskriminering. Problemene knyttet til matusikkerhet må løses ut fra et 

langsiktig tidsperspektiv ved å fjerne de strukturelle årsakene og ved å 

fremme utviklingen av jordbruket.   
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Art 28 Lovgivning mot liv 

Lovgivning som er imot liv er vanlig og har skapt moralske 

holdninger og praksis som bidrar til spredning av en anti-fødsel 

mentalitet og forsøk på å eksportere denne til andre land som om det 

skulle være en form for kulturell utvikling. Enkelte organisasjoner 

arbeider aktivt for å spre abort og fremmer i enkelte fattige land også 

sterilisering. Åpenhet for liv er senteret i sann utvikling.  

Art 29 Retten til religionsfrihet 

Gud er garantisten for menneskets sanne utvikling fordi han har skapt 

det i sitt bilde og ved det også etablerer en transendent verdighet hos 

han og henne. Når staten fremmer eller faktisk pådytter former for 

praktisk ateisme fratar den innbyggerne den moralske og åndelige 

styrke som er unnværlig for å oppnå helhetlig menneskelig utvikling. 

Enkelte økonomisk rike land og land som er på vei ut av fattigdom 

eksporterer en slik reduserende visjon av den menneskelige person og 

hans skjebne.  

Art 30 Vitenskap, utvikling og kjærlighet 

Helhetlig menneskelig utvikling forutsetter at man etterstreber å 

fremme samhandling mellom de ulike nivåer av menneskelig 

kunnskap. Ofte tenker man at utvikling, eller de sosio-økonomiske 

virkemidlene som utvikling krever, bare trenger ”våre felles 

anstrengelser”. Men slike felles anstrengelser må gis en retning fordi 

all sosial handling er basert på et sett av verdier.  

Kjærlighet ekskluderer ikke kunnskap, men heller forutsetter, fremmer 

og inspirerer kunnskap fra innsiden. Kunnskap er aldri alene et 

produkt av intellektet. Kunnskap kan ganske visst reduseres til 

beregninger og eksperimenter. Men hvis kunnskap har til hensikt å bli 

visdom som setter mennesket i stand til å finne retning i lys av sin 

begynnelse og avslutning så må kunnskap krydres med kjærlighetens 

salt. Gjerninger uten kunnskap er blinde, kunnskap uten kjærlighet er 

steril.  

Personer som er inspirert av sann nestekjærlighet arbeider med 

forstanden for å oppdage årsakene til fattigdom, for så å finne 

virkemidlene for å overvinne den på en effektiv måte. Nestekjærlighet 

er ikke noe som legges på som et tillegg, den er med i dialogen fra 

starten av. Kravet til kjærlighet står ikke i motsetningsforhold til 

fornuften, men menneskelig kunnskap er ikke tilstrekkelig og 

vitenskapelige konklusjoner kan ikke inngi veien til helhetlig 

menneskelig utvikling. Kjærlighet i sannhet inngir slik utvikling. 
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Art 31 Moralsk vurdering og vitenskap må gå hånd i hånd 

Kirkens sosiallære har en tverrfaglig dimensjon som gjør den spesielt 

virkningsfull. Den gir tro, teologi, metafysikk og vitenskap anledning 

til komme sammen i en samarbeidende bestrebelse i menneskehetens 

tjeneste. Pave Paul VI så klart at årsakene til underutvikling var 

mangelen på visdom og refleksjon og en tenkning som er i stand til å 

formulere en veiledende syntese, noe som er nødvendig for alle 

økonomisk, sosiale, kulturelle og åndelige forhold. 

Art 32 Folkenes utvikling krever nye løsninger 

Viktige elementer når det gjelder folkenes utvikling krever nye 

løsninger. Ivaretakelsen av menneskets verdighet krever rettferdighet 

og at vi fortsetter å prioritere stabile arbeidsforhold for alle. 

Tendensene mot en ”kortsiktig” økonomi må vurderes nøye, det 

krever en dypere refleksjon over hva som er økonomiens mening og 

mål. På samme måte må den eksisterende modellen for utvikling 

revideres for å korrigere dens forfeilede funksjonsmåte og avvik. 

Dette er nødvendig uansett på bakgrunn av jordens økologiske 

helsetilstand. Men ennå mer er det påkrev ut fra menneskets kulturelle 

og moralske krise. 

Art 33 Utvikling – er det fremgang? 

40 år etter Populorum Progresio forblir utvikling et åpent spørsmål. 

Enkelte områder på Jorden har erfart en bemerkelsesverdig utvikling 

på det økonomiske området mens andre områder fortsatt lever i 

fattigdom slik de gjorde for 40 år siden. Den viktigste nye faktoren i 

utvikling er globaliseringen og den gjensidige avhengigheten som 

denne medfører. Den har vært den viktigste drivkraften bak prosessen 

fra underutvikling for hele regioner og representerer således store 

muligheter. Men allikevel, uten veiledning av kjærlighet i sannhet kan 

denne globale kraften forårsake skader uten sidestykke, og skape nye 

skillelinjer i den menneskelige familie.     
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KAPITTEL 3 – BRODERSKAP, ØKONOMI, UTVIKLING OG 

SIVILT SAMFUNN 

Art 34 Den autonome økonomien 

Kjærlighet i sannhet gir mennesket den overraskende erfaringen som 

en gave utgjør.  Å motta gratis erfares i våre liv i mange forskjellige 

former, noe som ofte går upåaktet hen på grunn av et konsummessig 

og nytteorientert syn på livet. Mennesket er skapt for å gi, det 

uttrykker dets transendente dimensjon. Det moderne menneske tror 

gjerne at det er opphavsmann til seg selv, sitt liv og samfunn. Denne 

antakelse følger av å være egoistisk lukket inne i seg selv og er en 

konsekvens av arvesynden. Kirken har i sin visdom alltid pekt på 

tilstedeværelsen av opprinnelig synd i sosiale forhold og i samfunnets 

strukturer. Ignoranse om det faktum at mennesket har en skadet natur 

tilbøyelig til onde handlinger forårsaker alvorlige feil på områder som 

utdanning, politikk, sosiale handlinger og moral.  

Økonomiens overbevisning om at den må være selvstyrt og at den må 

beskyttes mot innflytelse av moralsk karakter har ført til at mennesket 

misbruker den økonomiske prosessen på en gjennomført ødeleggende 

måte. Det har ført til økonomiske, sosiale og politiske systemer som 

tramper på den personlige og sosiale frihet og den er derfor ikke i 

stand til å levere den rettferdighet den lover.   



12 

 

Art 35 Markedet og tillit 

I et klima av gjensidig tillit er markedet den økonomiske institusjonen 

som gir mennesker anledning til å møtes som økonomiske subjekter. 

Her regulerer de gjennom kontrakter utvekslingen av varer og 

tjenester av lik verdi for å tilfredsstille sine behov og ønsker. 

Markedet er underlagt forretningslivets rettferdighetsprinsipper. 

Kirkens sosiallære har imidlertid uten opphør understreket viktigheten 

av en fordelingsmessig og sosial rettferdighet for markedsøkonomien. 

Dersom markedet bare styres av prinsippet om lik verdi kan det ikke 

utvikle den sosiale bindekraft som er en faktisk forutsetning for at det 

selv skal fungere godt. Uten former for intern solidaritet og tillit kan 

ikke markedet fullt ut oppfylle sin funksjon. Og i dag har denne tillit 

opphørt å eksistere, tapet av tillit er et alvorlig tap. 

 

Art 36 Økonomiske aktiviteter må styres imot det felles gode 

Kommersiell logikk kan ikke alene løse alle problemer, økonomiske 

aktiviteter må styres henimot oppnåelsen av det felles gode. Her har 

det politiske samfunn et spesielt ansvar. Økonomi og finans kan bli 

brukt galt og kan bli brukt riktig. Det er således ikke disse 

instrumentene som må stilles til ansvar, men individet med sin 

moralske bevissthet og sosiale ansvarlighet. Den økonomiske sfære er 

således verken etisk nøytral eller iboende umenneskelig og i 

motsetningsforhold til samfunnet. Den er en del av den menneskelige 

aktivitet og nettopp fordi den er menneskelig må den struktureres og 

styres på en moralsk måte. 

Den store utfordringen vi står overfor er å vise i tenkning og handlig 

at det ikke bare er de tradisjonelle sosialetiske prinsippene som 

gjennomskinnelighet, ærlighet og ansvarlighet som ikke må ignoreres. 

Også prinsippet om å gi uten å få noe igjen som et uttrykk for 

broderskap må finne sin plass i forretningsrelasjoner.   

Art 37 Rettferdighet i alle faser av økonomisk aktiviteter 

Sosiallæren har alltid hevdet at rettferdighet må anvendes i alle faser 

av økonomiske aktiviteter, det vil si ved lokalisering av ressurser, 

finansiering, produksjon, i forbruket og i alle andre faser av den 

økonomiske syklusen. Dette fordi alle disse fasene har moralske 

virkninger, det betyr at alle økonomiske beslutninger har en moralsk 

konsekvens. 
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Art 38 Å gi uten motytelse for å etablere rettferdighet 

Et aspekt av broderlig gjensidighet må være tilstede på økonomiens 

tre områder; markedet, staten og det sivile samfunn. På det globale 

området må økonomisk aktivitet ikke skilles fra å gi uten gjennytelse - 

det skaper og sprer solidaritet og ansvar for rettferdighet og det felles 

gode. Solidaritet er først og fremst en følelse av ansvar som alle har 

for alle, og den kan ikke bare delegeres til staten. Uten å kunne gi uten 

motytelse kan rettferdighet ikke etableres.  

Det som derfor trengs er et marked som gir virksomheter som søker 

andre institusjonelle mål de samme mulighetene som tradisjonelle 

virksomheter. Sammen med profittorienterte private foretak av ulike 

slag og ulike typer offentlige virksomheter må det være plass til 

kommersielle virksomheter som baserer seg på 

gjensidighetsprinsipper og sosiale mål. Det er fra disses gjensidige 

møte på markedsplassen at vi kan forvente at hybride former for 

kommersiell virksomhet springer fram, og ved det en oppmerksomhet 

mot måter å sivilisere økonomien på. 

  

Art 40 Nesten alene ansvarlig overfor investorene  

Dagens økonomiske scene, som kjennetegnes av store avvik og feil, 

krever en dyptpløyende ny måte å forstå forretningsvirksomhet på. En 

av de største faremomenter for forretningsvirksomheter er at de står 

nesten alene ansvarlige overfor sine investorer, det begrenser deres 

sosiale verdi. På grunn av deres vekst og behov for mer og mer kapital 

er deres perspektiv gjerne kortsiktig. Ved å flytte produksjonen ut til 

andre land kan ansvarsfølelsen for arbeidstakerne, leverandører, 

forbrukere, miljøet og det bredere samfunn bli redusert.   

Dagens internasjonale kapital har stor handlefrihet. Ikke desto mindre 

er det en økende bevissthet rundt behovet for sosialt ansvar i 

forretningsnæringen – at ledelsen i foretak ikke alene kan være opptatt 

av eiernes interesser men at de også må ta ansvar for alle de andre som 

bidrar til foretakets liv; arbeidstakerne, kundene, leverandørene, 

samfunnet rundt virksomheten. Investeringer har alltid en moralsk og 

en økonomisk betydning. 

Spekulativ bruk av finansressurser som bør unngås er ressurser som 

bare søker kortsiktig gevinst og som ikke tar hensyn til langsiktig 

bærekraft for virksomheten og dens bidrag til realøkonomien og 

økonomiske initiativ i land som trenger utvikling.  
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Art 41 Alle som arbeider er skapere – politisk myndighetsutøvelse 

– internasjonal bistand 

Forretningsaktiviteter involverer et vidt spekter av verdier og har en 

menneskelig betydning som går foran den yrkesmessige. Denne 

betydningen er til stede i alt arbeid, forstått som en personlig handling. 

Det er grunnen til at alle arbeidstakere bør ha anledning til å gi sine 

bidrag med bevissthet om at de på en måte arbeider for seg selv. Alle 

som arbeider er en skaper. Det er som respons til arbeidstakerens 

behov og verdighet og samfunnets behov at det eksisterer ulike typer 

foretak, både private og offentlige. 

Politisk myndighetsutøvelse involverer et bredt spekter av verdier. På 

samme måte som vi fremmer ulike former for forretningsvirksomhet 

må vi fremme politisk myndighetsutøvelse som er spredt og effektiv 

på ulike nivåer. Dagens integrerte økonomi gjør ikke statens rolle 

overflødig men oppfordrer heller regjeringene til større samarbeid 

med andre. Når det gjelder dagens økonomiske krise synes statens 

rolle forutbestemt å vokse. I enkelte land er byggingen eller 

gjenoppbyggingen av staten en nøkkelfaktor for utvikling. 

Internasjonal bistand bør, for å løse dagens økonomiske krise, 

konsentrere seg om konstitusjonelle, juridiske og administrative 

systemer i land som ikke fullt ut nyter disse godene. Parallelt med 

økonomisk bistand må det ytes hjelp til å etablere fungerende 

rettsstater som bygger på menneskerettighetene og demokratiske 

institusjoner. 

Art 42 Globaliseringen er i seg selv verken god eller ond 

Globaliseringen er i seg selv verken god eller ond, den blir det 

menneskene gjør den til. Vi må unngå å bli dens ofre men heller dens 

hovedpersoner som handler basert på fornuft og rettledet av kjærlighet 

og sannhet. Når globaliseringsprosessen er forstått og styrt på rett 

måte åpnes det opp for enestående muligheter for storstilt omfordeling 

av rikdom på verdensbasis. Dersom den blir styrt på en dårlig måte 

kan den derimot føre til økt fattigdom og ulikheter, og kan utløse en 

global krise.  

De materielle resursene tilgjengelig for å redde menneskene ut av 

fattigdommen er i dag større enn noen sinne. Men de er i hovedsak 

endt opp i hendene til folk i utviklede land, som også har hatt de 

største fordelene av liberaliseringen av mobiliteten til kapital og 

arbeidskraft. 
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KAPITEL 4  –  FOLKENES UTVIKLING  –  RETTIGHETER 

OG PLIKTER  –  MILJØ 

Art 43 Menneskelig solidaritet pålegger oss plikter 

Menneskelig solidaritet pålegger oss plikter. Mange mennesker er kun 

opptatt av sine rettigheter og har ofte store vansker med å ta ansvar for 

egen og andre menneskers helhetlige utvikling. Det er derfor viktig å 

kalle til en ny refleksjon over hvordan rettigheter forutsetter plikter. I 

dagens samfunn observerer vi en alvorlig mangel på sammenheng 

mellom disse. På den ene siden ropes det opp om påståtte, vilkårlige 

rettigheter av en ikke-betydningsfull karakter, mens på den annen side 

forblir grunnleggende rettigheter ikke anerkjent og krenket i store 

deler av verden. En forbindelseslinje kan observeres mellom ”retten til 

overflod” i overflodssamfunnet og mangelen på mat, rent drikkevann, 

grunnutdanning og basis helsestell i underutviklede land og i 

utkantene av verdens storbyer. Forbindelseslinjen består i at når 

individuelle rettigheter løsrives fra et rammeverk av plikter som gir 

dem deres fulle betydning, kan de løpe vill og lede til en eskalering av 

krav som faktisk er ubegrensede og tilfeldige.  

Plikter setter grenser fordi de peker på antropologiske og moralske 

rammeverk hvor rettigheter er en bestanddel. Plikter styrker på denne 

måten rettigheter og forsvarer dem som forhold som må forstås i det 

felles godes tjeneste. Utviklingslandene krever at det internasjonale 

samfunn griper sin plikt til å bistå dem i å bli arbeidere for sin egen 

framtid. Det betyr å påta seg egne plikter. Å dele gjensidige plikter er 

et mer kraftfullt insentiv til handlig enn å kreve rettigheter. 

Art 44 Befolkningsvekst og menneskets sanne verdier 

Å betrakte befolkningsveksten som den fremste årsak til 

underutvikling er feil, selv ut fra en økonomisk synsvinkel. 

Befolkningsvekst er et viktig element i ekte utvikling fordi det 

omhandler ukrenkelig verdier knyttet til livet og familien. Utviklede 

land har en alarmerende nedgang i fødsler. Oppmerksomhet må derfor 

rettes mot ansvarlig familieplanlegging, som også har positiv 

innvirkning på helhetlig menneskelig utvikling.  

Oppmerksomheten som Kirken retter mot menneskets sanne utvikling 

innebærer at Kirken sterkt oppfordrer til å respektere menneskelige 

verdier ved utøvelsen av seksualitet. Seksualitet kan ikke reduseres til 

nytelse eller underholdning, ei heller kan seksualopplysning reduseres 

til teknisk instruksjon for å forebygge sykdommer og befruktning. 

Dette ville være å forringe og se bort fra den dypere mening som 

seksualitet har. Det er familien som må ta avgjørelser på 

seksualitetens område og ikke myndigheter gjennom tvungen 

fødselsregulering. Ansvarlig åpenhet for liv representerer en rik sosial 

og økonomisk ressurs. Befolkningsrike land har vært i stand til å stige 
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ut av fattigdom ikke minst takket være størrelsen på befolkningen og 

dens talenter. På den annen side gjennomgår rike land en fase av 

usikkerhet på grunn av fallende fødselsrater, noe som er blitt et 

vesentlig problem. Det er således igjen oppstått som en sosial og 

økonomisk nødvendighet å holde opp skjønnheten ved familien og 

ekteskapet for unge fremtidige generasjoner og at disse institusjonene 

sammenfaller med menneskets dypeste behov og verdighet. 

Art 45 Økonomi og moral  

Økonomien trenger moral for å fungere riktig, en moral som er 

menneskesentrert. Det er prisverdig at det i næringslivet skapes 

”etiske ordninger” for investeringer og virksomhet. Men det er viktig 

at det ikke bare skapes etiske sektorer eller etiske segmenter i 

økonomien. Det som trengs er at hele økonomien og hele finanslivet 

er moralsk.  

Art 46 Den tredje sektor 

Når vi betrakter forholdt mellom næringsvirksomhet og moral kan 

man ikke lenger opprettholde det tradisjonelle skillet mellom 

profittbaserte virksomheter og frivillige organisasjoner. Brede 

mellomliggende områder er vokst fram. Det består av tradisjonelle 

virksomheter som har undertegnet sosiale bistandsavtaler til støtte for 

utviklingsland, veldedige stiftelser som samarbeider med 

forretningsvirksomheter, grupper av virksomheter som fremmer sosial 

velstand, samt det mangfoldet som den sivile økonomien utgjør. Dette 

er ikke kun en tredje sektor, men en bredt sammensatt virkelighet som 

omfavner de private og offentlige sfærer, som ikke ekskluderer 

fortjeneste, men som i stedet ser på fortjeneste som virkemiddel for å 

oppnå menneskelige og sosiale mål.  

Art 47 Utviklingsprogram og mennesket som ansvarlig subjekt 

Utviklingsprogram må bevare prinsippet om menneskets sentrale plass 

som subjekt, som har primæransvaret for utvikling. Slike program må 

være fleksible og resultatorienterte og de som nyter godt av dem må 

være med i deres planlegging og gjennomføring. Befolkningen selv 

må ha hovedansvaret for sin egen utvikling. Men de kan ikke gjøre 

dette i isolasjon i en verden hvor menneskene stadig blir mer gjensidig 

avhengige. Det er behov for en aktiv mobilisering av alle subjekter 

som utgjør det sivile samfunn og at det parallelt med makroprosjekter 

er plass for mikroprosjekter. 

Organisasjonenes samarbeid om utvikling forutsetter at mennesker 

kan ta del i prosessen med økonomisk og menneskelig utvikling 

gjennom solidaritet uttrykt ved tilstedeværelse, oppfølging, opplæring 

og ved å vise respekt. Men det kan stilles spørsmål ved 

organisasjonens byråkratiske og administrative maskineri. Dette er 
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ofte til overmål kostbart. Og det hender at de som mottar bistand blir 

underordnet giveren. Det er derfor å håpe at alle internasjonale og 

lokale organisasjoner vil forplikte seg til full gjennomskinnelighet når 

det gjelder hva pengene går til og hvordan de brukes. 

48 Miljøet og naturen 

Utvikling er nært knyttet til våre plikter som springer ut fra vårt 

forhold til naturen og dens miljø. Miljøet er Guds gave til alle. I vår 

bruk av naturen og miljøet har vi et ansvar for de fattige, for 

framtidige generasjoner og for hele menneskeheten. I naturen 

gjenkjenner den troende det vidunderlige resultatet av Guds skapende 

aktivitet. Naturen kan brukes på en ansvarlig måte for å dekke våre 

legitime behov mens vi respekterer den indre balansen i skapelsen. 

Hvis denne forståelse mangler ender vi med enten å betrakte naturen 

som en urørelig tabu, eller motsatt - å misbruke den. Begge holdninger 

er uforenelig med det kristne syn som er at naturen er en frukt av Guds 

skapelse. 

Naturen uttrykker en plan for kjærlighet og sannhet. Den var der før 

oss og er gitt oss av Gud som en ramme for våre liv. Den snakker til 

oss om Skaperen og hans kjærlighet til menneskeheten. Den er en 

gave fra Gud som har gitt den en innebygd orden som gir mennesket 

mulighet til å trekke ut de prinsippene som trengs for å dyrke den og 

ta vare på den.  

Men det er imot ekte utvikling å anse naturen som noe som er mer 

viktig enn mennesket. Samtidig er det nødvendig å forkaste den 

motsatte holdning som har som mål en total teknisk dominans over 

naturen. Naturen er mer enn råstoff som kan omformes til vår glede; 

den er et mirakuløst arbeid av Skaperen som innholder en grammatikk 

som fremsetter mål og kriterier for en vis og ikke halsesløs bruk av 

den. Mennesket tolker og former naturen og miljøet gjennom sin 

kultur, som på sin side får sin retning gjennom ansvarlig bruk av 

friheten som mennesket har. Denne friheten må brukes i 

overensstemmelse med hva moralloven anviser. 

Art 49 Ansvarlig energibruk 

Det er et stort og presserende moralsk behov for fornyet solidaritet i 

forholdet mellom utviklingsland og de land som er høyt industrielt 

utviklede. Teknologisk avanserte samfunn kan og må senke sitt 

energiforbruk enten gjennom utvikling av nye metoder eller gjennom 

miljømessig oppmerksomhet hos sine innbyggere. Det trengs en 

verdensomspennende omfordeling av energiressurser slik at land som 

mangler energiressurser får tilgang til dem. 
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Art 50 En Jord med plass til alle 

Mennesket skal utøve et ansvarlig forvalteransvar over naturen for å ta 

vare på den og for å nyte dens frukter og dyrke den på nye måter med 

avansert teknologi slik at den kan ta imot og brødfø på en verdig måte 

verdens befolkning. På Jorden er det plass til alle, her skal hele den 

menneskelige familie finne ressursene for å kunne leve et liv i 

verdighet gjennom naturen selv og ved hardt arbeid og kreativitet.  

Samtidig må vi oppfylle vår plikt til å overlevere jorden til framtidige 

generasjoner i en slik tilstand at også de på en verdig måte kan bo her 

og dyrke den. Det påligger alle myndigheter å beskytte miljøet og 

ressursene og ta vare på klimaet gjennom samhandling og ved å vise 

solidaritet med de svakeste regioner.  

Art 51 Vi må gjennomgå vår livsstil og beskytte menneskeheten 

Menneskene i dagens samfunn bør foreta en alvorlig gjennomgang av 

sin livsstil, som mange steder i verden er henfallen til hedenskap og 

konsumisme. Det trengs et virkningsfullt skifte av mentalitet som kan 

lede til nye livsstiler som vektlegger sannhet, skjønnhet, godhet og 

felles menneskelig vekst, som igjen bestemmer forbrukervalg, sparing 

og investeringer. Måten menneskeheten behandler miljøet på influerer 

på måten den behandler seg selv på, og visaversa. Kirken har et ansvar 

for skapelsen og må ta dette inn i det offentlige rom. Ved å gjøre det 

må hun ikke bare forsvare jord, vann og luft som skapningens gaver 

som tilhører alle. Hun må framfor alt beskytte menneskeheten fra 

selvødeleggelse.  

For å beskytte miljøet er det ikke nok å iverksette økonomiske 

insentiver eller forbud, ikke engang målrettet opplæring er 

tilstrekkelig. Dette er viktige steg, men det avgjørende forhold er den 

overordnede moralske tone som et samfunn har. Hvis et samfunn 

mangler respekt for retten til liv og en naturlig død, hvis menneskelige 

embryoer blir ofret til forskning, da ender samfunnets samvittighet 

med å miste ideen om hva menneskelig økologi er, og sammen med 

det miljøets økologi. Det ligger en motsetning i å insistere på at 

oppvoksende generasjoner skal respektere det ”naturlige” miljøet når 

våre utdanningssystemer og lover ikke bidrar til at de unge respekterer 

seg selv.  

Våre plikter mot miljøet er knyttet til våre plikter til den menneskelige 

person, betraktet som individ og i relasjon til andre. Det vil være feil å 

holde opp ett sett plikter mens man tråkker på de andre. Heri ligger en 

alvorlig motsigelse i dagens mentalitet og praksis; en som fornedrer 

individet, ødelegger miljøet og foringer samfunnet. Naturens bok er en 

og udelelig, den tar for seg ikke bare miljøet men også livet, 

seksualitet, ekteskapet, familien, sosiale relasjoner, med andre ord den 

helhetlige menneskelige utvikling.  
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KAPITEL 5 – DEN MENNESKELIGE FAMILIES 

SAMARBEID 

Art 53 Menneskelig isolasjon – en dyp form for fattigdom 

En av de dypeste former for fattigdom et menneske kan oppleve er 

isolasjon. Andre former for fattigdom, inkludert materiell fattigdom, 

har sitt utspring i isolasjon, fra det å ikke være elsket eller å ikke være 

i stand til å elske. Fattigdom har ofte sin årsak i fornektelsen av Guds 

kjærlighet og i å lukke seg inne, å se på seg selv som selvtilstrekkelig 

eller som kun en ubetydelig fremmed i et tilfeldig univers. Folkenes 

utvikling avhenger fremfor alt av en anerkjennelse av at den 

menneskelige rase er en familie som arbeider sammen i et sant 

fellesskap, og ikke bare som en gruppe subjekter som tilfeldigvis lever 

side ved side.  

Mennesket er å forstå som åndelig vesen gjennom sine 

mellommenneskelige relasjoner. Jo mer han eller hun lever i disse 

relasjonene, desto mer modnes vedkommendes identitet. Det er ikke i 

isolasjon at mennesket utvikler sitt verd, men ved å sette seg i 

forbindelse med andre og med Gud. 

Art 55 Forholdet til andre religioner og kulturer 

Den kristne åpenbaring av den menneskelige rases enhet forutsetter en 

metafysisk forståelse av mennesket, hvor forholdet mellom mennesker 

er et sentralt element. Andre kulturer og religioner underviser om 

broderskap og fred, og er derfor av stor betydning for helhetlig 

menneskelig utvikling. Men det er også slik at enkelte religiøse og 

kulturelle holdninger ikke fullt ut omfavner kjærlighet og sannhet, og 

derfor har som resultat å forsinke eller hindre sann menneskelig 

utvikling.  

Mens det kan være sant at utvikling trenger folkeslagenes religioner 

og kulturer er det like sant at adekvat dømmekraft trengs, og spesielt 

hos dem som utøver politisk makt. Religiøs frihet betyr ikke at alle 

religioner er likeverdige, dømmekraft trengs når det gjelder kulturens 

og religionens bidrag til at et sosialt samfunn blir bygd i en ånd av 

respekt for det felles gode. Slik dømmekraft må baseres på kriteriene 

nestekjærlighet og sannhet. Også det hele mennesket og alle 

mennesker er kriterier for å vurdere kulturer og religioner. 
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Art 56 Tro og fornuft i den offentlige sfære 

Den kristne religionen og andre religioner kan yte sine bidrag til 

utvikling bare dersom Gud har en plass i den offentlige sfære, og 

spesielt med hensyn til dens kulturelle, sosiale, økonomiske og 

politiske dimensjoner. Kirkens sosiallære ble til for å kreve 

borgerskapsstatus for den kristne religion. Å nekte mennesker retten 

til å bekjenne sin religion i det offentlige rom og å la religionens 

sannheter befrukte det offentlige liv har negative konsekvenser for 

sann utvikling. Ekskludering av religionen fra det offentlige rom, og 

på den andre ekstreme siden religiøs fundamentalisme, hindrer møtet 

mellom mennesker og deres samarbeid for menneskehetens utvikling. 

Sekularisme og fundamentalisme ekskluderer mulighetene for fruktbar 

dialog og virkningsfullt samarbeid mellom fornuft og religiøs tro. 

Fornuft har alltid behov for å bli renset av tro og religion trenger alltid 

å bli renset av fornuft. 

Art 57 Forenes med alle menn og kvinner av god vilje 

For troende stammer verden verken fra blinde tilfeldigheter eller fra 

en streng nødvendighet, men fra Guds plan. Dette er opphavet til 

troendes plikt til å forenes med alle menn og kvinner av god vilje, med 

tilhengere av andre religioner og ikke troende, slik at denne vår verden 

på en virkningsfull måte kan samsvare med den guddommelige plan; å 

leve som en familie under Skaperens årvåkne blikk. Subsidiaritet er et 
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viktig rettledende prinsipp for broderlig samarbeid mellom troende og 

ikke troende. Det uttrykker en ukrenkelig menneskelig frihet. 

Art 58 Bistand og rettferdig handel 

For å være sann mot sin målsetning må økonomisk bistand ikke ha 

underliggende mål som står i motsetningsforhold til bistandens 

hensikt. Den må distribueres ikke bare med involvering av 

myndighetene i mottakerlandene, men også med deltakelse fra 

grasroten, de som er økonomisk aktive på lokalplanet og de som er 

bærere av kulturen i det sivile samfunn inkludert den lokale kirke. Den 

mest verdifulle ressurs i et land som mottar utviklingshjelp er den 

menneskelige ressurs.  

Det er viktig å huske at den viktigste formen for bistand til 

utviklingsland er å tillate og oppmuntre til at deres produkter skal 

slippe inn på de internasjonale markedene og ved å gjøre det mulig for 

dem å delta fullt ut i det internasjonale økonomiske liv. Dette gjelder 

ikke minst på jordbrukssektoren gjennom rettferdige regler for 

internasjonal handel. 

Art 59 Bistandens møte med kulturer og folk 

Dersom land som yter bistand unnlater å ta hensyn til sin egen eller 

andres kulturelle identitet eller de menneskelige verdier som former 

den, da kan de heller ikke etablere en meningsfylt dialog med 

innbyggerne i fattige land. Dersom økonomisk fattige land er ukritiske 

eller på en vilkårlig måte åpne for alle forslag av kulturell karakter, da 

vil de ikke være i stand til å ta ansvar for en utvikling som er ekte.  

Teknologisk avanserte samfunn må ikke forveksle sin teknologiske 

utvikling med kulturell overlegenhet. De bør heller gjenoppdage hos 

seg selv ofte glemte dyder som gjorde det mulig å komme på høyden 

gjennom en historisk utvikling. Samfunn under utvikling må være 

trofaste mot alt som er virkelig menneskelig i sine tradisjoner.  

Den universelle moralske lov utgjør et sunt grunnlag for all kulturell, 

religiøs og politisk dialog. Den sikrer at kulturenes mangfold ikke 

løsriver seg fra en søken etter sannhet, godhet og Gud. Derfor er 

tilknytningen til loven som er etset inn i menneskenes hjerter en 

forutsetning for alt konstruktivt sosialt samarbeid. 
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Art 60 Øke utviklingshjelpen 

Økonomisk utviklede land bør gjøre alt de kan for å sette av større 

deler av sine brutto nasjonalprodukter til utviklingshjelp. 

Art 61 Utdanning av hele mennesket 

Utdanning dreier seg om utdanning av hele mennesket og ikke bare 

om klasseromsundervisning og yrkesopplæring. For å utdanne en 

person må man kjenne det menneskelige individs natur. En 

relativistisk forståelse av menneskets natur utgjør alvorlige problemer 

for utdanning og spesielt for utdanning på det moralske plan.  

Art 62 Migrasjon 

Migrasjon er et viktig område fordi det involverer et stort antall 

mennesker og reiser sosiale, økonomiske, politiske, kulturelle og 

religiøse problemer. Det skapes derved dramatiske utfordringer for 

nasjonene og det internasjonale samfunn. Vi står således overfor et 

sosialt fenomen av epokegjørende proporsjoner som krever en modig 

og fremtidsrettet politikk når det gjelder internasjonalt samarbeid 

dersom det skal kunne håndteres på en virkningsfull måte. En slik 

politikk bør ha sitt utspring i et nært samarbeid mellom emigrantenes 

opprinnelsesland og deres destinasjonsland. Dette bør følges av 

internasjonale regler som kan koordinere forskjellige lovsystemer med 

henblikk på å sikre behov og rettigheter til den individuelle immigrant 

og deres familier. Enhver immigrant har grunnleggende ukrenkelige 

rettigheter som må respekteres. På samme tid må vertslandets behov 

ivaretas. Intet land kan forventes å håndtere dagens problemer knyttet 

til migrasjon alene. 

Art 63 og 64 Anstendig arbeid og fagorganisering 

Kirken tar til orde for en global allianse for anstendig arbeid. 

Anstendig arbeid betyr arbeid som uttrykker og respekterer menn og 

kvinners absolutte verdighet; å fritt kunne velge arbeid, å delta i et 

arbeidsfellesskap og her nyte respekt og ikke-diskriminering; arbeid 

som gir tilstrekelig inntekter til å forsørge en familie og som ikke 

presser barn ut i arbeid, men at de kan gis skolegang; arbeid som 

tillater organisering og at arbeidstakerne meninger blir hørt; arbeid 

som tillater personlig og åndelig utvikling; og arbeid som gir 

pensjonister et anstendig liv når de trekker seg ut av arbeidslivet. 

Organisering og fagforeningsvirksomhet har alltid vært støttet av 

Kirken.  
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Art 65 Finansnæringen må igjen rettes mot utvikling  

Finansvirksomheter må vende tilbake til det å være et instrument rettet 

mot forbedret verdiskapning og utvikling. Hele denne næringen, og 

ikke bare visse sektorer, må på en moralsk måte brukes til å skape 

egnede forhold for menneskelig utvikling og utvikling for folkeslag. 

Investorer må gjenoppdage ekte etiske grunnlag for sine aktiviteter. 

Rett hensikt, gjennomskinnelighet og søken etter positive resultater er 

gjensidig forenelige og må aldri adskilles. Mikrofinans bør støttes og 

videreutvikles som virkemiddel for utvikling.  

Art 66 Konsumentorganisasjoner som maktfaktor i utvikling 

Konsumentorganisasjoner utgjør en ny politisk maktfaktor som bør 

utforskes videre. Det er godt for folk å forså at det å kjøpe alltid har en 

moralsk dimensjon og ikke alene er en økonomisk handling. 

Konsumenter har derfor et spesielt ansvar som går hånd i hånd med 

det ansvaret som produksjonsvirksomheten har. Konsumentene bør 

kontinuerlig bevisstgjøres med hensyn til sin rolle i hverdagen.  

 

Art 67 Reform av FN og internasjonale organisasjoner 

Sett i lys av en uforminsket gjensidig global avhengighet er det et stort 

behov for reform av FN organisasjonene og internasjonale 

økonomiske og finansielle institusjoner. Disse bør utrustes med 

ordentlige tenner for å gjenopplive og styre den globale økonomien 

truffet av krisen, og for å unngå en forverring med større ubalanse 

som resultat. Det er videre nødvendig å starte en helhetlig nedrustning, 

å trygge matsikkerheten, å garantere beskyttelse av miljøet og å 

regulere migrasjonen. Alt dette gjør det nødvendig med en 

verdenspolitisk myndighet. Den må være regulert i lov og fungere på 

bakgrunn av prinsippene subsidiaritet og solidaritet og rettes inn mot 

det felles gode og sann helhetlig menneskelig utvikling inspirert av 

kjærlighet i sannhet. Den må være anerkjent av alle og gitt makt og 

gjennomføringsmyndighet til å ivareta alles sikkerhet, rettferdighet og 

respekt for menneskerettighetene. Uten dette vil man risikere at 

internasjonal lov blir betinget av maktbalansen mellom de sterkeste 

nasjonene.  
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KAPITTEL 6 – FOLKENES UTVIKLING OG TEKNOLOGI 

Art 69 og 70 Teknologi - menneskets frihet 

Teknologi er en dypt forankret realitet som er knyttet til menneskets 

selvstendighet og frihet. I teknologien uttrykker vi åndens ledende 

stilling over materien. Teknologien setter oss i stand til å utøve 

herredømme over materien, å redusere risiko og arbeid og å forberede 

våre livsbetingelser. Men teknologien er aldri bare teknologi, den 

avslører mennesket og dets forhåpninger om utvikling. Teknologien er 

på denne måten en respons på Guds befalning om å dyrke og passe 

jorden.  

Teknologien kan frembringe ideen om at den er selvtilstrekkelig. 

Dette kan skje når det gis for mye oppmerksomhet til hvordan 

spørsmål og ikke tilstrekkelig oppmerksomhet til hvorfor spørsmål. 

Skapt gjennom menneskelig kreativitet som verktøy for menneskelig 

frihet kan teknologien forstås som absolutt frihet som søker å løsrive 

seg fra de begrensningene som er nedfelt i alle ting.  

Globaliseringsprosessen vil kunne erstatte ideologier med teknologi. 

Teknologien kan bli en ideologisk makt og true oss ved at den 

begrenser oss gjennom sin forrang og ved å holde oss tilbake fra å 

være og sannhet. Dersom det skulle skje vil vi alle ha vår kunnskap, 

vurderinger og beslutningstaking rundt våre liv fra dette teknologisk-

kulturelle perspektiv. Når sannhet defineres alene ut fra kriterier som 

effektivitet og nytteverdi fornektes samtidig utvikling. Utvikling 

består ikke primært av å gjøre. Nøkkelen til utvikling er et sinn som 

kan tenke på teknisk vis og samtidig gripe den fulle mening med 

menneskelige aktiviteter innenfor en helhetlig forståelse av 

menneskets å være. Menneskelig frihet er ekte bare når den svarer på 

teknologiens tiltrekning med beslutninger som er en frukt av moralsk 

ansvarlighet.  

Art 71 Det trengs sannferdige kvinner og menn 

Avviket fra solide humanistiske prinsipper som teknologiske tankesett 

kan forårsake ser vi på områder som utvikling og fred. Ofte blir 

folkenes utvikling betraktet som en finansiell konstruksjon, som en 

åpning av markeder, å fjerne tollavgifter, å investere i produksjon og 

institusjonelle reformer – med andre ord i tekniske forhold. Alle disse 

faktorene er av stor viktighet. Men vi må spørre hvorfor har 

teknologiske valg så langt gitt heller blandende resultater.  

Det trengs grundig tenkning for å finne årsakene; utvikling er umulig 

uten sannferdige menn og kvinner, uten at samvittigheten til investorer 

og politikere er fint samstemt med kravene til det felles gode. Både 

profesjonell kompetanse og moralsk fasthet er nødvendig.  



25 

 

Når man tillater teknologien å ta over blir resultatet forvirring med 

hensyn til mål og middel. I næringslivet tar maksimering av 

fortjeneste over som eneste kriterium; i politikken tar konsolidering av 

makt over; i vitenskapen de funnene som forskningen gir. Strømmen 

av teknologisk kunnskap øker, men det er de som eier denne 

kunnskapen som har fordelene av den. Situasjonen på bakken for 

folkegruppene som lever i dens skygge forblir uforandret. 

Art 72 Fredsbestrebelser må rotfestes i sannheten om livet 

Selv ferd risikerer å bli betraktet som et teknisk produkt som resultatet 

av avtaler mellom regjeringer eller som initiativ som sikrer 

virkningsfull økonomisk bistand. Det er sant at fredsbygging krever 

kontinuerlig involvering av diplomater, økonomiske og kulturelle 

utvekslinger, avtaler om felles prosjekter, samt felles strategier for å 

redusere trusselen om militærkonflikt og å fjerne de underliggende 

årsakene til terrorisme. Men ikke desto mindre må slike bestrebelser 

være rotfestet i sannheten om livet for å kunne ha varige virkninger.  

Art 73 Media er ikke verdinøytral 

 Knyttet til den teknologiske utviklingen er den økende og 

gjennomgripende tilstedeværelsen av sosiale kommunikasjonsmidler. 

Disse er så integrerte i dagens samfunn at det virker absurd å hevde at 

de er nøytrale og derved upåvirket av moralske holdninger. På grunn 

av medias store betydning når det gjelder holdningsendringer og synet 

på mennesket må vi vurdere dens innflytelse spesielt med hensyn til 

den etisk-kulturelle dimensjonen av globalisering og folkeslagenes 

utvikling.  

74 Den vitenskapelige utviklingen og bioetikk 

En spesielt betydningsfull kamparena er dagens kulturelle kamp om 

overherredømmet mellom teknologi og menneskelig ansvarlighet på 

bioetikkens område. Her er selve muligheten for helhetlig 

menneskelig utvikling satt på prøve. Det grunnleggende spørsmålet er 

om mennesket er et produkt av egne bestrebelser eller om det er 

avhengig av Gud. Den vitenskaplige utviklingen og mulighetene er så 

avanserte at det krevers et svar mellom to typer vurderinger; forstand 

som er åpen for det transendente eller forstand som er lukket for det. 

Ved å lukke døren for det transendente står man overfor spørsmålene; 

hvordan kan å være oppstå fra ingenting og hvordan kan intelligens 

bli til ved tilfeldigheter? Ved å stå overfor disse dramatiske 

spørsmålene kan fornuft og tro komme til hverandres unnsetning. Bare 

sammen kan de redde mennesket. I henrykkelse over alene å stole på 

teknologien vil fornuft uten tro være dømt til å bakse i en illusjon om 

egen allmakt. Og tro uten fornuft risikerer å bli stengt ute fra livet slik 

det er i hverdagen.  
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Art 75 Dødens kultur og naturloven 

In vitro befruktning, embryo forskning, muligheten for å utvikle 

klonede menneskelige krysninger, alt dette fremmes nå i dagens 

desillusjonerte kultur som tror den har mestret alle mysterier fordi 

livets opprinnelse nå er innenfor vår rekkevidde. Her ser vi det klare 

uttrykk for teknologiens overherredømme. I denne type kulturer 

inviteres samvittigheten kun til oppmerksomhet rundt teknologiens 

muligheter. Videre må ikke undervurderes foruroligende scenarioer 

som truer vår framtid eller nye kraftfulle verktøy som ”dødens kultur” 

har til disposisjon. Til den tragiske og utbredte plage som abort utgjør 

må tilføyes den systematiske eugeniske (rasehygienisk) 

programmering av fødsler. I den andre enden kommer pro eutanasi 

tankegods inn som like skadelige holdninger når det gjelder kontroll 

over liv, som i visse situasjoner blir ansett som ikke lenger verdt å 

leve. Under disse scenarioene finner man kulturelle synspunkter som 

fornekter menneskets verdighet.  

Denne praksisen fostrer en materialistisk og mekanisk forståelse av 

menneskelivet. Det som er forbausende er den tilfeldige og selektive 

beslutning av hva som i dagens samfunn er verdig respekt. 

Ubetydelige saker vurderes som sjokkerende, mens urettferdigheter 

uten sidestykke i stor grad blir tolerert. Mens verdens fattige fortsetter 

å banke på de rikes dør løper en verden av overflod en risiko ikke 

lenger å høre dem som banker fordi dens samvittighet ikke lenger 

oppfatter det som er menneskelig.  

Gud åpenbarer mennesket for seg selv; fornuft og tro arbeider hånd i 

hånd for å vise oss hva som er godt. Dette forutsetter at vi ønsker å se 

det i naturloven. Her utstråles en skapende fornuft og vår storhet 

avsløres, sammen med vår elendighet ved at vi ikke gjenkjenner det 

kallet vi har til moralsk sannhet.    

Art 76 Utvikling – mennesket er en enhet av kropp og sjel 

Utvikling må ikke bare inkludere materiell vekst, men også åndelig 

vekst siden mennesket er en ”enhet av kropp og sjel”, født av Guds 

skapende kjærlighet og bestemt for evig liv. Mennesket utvikles når 

det vokser i ånd, når det blir kjent med sin sjel og sannheten som Gud 

har plassert dypt inne i mennesket, når det går inn i en dialog med seg 

selv og sin skaper. Det kan ikke bli helhetlig utvikling og universelt 

felles gode med mindre folkenes åndelige og moralske velferd blir 

ivaretatt og betraktet i sitt hele som kropp og sjel. 
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KONKLUSJON 

78 og 79 Uten Gud vet mennesket ikke hvilken vei det skal gå eller 

hvem det er 

Uten Gud vet mennesket ikke hvilken vei det skal gå, ei heller forstår 

det hvem det er. Åpenhet for Gud gjør oss åpne for våre brødre og 

søstre og mot en forståelse av livet som en gledesfull oppgave som 

skal gjennomføres i en ånd av solidaritet. Bare en humanisme åpen for 

det absolutte kan rettlede oss i å fremme og bygge former for sosialt 

og sivilt liv, dets strukturer, institusjoner, kultur og etikk, slik at vi 

ikke risikerer å bli fanget av øyeblikkets luner. Utvikling krever 

kristne som løfter sine hender mot Gud i bønn og oppmerksomhet mot 

det åndelige liv. Vis oppriktig kjærlighet, avsky det onde og hold dere 

til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere 

enn dere selv. (Romerbrevet 12: 9-10) 

 

Vi anbefaler deg å sette deg inn i hele sosialensyklikaen. 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/document

s/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_en.html 

Den vil snart foreligge i norsk oversettelse utgitt av OKB. 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_en.html
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Tilgjengelige hefter om Kirkens sosiallære og Diakoni som kan lastes ned kostnadsfritt på 

Caritas’ nettsider. De kan også bestilles hos Caritas.  

 

 


