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ANTYKRYZYSOWA ENCYKLIKA
CARITAS IN VERITATE – MIŁOŚĆ W PRAWDZIE
OJCA ŚWIĘTEGO
Bendekta XVI
W dn. 7 lipca br, na dzień przed spotkaniem w L'Aquila, we Włoszech Grupy
G81 - poszerzonej o przedstawicieli mniej rozwiniętych społeczności, silnie
zagrożonych pełzająco narastającym globalnym kryzysem - opublikowana została
nowa encyklika Benedykta XVI: CARITAS IN VERITATE – MIŁOŚĆ W PRAWDZIE.
Encyklika ta zawiera strategiczne wskazania papieża dotyczące niezbędnych
działań dla przywrócenia światowej społeczności zdolności rozwoju. Wnikliwe jej
przestudiowanie przez świat polityki i gospodarki, to szczególny nakaz chwili.
Do najważniejszych jej zaleceń zaliczam dotyczące konieczności dokonania
zmiany – na zgodne z dobrem wspólnym wszystkich ludzi – metod prowadzenia
polityki, systemu ekonomicznego oraz sposobu globalizacji. Szczególnie w tym celu
wskazana jest odpowiednia przebudowa Organizacji Narodów Zjednoczonych (p.
67):
„WOBEC NIEPOWSTRZYMANEGO WZROSTU WZAJEMNEJ ŚWIATOWEJ
ZALEŻNOŚCI ODCZUWA SIĘ MOCNO, W ŚWIETLE RECESJI RÓWNIEŻ
POSIADAJĄCEJ WYMIAR ŚWIATOWY, PILNĄ POTRZEBĘ REFORMY ZARÓWNO
ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, JAK I MIĘDZYNARODOWEJ
STRUKTURY EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ. Trzeba, aby konkretny kształt
przybrało pojęcie rodziny narodów. Odczuwa się również pilną potrzebę znalezienia
nowatorskich form, by wprowadzić w życie zasadę odpowiedzialności za ochronę
(słabszych społeczności - LM), a także by przyznać uboższym narodom realny głos
we wspólnych decyzjach. Wydaje się to konieczne właśnie w świetle porządku
politycznego, prawnego i ekonomicznego, który zwiększy i ukierunkuje współpracę
międzynarodową na solidarny rozwój wszystkich narodów. ISTNIEJE PILNA
POTRZEBA PRAWDZIWEJ POLITYCZNEJ WŁADZY ŚWIATOWEJ (…) DLA
ZARZĄDZANIA EKONOMIĄ ŚWIATOWĄ; DLA UZDROWIENIA GOSPODAREK
DOTKNIĘTYCH KRYZYSEM; DLA ZAPOBIEŻENIA POGŁĘBIENIU SIĘ KRYZYSU
I WYNIKAJĄCEGO STĄD ZACHWIANIA RÓWNOWAGI; DLA
PRZEPROWADZENIA WŁAŚCIWEGO, PEŁNEGO ROZBROJENIA ORAZ
ZAGWARANTOWANIA BEZPIECZEŃSTWA WYŻYWIENIA I POKOJU, DLA
ZAPEWNIENIA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGULOWANIA RUCHÓW
MIGRACYJNYCH. Tego rodzaju władza musi być regulowana przez prawo,
przestrzegać w sposób spójny zasady pomocniczości i solidarności, być
ukierunkowana na realizację dobra wspólnego, zaangażować się w realizację
autentycznego integralnego rozwoju ludzkiego, inspirującego się wartościami
miłości w prawdzie. Ponadto taka władza powinna być uznana przez wszystkich,
skuteczna, by każdemu zagwarantować bezpieczeństwo, zachowanie
sprawiedliwości i przestrzeganie prawa. Oczywiście, powinna się ona cieszyć
uprawnieniami, by strony przestrzegały jej decyzji, a także podjętych i
uzgodnionych środków na różnych forach międzynarodowych. Gdyby bowiem tego
zabrakło, prawo międzynarodowe, pomimo wielu postępów na różnych polach,
byłoby narażone na ryzyko uwarunkowania przez równowagę sił pomiędzy

najsilniejszymi. INTEGRALNY ROZWÓJ NARODÓW I WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA WYMAGAJĄ, ABY USTANOWIONO WYŻSZY STOPIEŃ
PORZĄDKU MIĘDZYNARODOWEGO O CHARAKTERZE POMOCNICZOŚCI DLA
ZARZĄDZANIA GLOBALIZACJĄ I ŻEBY WRESZCIE ZAPROWADZONO
PORZĄDEK SPOŁECZNY ZGODNY Z PORZĄDKIEM MORALNYM I Z TYM
ODNIESIENIEM MIĘDZY SFERĄ MORALNĄ I SPOŁECZNĄ, MIĘDZY POLITYKĄ
A SFERĄ EKONOMICZNĄ I OBYWATELSKĄ, JAKI JUŻ JEST ZARYSOWANY W
STATUTACH NARODÓW ZJEDNOCZONYCH2
Encykliką CARITAS IN VERITATE Benedykt XVI przeciwstawia się
usiłowaniom marginalizacji ONZ, czego niedawno byliśmy świadkami w związku z jej
Antykryzysowym Szczytem w dn. 24-30 czerwca br3. Polska nie tylko nie wysłała na
ten Szczyt wysokiej rangi delegacji państwowej, lecz nawet nie stać ją było, aby
przedstawić tam polskie antykryzysowe przemyślenia i propozycje4.
Tymczasem w Polsce od szeregu lat zgłaszane są propozycje dokonania
radykalnej przebudowy systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, tak aby
umożliwić wypracowywanie i skuteczne realizowanie strategii trwałego rozwoju
światowej społeczności, m.in. poprzez ukształtowanie informacyjnych podstaw
polityki i gospodarki trwałego rozwoju5,
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Uczestnicy, program i ustalenia Szczytu G8 (8-10 lipca 2009) – patrz:
http://www.g8italia2009.it/G8/Home/Summit/G8-G8_Layout_locale-1199882116809_Atti.htm
Encyklika CARITAS IN VERITATE – patrz:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_benxvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_pl.html
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Patrz: http://www.un.org/ga/econcrisissummit/ , oraz:
“When a correspondent noted that the United States had said in its statement that the United
Nations was not the proper forum for this type of discussion, Mr. d’Escoto said he had not
been deterred. ”This is about building for the future.” – patrz:
http://www.un.org/News/briefings/docs//2009/090626_GA.doc.htm .
4 Patrz:
- List Otwarty do Najwyższych Władz Rzeczpospolitej Polskiej, m.in. „Zielony Sztandar”, 3
stycznia 2009, „Realia” nr 1/2009:
http://www.psl.org.pl/kte/listotwartykte.htm .
- Apel do Przywódców ONZ i G20, wystosowany przez Forum Społeczństwo Informacyjne
Trwałego Rozwoju, m.in. „Europe’s World”, 3/9/2009,
http://tinyurl.com/preview.php?num=mlhynz ,
a także:
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- Kryzys tuż, tuż, „Sprawy Nauki”:

http://www.sprawynauki.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1355&Itemid=
1.
Patrz: Memoriał Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii
Nauk dla najwyższych władz RP w sprawie potrzeby umacniania procesu trwałego rozwoju
świata i budowy społeczeństwa globalnego, Warszawa 2003.06.02.
Por. Polska Inicjatywa Na Rzecz Trwałego Rozwoju Świata, wystąpienie do Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, w roku 1997, podpisane przez 165 wybitnych osobistości świata
nauki, kultury, wiary, polityki:
http://www.psl.org.pl/kte/polinicj.htm .
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