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MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘE “TERRA MATER”

„U příležitosti 800.-výročí narození 
sv.Františka z Assisi se v Gubbiu, městě 
dobře známém kvůli františkánskému 
smíření a míru, konal mezinárodní seminář 
„ Terra Mater”. Na konci svých jednání se 
účastníci rozhodli připomenout celému 
světu, že je ohrožena budoucnost lidstva 
a naší jediné vlasti, planety Země. I přes 
varování shromáždění Spojených národů 
ve Stockholmu před deseti roky se situace 
životního prostředí na zemi stále jen 
zhoršovala.

Narušený vztah lidí k životnímu prostředí a 
ochabující společenské vazby působí velké 
pohromy. Proto chtějí účastníci důrazně 
apelovat na všechny, aby přemáhali 
rezignaci a fatalismus. Vyzývají k jednání 

a to plánováním alternativní budoucnosti, která je uskutečnitelná a žádoucí. 
Prohlašují, že nynější orientace lidí na útlak a vykořisťování, jaké prakticky 
vykonává menšina lidstva v průmyslové vyspělých zemích, vyžaduje naléhavě 
změnu.

Tato orientace, která se dosud výrazně projevuje ve vztahu lidí k přírodě a 
mezi lidmi vzájemně, se musí nahradit postojem sdílení, uchovávání, postojem 
vzájemného respektování a sourozenectví mezi všemi stvořenými bytostmi. 

Ještě dnes je platný zásadní příklad Františka z Assisi se svou povzbudivou 
silou. Protože František věděl, jak hluboce je svázán s životním prostředím 
a uvědomoval si, že člověk je nutně odkázán na harmonický a uvědomělý 
vztah k přírodě, vytvořil, nejdříve ve svém vlastním společenství, alternativní 
systém univerzálního sourozenectví, v němž lidé, zvířata, rostliny i minerály 
byli považováni za bratry a sestry.

 Františkánské poselství žádá šetrné užívání pozemských statků. To 
vyžaduje:

 - poznat a uznat, že pokrok nespočívá v hromadění hmotných statků, 
pěstování politiky moci a výlučnou orientací na přítomnost, ale spočívá ve 
zlepšování kvality života;

 - respektovat přírodu a podporovat vlastní hodnotu osob, společenství a 
kultur;

 - uvědomit si, že je možné uskutečnit alternativní program zapojením všech 
a zvláště mládeže;

 - uznat, že zdrženlivost, míra a rovnováha v hospodářství a v průmyslu jsou 
nutné a uskuteční se zřeknutím se technologií, které ničí přírodu a všeobecné 
škodí lidskému zdraví a společnosti;

 - rozvUet životní styl s malou spotřebou energie a přírodních zdrojů 
(rozvíjení, rozdílení, politické a sociální organizace), a to odpovídající 
přestavbou technologie a vytvářením rovnováhy mezi podniky a sídlišti v určité 
oblasti;

 - zaměřovat pozornost na problém hladu ve světě, který je jasným 
znamením krize životního prostředí a na nerovnoměrné rozdělení zdrojů, které 
má základ ve znetvořených tržních mechanismech;

 - podle těchto zásad rozvíjet vzdělání, vědecký výzkum a technologii;

 - starat se, aby technika, jedna ze specifických výrazových forem člověka 
a jeho tvořivosti, nepůsobila škodu. Technika uspokojí lidské potřeby jen tehdy, 
když se bude využívat při respektování důstojnosti člověka a přirozeného 
koloběhu planety země;

 - dodržovat etická pravidla chování také ve vzájemném styku lidí a chránit 
svět rostlin a zvířat před vymíráním jejich druhů, před nadměrným chovem, 
před nezodpovědným, marnotratným zneužíváním (např. lovem, trápením a 
zbytečným ničením) a před změnami jejich životního prostoru;

 - obracet pozornost na tři problémy, které dnes zcela zvlášť lidstvo ohrožují: 

růst populace, nerovnoměrné rozdělení statků a přestárlost;
 - odmítat každou podobu fyzického násilí proti přírodě a lidem;

 - uznat, že udržení přirozeného a lidského životního prostředí je zásadním 
předpokladem spravedlivého rozvoje;

 - objevovat v dějinách a v různých kulturách lidstva zkušenosti, které by 
mohly umožnit plánovat alternativní budoucnost a vytvářet systém společnosti, 
která je vzájemně závislá;

 - ve světle toho, co jsme už řekli zkoumat, jak by se mohl obnovit zájem 
na kulturních tradicích a vědomí jejich hodnoty (veškeré dědictví architektury, 
umění, dějin a tradice) jako na hlavních pramenech obohacování životní kvality 
v každé zemi;

 - odmítat všechny stránky lidského života, které jsou odcizeny nebo 
odcizují, od politické jednotvárnosti až k jednotnému konzumnímu chování, 
a podporovat respektování hodnoty každého člověka pomocí různých 
politických a společenských organizací, považujících za svůj úkol co nejvyšší 
rozvoj, mnohotvárnost a určitost aktivit, úkolů a osobních příspěvků k životu 
společnosti.

 Zvláště požadují účastníci semináře „ Terra Mater” následující:

 1) - aby byly uplatněny všechny prostředky k rozvoji lidských schopností ve 
všech institucích, ve společnosti obecně a ve vzorech chování pomocí nových 
forem výchovy, založených na nadějné budoucnosti, tj. na odpovědné starosti 
o naši budoucnost, a na účasti všech občanů na potřebných rozhodnutích pro 
tuto budoucnost;

 2) - aby ti, kdo odpovídají za kulturní oblasti a ti, kdo pracují ve sdělovacích 
prostředcích, korektně a přesně informovali o krizi životního prostředí a jejích 
příčinách;

 3) - aby ti, kdo jsou zodpovědní za veřejnou výchovu ve všech zemích, 
rozvUeli všemi způsoby, na každé úrovni a v každém směru naučné programy, 
nabízející široce rozvětvené vzdělávání v otázkách životního prostředí a 
narušených vztahů mezi lidmi a hmotnými zdroji, aby se tak mohlo dosáhnout 
co nejjasnějšího uvědomování si těchto problémů;

 4) -  aby vůdci všech náboženství a církve všech vyznání upozorňovali své 
členy na nedotknutelnou kvalitu přírody a též na morální právo a na povinnost 
respektovat přirozené a lidské životní prostředí, aby v tomto směru povzbuzovali 
činitele ze svých řad a učili je znát náboženskou hodnotu těchto zásad. Zvláště 
bychom si přáli, aby Světová rada církví a Svatý stolec vytvořili orgány pro 
ekologii, připravené na tyto úkoly, a aby biskupové, duchovní správci a místní 
církve neustávali věřícím připomínat jejich odpovědnost aktivně se podílet 
na rozvíjení bohaté kvality života a rovněž na ochraně přírody a životního 
prostředí;

 5) - aby členové světových parlamentů i jednotlivé vlády spolupracovali 
na léčení ran, které už naši planetu zasáhly, a to pevným stanovením všech 
možných priorit ve veřejných investicích a v pracovních plánech k programům, 
týkajícím se ochrany půdy, regulace vody, nového zalesňování, kultivace pouští 
a zničené krajiny, omezování a zabraňování znečišťování životního prostředí 
a opětné obnově přirozeného životního prostředí a s tím spojené ekologické 
rovnováhy;

 6) - aby nestátní organizace výrazněji a energičtěji zaměřovaly své programy 
na problémy lidského přežití a tak aby ovlivňovaly politická a hospodářská 
rozhodnutí, která se týkají vztahů životního prostředí.

Nakonec účastníci semináře „Terra Mater” vybízejí vlády na celém světě, aby 
pracovaly pro mír, odzbrojení, vzájemnou solidaritu v mezinárodních vztazích, 
pro zřeknutí se každé podoby nacionalismu, který je v rozporu s těmito cíly a 
aby usilovaly o vyřešení nerovnováhy, která existuje mezi „severem a jihem” 
planety. Konkrétně je nutné usilovat o uskutečnění těchto cílů krácením 
vojenských výdajů.

Kvalita života celé společnosti a životního prostředí je tedy svěřena do 
lidské odpovědnosti. Tuto odpovědnost by měl každý muž, každá žena a 
každé společenství přenést do okamžitého a konkrétního jednání, které není 
motivováno katastrofickými výhledy, ale nadějí v budoucnost.”
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