A Gubbio-i Nyilatkozat
Assisi Szent Ferenc szùletésének 800. évfordulójàn a "Terra Mater" Nemzetkòzi
Konferencia résztvevoi 1982. szeptember 23-26. kòzòtt òsszegyùltek Gubbioban,
abban a vàrosban, amely a ferences szellemiségù megbékélést jelképezi.
A tanàcskozàs végén a résztvevòk ùgy dòntòttek, hogy felhivàst intéznek
mindenkihez, amelyben figyelmeztetnek arra, hogy az emberiség és a Fòld, egyetlen
otthonunk jòvòje veszélyben forog, és az Egyesult Nemzetek Szervezetének
Stockholmi Konferenciàjàn megfogalmazott figyelmeztetések ellenére a vilàgméretu
kòrnyezeti vàlsàg folyamatosan mélyul.
A résztvevòk ezért, felismerve, hogy az emberiség olyan kórtól szenved, amelyet a
természettel vaiò megromlott viszony és az egyre rosszabodó tàrsadalmi
kapcsolatok idéztek elò, felhivjàk a figyelmet, hogy tùllépve a beletòrodésen és
fatalizmuson, a lehetséges és kivànatos alternatfv jòvòkép kidolgozàsàn kell
munkàlkodnunk.
Leszògezik, hogy surgòs vàltozàsnak kell beàllnia az ember jelenlegi kizsàkmànyoló
és uralkodó hozzààllàsàban, kùlònòs tekintettel az emberiség iparosodott kisebbik
részére. Ez a viselkedésmód, amely napjainkig az ember és a természet viszonyàt
éppùgy jellemezte, mint az emberek egymàs kòzti kapcsolatait, àt kell hogy adja a
helyét egy megosztó, óvó, tiszteletteljes megkòzelìtésnek és a teremtmények kòzti
testvériség érzésének.
Assisi Szent Ferenc meghatàrozó ereju példàja ma is érvényes. Tudatàban az
ember kòrnyezetbe àgyazottsàgànak és igényének a természettel vaiò harmónikus
és tudatos kapcsolatra, eloszòr sajàt kòzòsségén belul megtapasztalva, az
univerzàlis testvériség lehetòségét mutatta meg nekùnk, amelyben az embereket,
àllatokat, nòvényeket és a kòveket egymàs fivéreinek és nòvéreinek tekintette.
Hogy elfogadjuk ezt a ferenci ùzenetet, amely a Fòld javainak takarékos
hasznàlatàra szólit fel, a kòvetkezòkre van szùkség:
- el kell vetnùnk azt a felfogàst, amely szerint a fejlòdés a vagyon mennyiségi
kifejezése vagy az anyagi javak felhalmozàsa aitai mérhetò dolog, vagy a politikai
hatalommal és a jelenre vaiò kizàrólagos koncentràlàssal azonositható, és ezzel
ellentétben fejlòdésnek az élet minòségének kiterjesztését kell tekintenunk;
- el kell fogadtatni a természet tiszteletét, valamint az egyének, kòzòsségek és
kultùràk irànti megbecsùlést;
- legyen szilàrd meggyòzòdésùnk, hogy a tàrsadalom, és kulònòsképpen a fiatalok
bevonàsàval megvalósitható egy alternatìv modell is;
- fel kell ismernunk a termelò és ipari tevékenység ùjraértelmezésének,
visszafogàsànak és ellensùlyozàsànak szukségességét, a természetpusztitó és az
emberi egészségre, valamint a tàrsadalomra àltalàban kàros technológiàktól vaiò
elszakadàs aitai;
- alacsony energia- és forràsigényu életformàkat kell kidolgoznunk a fejlòdés,
elosztàs valamint a politikai és tàrsadalmi szervezòdések teruletén a megfelelò

technológiàk kidolgozàsàn és ellensùlyként szolgàló tetteken és megàllapodàsokon
keresztùl;
- fel kell hìvnunk a figyelmet a vilàgméretù éhezés problémàjàra, mint a kòrnyezeti
krfzis és a forràsok egyenlòtlen elosztàsànak nyilvànvaló jelére, amely a
piacgazdasàg torz logikàjànak eredménye;
- ezen irànyok mentén kell fejleszteniink az oktatàst, a tudomànyos kutatàst és a
technológiai fejlesztést is;
- ùjra kell gondolnunk technológiànkat, amely mint az emberi kreativitàsnak és az
embernek magànak is egyik legjellemzòbb megnyìlvànulàsi formàja, ònmagàban
nem àrtalmas, de csak akkor szolgàlhatja az ember valós igényeit, ha az emberi
méltósàg és a Fòld természeti folymatainak figyelembe vételével alkalmazzuk;
- az etikai alapelveket az ember és a tòbbi élò teremtmény kapcsolatàra ìs
alkalmaznunk kell, és sùrgòsen fel kell ismernùnk a nòvényi és aliati élet
védelmének szùkségességét a fajok kihalàsànak, a mértéktelen pusztftàs, a
felelòtlen és pazarló bànàsmód (mint amilyen a vadàszat, a helytelen
àllomànykezelés és a céltalan rombolàs) valamint élòhelyeik àtalakìtàsànak
megelòzése érdekében;
- fel kell hìvnunk a figyelmet az emberi kòzòsséget érintò hàrom sùlyos problémàra:
a szàmbeli nòvekedésre, az egyenlòtlen terùleti eloszlàsra, és az elòregedésre;
- vissza kell hogy utasitsuk az eròszak minden formàjàt a természettel és az
emberrel szemben;
- fel kell ismernùnk, hogy a természeti és az emberi kòrnyezet megòrzése a valós
fejlòdés elengedhetetlen feltétele;
- meg kell talàlnunk a tòrténelemben azon eszmei àramlatokat, amelyek segithetnek
egy alternativ jòvòkép, és egy, az egymàsrautaltsàgra épulo tàrsadalom
kialkìtàsàban;
- a fentiek fényében ùjra kell gondolnunk és meg kell eròsitenùnk kulturàlis
(épitészeti, mùvészeti, tòrténelmi és a hagyomànyokban megjelenò) òròkségùnk
irànti érdeklòdésùnket és megbecsùlésùnket;
- vissza kell utasìtanunk az emberi élet valamennyi elidegenedett és elidegenitò
jelenségét, az elszùrkùlt politikai élettòl az uniformizàlt fogyasztói vilàgig, és minden
egyes ember szàmàra biztositani a lehetò legnagyobb megbecsùlést a vàltozatos
tàrsadalmi és politikai szervezòdéseken keresztùl, amelyek célul tuzik ki a
legnagyobb méiiékù fejlòdés elòmozdìtàsàt, valamint a tàrsadalom életében vaiò
egyéni részvétel, a tevékenységek és célok kòrùlhatàrolàsàt és vàltozatossà tételét,
A konkrét tennivalók tekintetében a "Terra Mater" konferencia résztvevòi a
kòvetkezòkre szólìtanak fel:
1) - minden anyagi eszkòzt igénybe kell vennùnk az emberi képességek
fejlesztésére mind az institucionàlis kereteken belùl, mind a tàrsadalomban àltalàban
véve, mind pedig viselkedési mintàzatainkban az innovatìv tanulàs aitai, amely
egyfelòl az anticipàción, a jòvònkre irànyuló felelòs figyelmen, màsfelòl a
participàción, a jòvòt illetò dòntésekben vaiò àllampolgàri részvételen alapul;

2) - a kulturàlis élet felelòs szereplòi és mindazok akik a tòmegmédia teruletén
dolgoznak, hozzanak nyilvànossàgra minden informàciót amely a kòrnyezeti krizisre
és annak okaira vonatkozik;
3) - a kòzoktatàs irànyìtói minden orszàgban és valamennyi szinten illetve teruletén
alakitsanak ki olyan iskolai programokat, amelyek megfelelò lehetòséget
biztositanak a kòrnyezettel, illetve az ember és eròforràsai kòzòtti kapcsolat
vàlsàgàval kapcsolatos tanulmànyok folytatàsàra, a fenti teruleteket érintò lehetò
legnagyobb tudatossàg kialakìtàsa végett;
4) - valamennyi vallàs vezetòi és minden egyhàz hìvja fel hivei figyelmét a természet
megszenteltségére és erkòlcsi kòtelességùkre, hogy tiszteljék mind a természeti
mind pedig az emberi kòrnyezetet, valamint mindezt figyelembe véve, bàtoritsa
papjai oktatàsàt ezen elvek vallàsos értékének felismerése érdekében.
Kulònòsen kìvànatos tehàt, hogy az Egyhàzak Vilàgtanàcsa és a Szent Szék olyan,
òkológiàért felelòs intézményeket hozzanak létre, amelyek ezen célokat tartjàk szem
elòtt, és hogy a puspòkòk, lelkipàsztorok és az egyhàzkòzségek folyamatosan
tudatàban legyenek a természet- és kòrnyezetvédelemben, valamint az élet
kulònbòzò minòségeinek javitàsàban vaiò aktiv részvételuk felelòsségének;
5) - a kormànyok és parlamentek mukòdjenek egyutt a bolygónkon utòtt sebek
gyógyìtàsàban, prioritàst biztositva a kòzberuhàzàsok és munkaprogramok teruletén
a talajvédelemmel, vfzszabàlyozàssal, ùjraerdòsìtéssel, a sivatagosodott vagy
kàrosodott teruletek rehabilitàciójàval, kòrnyezeti kàrelhàritàssal és a természeti
kòrnyezet helyreàllitàsàval kapcsolatos programoknak, illetve az òkológiai egyensùly
megteremtésének;
6) - a civil szervezetek dolgozzanak ki még pontosabb és eròteljesebb programokat
az emberiség tùlélésére annak érdekében, hogy képesek legyenek hatékonyan
befolyàsolni a kòrnyezettel kapcsolatos politikai és gazdasàgi dòntéseket.
Végezetul a "Terra Mater" konferencia résztvevòi arra intik a vilàg kormànyait, hogy
tegyenek meg mindent a béke, a leszerelés, a nemzetkòzi kapcsolatokban
érvényesulò kòlcsònòs szolidaritàs és az elszigetelò nacionalizmus minden
formàjànak elutasìtàsa érdekében, mint amelyek ellentétben àllnak a fenti célokkal,
és keressenek megoldàst azokra az egyenlòtlenségekre, amelyek "Észak" és "Del"
kòzòtt fennàllnak bolygónkon. Ezen célok megvalósìtàsàra a hadi kiadàsok
csòkkentésén keresztùl kell tòrekedni.
Az élet, a tàrsadalom és a kòrnyezet minòsége az emberi felelòsségtudatra van
bizva. Ennek a felelòsségtudatnak meg kell jelennie minden férfiben, nòben és
kòzòsségben, mégpedig azonnali és gyakorlati tettek formàjàban, amelyeket nem
apokaliptikus làtomàsok, hanem a jòvònket illetò remény tàplàl.

