Jak Caritas křesťansky a sociálně
spoluutváří společnost
(a jak přitom zaujímá také politické pozice )
Elmar Nass
Würzburg, 12. května 2015
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I.
Zodpovědnost jako
poslání lásky

Způsobilost k zodpovědnosti …
Před Bohem
vor Gott

Před sebou
vor sich selbst
samým

Před bližními
vor dem Nächsten

Dankbarkeit
Vděčnost

Personalität
Rozvojentfalten
osobnosti

Pflicht zur
Nächstenliebe
Povinnost
lásky k

bližnímu
Freiheit zur
Svoboda
Selbstbestimmung
sebeurčení

Würde
Slabost
a der
Schwachheit
důstojnost

Gelebter Geist
sozialer Liebe

Živoucí duch
sociální lásky

Poslání lásky
Záměr Boha ve
společenství s člověkem

Spásná reakce člověka

Biblické zdroje

Svoboda, přátelství a
spravedlnost

Morální zodpovědnost za náš
život / zvládání tlaku

Už vás nenazývám služebníky… Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem
vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce. (Jan 15,15).
Každý z nás tedy složí Bohu účet sám za sebe. (Řím 14,12)

Jeho láska

Láska k sobě samému, k
bližním a Bohu

On mu řekl: "`Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce,
celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a `miluj svého
bližního jako sám sebe .„ (Lk 10,26-27)

Naše nadání

Kreativní rozvoj našeho nadání Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete
dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. (1 Petr 4,10)
a talentu

Omezené zdroje

Dlouhodobě udržitelné a
smysluplné využívání zdrojů,
které máme k dispozici

Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával
a střežil. (Gen 2,15)

II.
Určení politické pozice

Úrovně formování
Hodnoty (= cíle)

Principy (= nástroje)

Lidská důstojnost

Osobní přístup

(sociální) Spravedlnost

Solidarita

= právo respektující lidskou
důstojnost

Svoboda
-negativní / pozitivní
-formální / materiální

Společenský dopad:
Mír, pokoj

Ctnosti (= postoje)

Spravedlnost
(jako předpoklad)

Princip subsidiarity (řízení
co nejblíže občanovi)

Chytrost, uměřenost,
statečnost

Společenský dopad:
Trvale udržitelný rozvoj

Křesťanských dopad:
(sociální) láska, víra,
naděje

Obecné blaho

Princip souvislosti
Ctnosti,
kterédie
Tugenden,
den Inhalten
odpovídají
záměru
entsprechen

Význam
principů
Inhalt
der
Prinzipien

Význam
Inhalt derhodnot
Werte

„Ten, kdo chce dobře definovat lidskou
důstojnost, musí jí sám disponovat v
dostatečné míře“

Wolfgang Huber

Obraz
Menschenbild
člověka
a
und Inhalt der
pojetí
lidské
Menschenwürde
důstojnosti

Od důstojnosti ke kultuře
Was
Mensch?
Co ist
jeder
člověk?

Menschenwürde

povinností?

Was
steht dem
Co
mu
Menschen zu?
náleží?

Právní
Juristische Pflichten
povinnosti
Právo,
zákonné
Juristische
Rechte
procesy
moralische
Morální
nároky
Ansprüche

Co je
nějden
Was
ist pro
gut für
dobré?
Menschen?

Definice
kvality
Definition
von
Lebensqualität
života

Sociální principy

Sociální kultura

Cosoll
je der
jeho
Was
Mensch?

Sociální
spravedlnost

Lidská důstojnost

Morální
povinnosti

Moralische Pflichten

Kultura podmíněná důstojností
Užitek je

Normativní
individualismus

hlavním kritériem při
definici toho, co je
lidská důstojnost a to
jak z hlediska
obyčejového tak i
právního.

Normativní
kolektivismus

„Pokroková část inteligence,
Sociální transfery směrem k
která přechází na pozice
potřebným jsou odůvodnitelné jen
pracující třídy se stává subjektem
ve smyslu „útrpných prémií, které
politiky, zatímco příslušníci této
tlumí potenciál společenských
vrstvy, kteří tento přechod
hrozeb“.
nedokáží realizovat, zůstávají
„ Z toho vyplývá, že nejhůře postižené děti nejsou
(I. Pies/ K. Homann)
lidskými bytostmi, i když vznikly ze svých rodičů tedy
objektem politiky pracující třídy.“
jiných lidských bytostí.“
(U. Huar)
(M. Nussbaum)

Kultura nepodmíněná důstojností
aus sich

hodnoty
wertvoll

Befähigungsger

socialitas
soc.
prostředí
Sozialals a
Sociální
Rechtsprinzipien
Individua

individualita
litas

morálk
moralisch
a

StejnáGleiche
Würde
begründet
důstojnost
objektive
odůvodňuje
Rechte und
objektivní
Pflichten
práva a
povinnosti

právní
principy

Způsobilost
echtigkeit
ke
spravedlnosti

Soziale Liebe,
Sociální
Hoffnung,
láska,
Glauben
naděje,
víra

Kultura způsobilosti
Solidární společenství otevírá možnosti k
rozvoji základních funkcí člověka.
Kreativität

Solidarita

Soziale
Integration

Objektive NR auf die
Entfaltung von

Soziale
Netze

Krankenhäuser

Nahrung,
Kleidung,
Wohnung

Schulen

Verantwortung

(Hoch-)

Gesundheit

Pokud se nepoužívá,
dochází k objektivní
nesvobodě jako k
dobrovolně zvolené sankci

Princip
Objektivní subsidiarity
pozitivní svoboda

III.
Křesťansko-sociální
formování společnosti

Na ústupu

?

Hledání koalic
Osvícenství
(Kant)

Nový odkaz na
Aristotela

Křesťanství

Islám?

Zvykové právo

Postulát morální
lidské přirozenosti

Boží zákon

Boží zákon

Bůh jako
transcendentální
koncept

?…?

Reálný Bůh

Reální Bůh

Rozum bez zájmu

Rozum vycházející
ze souznění

Pravý rozum

(staro-)
aristotelský

(s ekumenickou
perspektivou)

dogmatický

Postavit se na správnou stranu
Sociální výzvy (např.)

Lidí s postižením
-inkluze?

Lidé zasaženi chudobou
-šance na vzdělání a profesní
kariéru?

Lidé trpící těžkou nemocí, senioři a
umírající
-životní prostor je přetechnizovaný?
-‚humánní umírání‘?

Nápady na řešení

Zodpovědnost před Božím závazkem: Nahlížení na
každého člověka se stejnou důstojností jako na jedinečnou
bytost: Zasazení se za bezpodmínečná životní a lidská
práva s individuálním rozvojem a za široké ctnosti sociální
lásky
Pohled z druhé strany: Konflikt mezi paternalismem a
domněle objektivizovatelnou kvalitou života
Ekonomická perspektiva: Zabránit plýtvání zdroji, aby
bylo možné zajistit financování sociálních systémů a
poskytovat lepší pomoc

Realizace: Konkrétní řešení ve spolupráci s partnery z
politiky, vědy a ekonomiky

Návrh konkrétního
řešení
‚Interkluze‘

Způsobilost ke
spravedlnosti bez nároků
na kompenzaci nebo
negativní nivelizaci

Odmítnutí nehumánní
techniky a iluze zdraví
Dodržování přikázání
„nezabiješ“

Důvěryhodnost skrze vzor
2
3
2
1
1
Eficience
Effizienz
(Efektivita)

3

Caritas utváří společnost:
1.Zachování hospodárnosti
2.Uvědomění si křesťanské
důstojnosti a podpora křesťanských
ctností pomocí vzdělávacích aktivit
s jasným vyznáním
3.Lobování s cílem nastavit
organizační rámec (politika, firmy,
odbory)
4.Podpora ctností sociální lásky
pomocí vlastní podnikatelské
kultury, vzdělávacích iniciativ

Ti, kterých se to týká,
musí za své cíle
lobovat

