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SPRAWIEDLIWOĝû MIĉDZYPOKOLENIOWA
JAKO WYZWANIE SPOĐECZNO-ETYCZNE

WPROWADZENIE

Kwestie dotyczące sprawiedliwoĞci obecne byđy zawsze w etyce filozoficznej i teologicznej juĪ od czasów staroĪytnoĞci1. Pod wpđywem zmian stosunków
spođecznych oraz towarzyszących im nowych wyzwaĔ zmieniđo siĊ jednak samo
rozumienie sprawiedliwoĞci. W przednowoĪytnych spođeczeĔstwach Europy
wyksztađtowađy siĊ trzy podstawowe rodzaje sprawiedliwoĞci: sprawiedliwoĞü
wymienna (iustitia commutativa), sprawiedliwoĞü legalna (iustitia legalis)
i sprawiedliwoĞü rozdzielcza (iustitia distributiva)2. W czasie, gdy sprawiedliwoĞü wymienna okreĞlađa warunki sprawiedliwej wymiany, na przykđad
handlowej pomiĊdzy dwoma równouprawnionymi aktorami, sprawiedliwoĞü
legalna zajmowađa siĊ stosunkiem jednostki do spođecznoĞci tam, gdzie chodziđo o przestrzeganie prawa (jak na przykđad obowiązek uiszczania podatków). SprawiedliwoĞü rozdzielcza odpowiadađa na pytanie, jak spođecznoĞü
czy paĔstwo ma traktowaü poszczególnych obywateli, a w razie koniecznoĞci,
wedđug jakich reguđ ma im udzielaü pomocy.
SpođeczeĔstwa zachodnioeuropejskie przeszđy gruntowne przeobraĪenie po
1800 r., na co wpđyw miađy oĞwiecenie, rewolucja francuska i rewolucja przemysđowa. Początkowo etyka próbowađa zaradziü nowym wyzwaniom przez
reinterpretacjĊ trzech dotychczas funkcjonujących tradycyjnych kategorii spraProf. dr. JOACHIM WIEMEYER – Ruhr-Universität Bochum, Katholisch-Theologische Fakultät;
adres do korespondencji: e-mail: Joachim.Wiemeyer@rub.de
1
Por. O. H ö f f e, Gerechtigkeit. Eine philosophische Einführung, München 2001.
2
Por. J. H ö f f n e r, Christliche Gesellschaftslehre, 4 Aufl. der Studiensausgabe, Kevelaer
1983, s. 7 nn.
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wiedliwoĞci. Jednak wobec wyzwaĔ spođecznych, związanych z uprzemysđowieniem i wpisanym w nie postulatem „sprawiedliwoĞci spođecznej”, pojawiđa
siĊ nowa kategoria sprawiedliwoĞci. Gdy trzy tradycyjne kategorie sprawiedliwoĞci wychodzą z juĪ zastanego đadu spođecznego, skupiając siĊ na stosunkach zachodzących w obrĊbie struktur juĪ istniejących, „sprawiedliwoĞü spođeczna” odnosi siĊ do samych struktur spođecznych i do instytucji jako takich.
Stawia pytanie o moĪliwoĞci udziađu wszystkich obywateli w materialnych
moĪliwoĞciach spođeczeĔstwa, o Īyciowe szanse pojedynczych ludzi oraz o moĪliwoĞci udziađu obywateli w ksztađtowaniu Īycia spođecznego đącznie z procesami decyzyjnymi.
Krytycy, tacy jak liberalny laureat nagrody Nobla w ekonomii Friedrich
August von Hayek3, zarzucali koncepcji „sprawiedliwoĞci spođecznej”, Īe jest
narzĊdziem w politycznej walce przekonaĔ, które moĪna wypeđniü dowolną
treĞcią. Faktycznie jednak sđuĪy temu, by popieraü wđasne interesy chwytliwą
argumentacją. Pomimo krytyki chrzeĞcijaĔska etyka spođeczna nie usunĊđa ze
swej agendy pojĊcia „sprawiedliwoĞü spođeczna”, gdyĪ postulaty, które ten
rodzaj sprawiedliwoĞci implikują, uwaĪa za niezbĊdne4. „SprawiedliwoĞü spođeczną” traktuje siĊ jednak raczej jako preambuđĊ, próbując ją precyzowaü
przez odniesienie do pozostađych kategorii sprawiedliwoĞci.
Pierwszą i podstawową kategorią sprawiedliwoĞci jest sprawiedliwoĞü
udziađu. Stawia ona pytanie, czy w jakimĞ spođeczeĔstwie znajdują siĊ osoby
wykluczone z Īycia spođecznego? Naruszeniem sprawiedliwoĞci udziađu byđa
praktyka stosowana w przypadku prawa wyborczego w paĔstwach zachodniej
Europy w XIX w., z którego mogđo korzystaü od 10 do 20% obywateli pđci
mĊskiej, pđacących podatki, przy wykluczeniu robotników nieposiadających
wđasnoĞci. Podobna sytuacja odnosiđa siĊ do kobiet, które np. w Niemczech
dopiero w 1919 r. otrzymađy prawa wyborcze (zarówno czynne, jak i bierne).
Tego typu naruszenia sprawiedliwoĞci udziađu mogą uderzaü w mniejszoĞci
narodowe i religijne, w grupy imigrantów itd. Đamanie sprawiedliwoĞci udziađu byđo powodem odđączenia siĊ od angielskiej macierzy w 1776 r. póđnocnoamerykaĔskich kolonii, które nie miađy reprezentantów w parlamencie londyĔskim, a mimo to zmuszone byđy uiszczaü podatki. Hasđo no taxation without

3

Por. F. A. v. H a y e k, Recht, Gesetzgebung und Freiheit, Bd. II: Die Illusion der sozialen
Gerechtigkeit, Landesberg a. L. 1981.
4
Por. A. K ü p p e r s, Soziale Gerechtigkeit im Verständnis der Katholischen Soziallehre,
w: Handbuch der Katholischen Soziallehre, red. A. Rauscher, Berlin 2008, s. 165-174.
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representation byđo mottem domagania siĊ sprawiedliwoĞci udziađu, stając siĊ
teĪ tytuđem ogđoszenia niepodlegđoĞci.
Drugą kategorią sprawiedliwoĞci jest sprawiedliwoĞü osiągniĊü (Leistungsgerechtigkeit)5. Rozciąga ona zasady sprawiedliwoĞci wymiennej poza jednostkowy akt wymiany na strukturalne warunki funkcjonowania rynku, w taki
sposób, by regulowađy stosunki grup rynkowych (na przykđad pracowników
w relacji do pracodawców).
Trzecia kategoria sprawiedliwoĞci to sprawiedliwoĞü szans (Chancengerechtigkeit). JeĪeli dochód, wđasnoĞü i pozycje spođeczne we wspóđczesnych
spođeczeĔstwach przypadają kaĪdemu wedđug jego indywidualnych osiągniĊü,
to czymĞ podstawowym – w tak rozumianym wspóđzawodnictwie – są sprawiedliwe szanse dla wszystkich. W warunkach spođeczeĔstwa wiedzy, z jakim
obecnie mamy do czynienia, kluczowa rola przypada kreowaniu szans w taki
sposób, w jaki rozumiemy je z perspektywy sprawiedliwoĞci szans. W obrĊbie
sektora przedsiĊbiorstw, sprawiedliwoĞü szans ma znaczenie tam, gdzie przedsiĊbiorstwo jest w stanie na nowo siĊ organizowaü, dostosowując siĊ do wymogów rynku. W takim wypadku paĔstwo moĪe Īądaü zadoĞüuczynienia zasadom
sprawiedliwoĞci szans z tytuđu udzielania nowopowstającym, mađym przedsiĊbiorstwom pomocy oraz korzystnych kredytów.
Czwartą kategorią sprawiedliwoĞci jest sprawiedliwoĞü potrzeb (Bedarfslub Bedürfnisgerechtigkeit). Wszyscy ludzie jako ludzie, niezaleĪnie od swych
gospodarczych osiągniĊü oraz uzyskanego przez siebie dochodu, mają prawo
do materialnego zabezpieczenia egzystencji. To zakđada przeciwdziađanie biedzie wynikającej z niskiego dochodu, jak równieĪ zapewnienie dostĊpu do systemu ochrony zdrowia. Unia Europejska nie podaje definicji absolutnego minimum egzystencji, lecz posđuguje siĊ relatywną definicją minimum. Oznacza
to, Īe wraz ze zwiĊkszającym siĊ dobrobytem konkretnego spođeczeĔstwa wzrasta równieĪ jego minimum egzystencjalne. Od jakiegoĞ czasu na obszarze Unii
Europejskiej relatywna granica ubóstwa podniesiona zostađa z 50 na 60%
przeciĊtnego dochodu. Wedđug powyĪszej skali ogđoszony za rok 2005 raport
rządu federalnego na temat stanu zamoĪnoĞci spođeczeĔstwa wykazađ, Īe
13,2% obywateli niemieckich kwalifikuje siĊ jako relatywnie biedni. Oficjalny
raport na temat stanu biedy i zamoĪnoĞci przedstawiony zostađ na wniosek

5

Por. J. W i e m e y e r, Europäische Union und weltwirtschaftliche Gerechtigkeit, Münster
1998, s. 76 n.
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wspólnego spođecznego apelu dwóch wielkich KoĞciođów Niemiec pt. O przyszđoĞü w solidarnoĞci i sprawiedliwoĞci6 (nr 219).
Mniej znana jest kolejna, piąta kategoria sprawiedliwoĞci, bĊdąca doprecyzowaniem „sprawiedliwoĞci spođecznej”, którą chciađbym dokđadniej przedstawiü. Jest to sprawiedliwoĞü podatków lub sprawiedliwoĞü finansowania (SteuerFinanzierunggerechtigkeit). Odnosi siĊ ona do problemu, w jaki sposób rozđoĪyü materialne obciąĪenia na wszystkich obywateli tak, by obciąĪenia materialne spoczĊđy przede wszystkim na osobach uzyskujących wysokie dochody
lub na tych, których stan majątkowy pozwala na uiszczanie ĞwiadczeĔ. Progresywny podatek dochodowy jest etycznie dopuszczalny. Jednak minimum
egzystencjalne poszczególnych osób oraz rodzin musi zostaü zwolnione z opodatkowania. Postulaty sprawiedliwoĞci podatkowej mogą mieü znaczenie tam,
gdzie chodzi o redukcjĊ zadđuĪenia dla krajów rozwijających siĊ lub tam, gdzie
chodzi o finansowanie instytucji Unii Europejskiej lub teĪ organizacji miĊdzynarodowych (MiĊdzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku ĝwiatowego).
Wszystkie wymienione formy sprawiedliwoĞci są kategoriami synchronicznymi, które ukazują funkcjonowanie sprawiedliwoĞci w obrĊbie jakiejĞ zamkniĊtej przestrzeni czasowej. Jako nowe jawi siĊ natomiast pytanie o sprawiedliwoĞü, która jest diachroniczna, a wiĊc sprawiedliwoĞü, która koncentruje siĊ na przestrzeni, pomiĊdzy dwoma oddalonymi od siebie punktami czasu, stawiając pytanie o to, jak stosunki spođeczne poprawiđy siĊ za Īycia jednej
generacji i jak ulegđy pogorszeniu za Īycia innej7, oraz czy jedno pokolenie
moĪe zrzucaü obciąĪenia na barki pokolenia, które po nim nastĊpuje, samo
uwalniając siĊ od nich?
Tego typu kwestie sprawiedliwoĞci pokoleniowej wystąpiđy przede wszystkim za sprawą moĪliwoĞci technologicznych spođeczeĔstwa industrialnego
i jego ingerencji w naturĊ: rabunkowa eksploatacja surowców, degradacja Ğrodowiska, skđadowanie substancji szkodliwych itd. PoniewaĪ dotychczas ugrun6

Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit. Wort der Evangelischen Kirche in
Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und sozialen Lage
Deutschland. Eingeleitet und kommentiert von Marianne Heimbach-Steins und Andreas Lienkamp, München 1997. Dokument zostađ przetđumaczony na jĊzyk polski w: KoĞcióđ wobec
wspóđczesnych problemów Īycia gospodarczego. Spođeczne dokumenty Episkopatów, red. S. Fel,
J. Kupny, Lublin 2002, s. 223-303.
7
Por. W. V e i t h, Intergenerationelle Gerechtigkeit. Ein Beitrag zur sozialethischen
Theoriebildung, Stuttgart 2006; Intergenerationalität zwischen Solidarität und Gerechtigkeit,
red. J. Eurich, P. Dabrock, W. Maaser, Heidelberg 2008; A. H e u b a c h, Generationengerechtigkeit – Herausforderung für eine zeitgenössische Ethik, Göttingen 2008.
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towane kategorie sprawiedliwoĞci nie są w stanie regulowaü przedstawionych
problemów wynikających z uwarunkowaĔ czasowych, zdefiniowano nową kategoriĊ sprawiedliwoĞci, okreĞlaną mianem sprawiedliwoĞci miĊdzypokoleniowej (Generationsgerechtigkeit). Zamiennie stosuje siĊ teĪ pojĊcia „sprawiedliwoĞü ponadpokoleniowa” lub „sprawiedliwoĞü przyszđoĞci”8.
Dalszy tok niniejszego wywodu przeprowadzony zostanie wedđug metody
trzech kroków: „widzieü, oceniaü, dziađaü”, rozpowszechnionej w katolickiej
nauce spođecznej (Jan XXIII, encyklika Mater et Magistra 1961, 236, Paweđ VI
list apostolski Octogesima adveniens, 1971, 4). To oznacza, Īe pierwszym krokiem bĊdzie analiza problemów sprawiedliwoĞci pokoleniowej, drugim – ich
etyczna ocena, trzeci krok wskaĪe zaĞ na punkty wyjĞciowe dla sprawiedliwoĞci
pokoleniowej.
Najpierw jednak krótko skupimy siĊ na samym terminie „pokolenie”. Patrząc z perspektywy mikro, termin ten odnosi siĊ przede wszystkim do rodzin,
zarówno pozwalając odróĪniaü dziadków od rodziców i dzieci, jak i odróĪniaü
kaĪdorazowo jakieĞ pokolenie. Na poziomie polityki makrospođecznej mówi
siĊ o pokoleniach, które uksztađtowane zostađy przez wspólne przeĪycia, jak
pokolenie II wojny Ğwiatowej, pokolenie 1968 roku, czy pokolenie roku 19899.
DwadzieĞcia lat po upadku reĪimu komunistycznego w Polsce i zburzenia
Muru BerliĔskiego wyrosđo pokolenie, które nie doĞwiadczyđo ani zimnej
wojny, ani podzielonych Niemiec, ani centralnie zarządzanej gospodarki narodowej Bloku Wschodniego. W kontekĞcie niniejszych rozwaĪaĔ, pojawia siĊ
trzecie rozumienie pokolenia, które dzieli spođeczeĔstwo mniej wiĊcej od lat
30. XX w., stawiając kaĪdorazowo pytanie, czy wskutek kierunków rozwoju
spođecznego i spođecznych instytucji niektóre pokolenia zostađy uprzywilejowane, podczas gdy inne zaniedbane? To trzecie pojĊcie pokolenia charakteryzuje przede wszystkim spojrzenie ekonomiczne.

8

Por. J. W i e m e y e r, Gerechtigkeit zwischen Generationen als wirtschaftliches Problem,
„Ethica“ 12(2004), s. 71-94.
9
B. W e i s b r o d, Generation und Generationalität in der Neuen Geschichte, „Aus Politik
und Zeitgeschichte” 2005, Nr. 8, s. 3-9.
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I. PROBLEM SPRAWIEDLIWOĝCI MIĉDZYPOKOLENIOWEJ

W dalszej czĊĞci tego tekstu zajmiemy siĊ problemami, które odnoszą siĊ do
istotnych kwestii sprawiedliwoĞci miĊdzypokoleniowej: najczĊĞciej kwestie
sprawiedliwoĞci pokoleniowej dyskutowane są zwđaszcza w kontekĞcie problematyki Ğrodowiska naturalnego. Sposób gospodarowania czđowieka naturalnie i nierozerwalnie związany jest z ingerencją w dzieđo stwórcze. Natura,
która jest bazą zđóĪ surowcowych, potraktowana zostaje tu jako miejsce
skđadowania szkodliwych odpadów przemysđowych. Skutkiem tego jest biologiczna degradacja rzek, jezior i mórz oraz zanieczyszczenie powietrza. Najbardziej powaĪnym, priorytetowym problemem globalnym jest zwđaszcza poziom stĊĪenia CO2 w atmosferze10. Kolejne pytania rodzi docelowe skđadowanie odpadów, zwđaszcza skaĪonych chemicznie i radioaktywnie. Szczególne
wyzwanie ze wzglĊdu na skutki rozciągniĊte w czasie stanowi skđadowanie
odpadów atomowych.
Drugi problem Ğrodowiska naturalnego dotyczy eksploatacji zasobów odnawialnych (lasów, gatunków zwierząt – jak ryby w oceanie itp.), która przekracza zdolnoĞci ich regeneracji. JeĪeli zdewastowane zostaną niektóre gatunki zwierząt i roĞlin, wówczas nastĊpnym pokoleniom odbierze siĊ moĪliwoĞü
korzystania z nich. W przyszđoĞci mogđoby siĊ zaĞ okazaü, Īe niektóre gatunki
roĞlin mogą ujawniü cenne wđaĞciwoĞci lecznicze. Zatem moĪliwoĞci korzystania, jakie odziedziczą przyszđe pokolenia, zostają ograniczone.
Proces powstawania paliw kopalnych, jak ropa, gaz i wĊgiel, obejmowađ
miliony lat historii ziemi. Obecnie eksploatowane są one w takim tempie, Īe
przynajmniej zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego mogą sprostaü potrzebom
jednego lub dwu przyszđych pokoleĔ. Wiele krajów, jak Rosja, eksportuje
swoje paliwa kopalne, importując w zamian dobra konsumpcyjne. W ten sposób kapitađ paĔstwa eksploatowany zostaje przez obecne pokolenie bez Īadnych korzyĞci dla przyszđych pokoleĔ. Stąd teĪ Norwegowie wđasne dochody
ze sprzedaĪy ropy naftowej akumulują w wielkich funduszach paĔstwowych,
które dziĊki temu, Īe są globalnie inwestowane, zapewnią zamoĪnoĞü przyszđym pokoleniom. Jedynie zyski z tych inwestycji Norwegowie przeznaczają
na pokrycie bieĪących wydatków publicznych.
10

Por. Die deutschen Bischofe, Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen, Kommission Weltkirche Nr. 2. Der Klimawandel: Brennpunkt globaler, intergenerationeller und
ökologischer Gerechtigkeit. Ein Expertentext zur Herausforderung des globalen Klimawandels,
Bonn 2006; por. „Amosinternational Heft“ 2009, Nr. 1, Schwerpunktthema Klimawandel.
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W wymiarze ekonomicznym, przerzucenie obciąĪeĔ na barki przyszđych
pokoleĔ dokonuje siĊ przez zwiĊkszenie zadđuĪenia zagranicznego paĔstwa,
które spđacaü bĊdzie musiađo dopiero nastĊpne pokolenie. W okresie zwiĊkszania zadđuĪenia moĪna bowiem importowaü wiĊcej dóbr, a w okresie spđaty
zadđuĪenia – mniej. W ten sposób obecne pokolenie jest w stanie wszelkie
obciąĪenia odsuwaü w przyszđoĞü. Inaczej jest w przypadku zadđuĪenia krajowego, które nie stanowi problemu etycznego w takim stopniu, jak zadđuĪenie
zagraniczne, poniewaĪ przyszđe pokolenia dziedziczą wierzytelnoĞci paĔstwa
(np. udziađy w paĔstwie), jednak jako obywatele zmuszeni są do spđaty dđugów. To wyrównuje siĊ na poziomie pokoleĔ, ale nie jako podziađ w obrĊbie
pokoleĔ, poniewaĪ ci, którzy pđacą podatki na zadđuĪenie paĔstwa, nie muszą
byü identyczni z tymi, którzy zmuszeni są spđacaü odsetki za dđugi paĔstwa.
Dobrobyt gospodarczy danego kraju istotnie zaleĪy od infrastruktury: dróg,
trakcji kolejowych, sieci kanalizacyjnych, linii energetycznych itd. Obecne pokolenia czerpią profity z infrastruktury, której początki tworzenia siĊgają stu lat:
trakcje kolejowe lub sieci kanalizacyjne, sieci metra. Pokolenia wspóđczesne
mogą zaniedbywaü inwestycje na utrzymanie i rozbudowĊ infrastruktury, a zarazem konsumowaü wiĊcej. Dopiero przyszđe pokolenia, celem zapobieĪenia
zađamaniu infrastruktury, bĊdą musiađy dokonaü znacznych inwestycji. Praktycznie we wszystkich krajach byđego bloku socjalistycznego infrastruktura jest
powaĪnie zaniedbana, podobnie jak stan mieszkaĔ.
Kwestie sprawiedliwoĞci pokoleniowej mają związek z rozwojem ludnoĞciowym oraz z rozwojem systemów ochrony spođecznej. Niemcy, podobnie
jak Polska, odnotowują spadki w przyroĞcie naturalnym spođeczeĔstwa, poniewaĪ liczba zgonów przewyĪsza liczbĊ urodzeĔ. W Niemczech tendencja
spadkowa trwa nieustannie od 1972 r. WczeĞniej liczy spadkowe wyrównywađy siĊ przez napđyw ludnoĞci, w tym równieĪ z Polski. W obecnej chwili
liczba urodzeĔ przypadających na jedną kobietĊ w Polsce wynosi 1,39 dziecka
i jest minimalnie wiĊksza aniĪeli w Niemczech, gdzie wskaĨnik wynosi 1,3711.
JeĪeli obecnie, inaczej niĪ w minionych stuleciach, na przyrost naturalny nie
patrzy siĊ juĪ z perspektywy militarnej (by zapewniü armii odpowiednią liczbĊ
poborowych), stanowi on problem dla systemów ubezpieczeĔ, zwđaszcza
ubezpieczeĔ emerytalnych, zdrowotnych i rentowych. Malejąca liczba osób
pđacących skđadki bĊdzie musiađa utrzymaü zwiĊkszającą siĊ liczbĊ emerytów.
11

S. F e l, Sozialethik in Polen. Geschichte und aktuelle Bedeutung, „Amosinternational“
2009, Nr 1, s. 58-61, zob. s. 58; Rządowa Rada LudnoĞciowa, Sytuacja demograficzna Polski.
Raport 2009-2010, Warszawa 2010, s. 94.
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Z tego powodu w Niemczech zmniejszono emerytury o 25-30%, celem obniĪenia wzrostu obciąĪeĔ dla przyszđych pokoleĔ. Problemy, o których mowa,
dadzą o sobie znaü juĪ od 2020 r., natomiast zaostrzą siĊ od 2030 r. Problemem niĪu demograficznego dotkniĊte zostaną zarówno osoby bezdzietne,
jak i rodziny mające dzieci, które wđoĪyđy swój wkđad w funkcjonowanie systemu umowy miĊdzypokoleniowej.
Ostatnia kwestia, którą naleĪy tu podkreĞliü, dotyczy wyksztađcenia i wychowania. Mđodsze pokolenie, które i tak pod wzglĊdem liczebnoĞci bĊdzie mniejsze, powinno przynajmniej otrzymaü optymalne szanse wyksztađcenia. Niemiecki system ksztađcenia wykazuje tu jednak powaĪne braki, gdyĪ nie wszystkie
dzieci (na przykđad z warstw spođecznie niĪszych czy pochodzące ze Ğrodowisk
imigracyjnych) otrzymują odpowiednie wsparcie12. IloĞü przypadków, gdzie
uczniowie przerywają naukĊ szkolną, jest wysoka. RównieĪ uczniowie, którzy
ukoĔczyli naukĊ szkolną, nie mają moĪliwoĞci dalszego ksztađcenia zawodowego. Wielu z tych, którzy podjĊli naukĊ zawodu, przerywa ją, wielu studentów
nie koĔczy rozpoczĊtych studiów. RównieĪ ci, którzy pomyĞlnie ukoĔczą naukĊ
w szkođach na poziomie podstawowym i wyĪszym, zadają sobie pytanie, czy
wsparcie, jakie otrzymali, byđo rzeczywiĞcie wystarczające. Problemu wyksztađcenia nie moĪna redukowaü jedynie do przekazywania wiedzy o charakterze
funkcjonalno-zawodowym. Nie kto inny, jak wđaĞnie KoĞciođy chrzeĞcijaĔskie
w Niemczech ciągle podkreĞlają rolĊ peđnego, integralnego wyksztađcenia
w myĞl tradycji humanistycznej. W tradycji tej bowiem rozwój osobowoĞci
obejmuje nie tylko sport, sztukĊ, kulturĊ i politykĊ, lecz równieĪ religiĊ i przekazywanie wartoĞci. Stąd teĪ waĪne są zajĊcia z religii, prowadzone zarówno
we wszystkich szkođach publicznych, jak i w prywatnych szkođach koĞcielnych.
ZajĊcia z religii powinny byü traktowane na równi z innymi przedmiotami
szkolnymi, co tylko potwierdza fakt, Īe prawie we wszystkich czĊĞciach Niemiec religia moĪe byü wybierana jako przedmiot na egzaminie maturalnym.
Wprawdzie kaĪde nowe pokolenie samo dobrowolnie musi zdecydowaü co do
przyjĊcia wiary religijnej i okreĞlonych wartoĞci, niemniej obowiązkiem starszego pokolenia jest stworzenie odpowiednich warunków do podejmowania takich decyzji. W ramach obchodów 40-lecia „jubileuszu” rozruchów studenckich
z roku 1968 z ich neomarksistowską ideologią, w Niemczech miađa miejsce debata nad tym, w jakim stopniu rozpowszechnienie idei 1968 roku osđabiđo przekazywanie wartoĞci (w tym równieĪ wartoĞci religijnych).
12

Por. vbw- Vereinigung der Bayrischen Wirtschaft e. V. (Hrsg.), Bildungsgerechtigkeit,
Jahresgutachten 2007, Wiesbaden 2007.
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Na powyĪszym przykđadzie widaü, Īe istnieje wiele kwestii, które dotyczą
relacji zachodzącej pomiĊdzy sprawiedliwoĞcią a pokoleniami. W rzeczywistoĞci relacja ta moĪe byü ksztađtowana wyđącznie z ukierunkowaniem na
przyszđoĞü, gdyĪ zasadom sprawiedliwoĞci pokoleniowej nie moĪna zadoĞüuczyniü jedynie siĊ cofając. JeĪeli dziĞ czerpiemy profity z osiągniĊü i ze sposobu gospodarowania pokolenia, które odeszđo, to nijak nie jesteĞmy w stanie
mu tego wynagrodziü. Prawdopodobnie, tak samo pokolenie, które obciąĪone
zostaje konsekwencjami obecnego sposobu Īycia, nie pociągnie do odpowiedzialnoĞci pokolenia nam wspóđczesnego. ChrzeĞcijaĔstwo ukazuje jednak perspektywĊ wykraczającą poza granice ziemskiego Īycia, czego przykđadem jest
z jednej strony czeĞü oddawana ĞwiĊtym (praktykowana równieĪ w protestantyzmie, gdy pomyĞlimy o czci, z jaką w niemieckim powojennym protestantyzmie oddaje siĊ zamordowanemu przez narodowych socjalistów w kwietniu 1945 r. teologowi Dietrichowi Bonhoefferowi), a z drugiej, juĪ patrząc
w przyszđoĞü, urzeczywistnianie Królestwa BoĪego – zapoczątkowanego tu na
ziemi, które jednak wciąĪ czeka na swe dopeđnienie. ChrzeĞcijaĔstwo przechowuje nadziejĊ, Īe wraz z powtórnym przyjĞciem Chrystusa u koĔca czasów,
cierpiące wskutek niesprawiedliwoĞci ofiary historii spotka sprawiedliwa nagroda, ci natomiast, którzy kosztem innych stali siĊ zwyciĊzcami historii wedđug
czysto doczesnych kryteriów, pociągniĊci zostaną do odpowiedzialnoĞci.

II. REFLEKSJE ETYCZNE

Przeciwko traktowaniu sprawiedliwoĞci pokoleniowej jako podstawowego
wyzwania sprawiedliwoĞci we wspóđczesnym Ğwiecie moĪna sformuđowaü tezĊ nastĊpującą: czy aby na pewno ludzkie Īycie na ziemi powinno w ogóle
istnieü? Dlaczego nie miano by niszczyü Ğrodowiska i eksploatowaü natury?
LudzkoĞü moĪe przecieĪ wyginąü, tak jak wyginĊđy dinozaury czy cađe miliony róĪnych gatunków roĞlin i zwierząt w historii ziemi13.
Sprzeciwiając siĊ tej tezie, chrzeĞcijanin bĊdzie argumentowađ, Īe decydowanie o koĔcu Īycia ludzkoĞci na ziemi czy teĪ kresu cađej ziemi jako takiej nie
jest w stanie nastąpiü wskutek zamierzonego dziađania ludzi. Koniec zaleĪy wyđącznie od Boskiej woli. Ludzie mają natomiast tak zorganizowaü Īycie na
ziemi, zarówno wzajemne relacje, jak i relacje do bezosobowej natury, aĪeby
13

Dieter Birnbacher – utylitarystyczny etyk z pewnymi zastrzeĪeniami uwaĪa tego typu
tezĊ za etycznie porządaną. Por. H e u b a c h, Generationengerechtigkeit..., s. 162.
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ludzkie Īycie miađo charakter trwađy. JeĪeli nawet nie podziela siĊ zasad wiary
chrzeĞcijaĔskiej, to nie moĪna uwaĪaü swego wđasnego Īycia na ziemi za cađkowicie bezsensowne – to jakby Īyczyü sobie, by siĊ nigdy nie narodziü. Faktycznie, trzeba byü obojĊtnym wobec przyszđoĞci ludzkiego Īycia na ziemi, w ten
sposób godząc siĊ na swój koniec. JeĪeli w argumentacji wyjdzie siĊ od tego, Īe
wiĊkszoĞü ludzi postrzega jednak swe Īycie jako sensowne i wartoĞciowe, moĪna sądziü, Īe owa wiĊkszoĞü opowie siĊ za trwađoĞcią Īycia na ziemi.
Koncepcja praw czđowieka w spođeczeĔstwie nowoĪytnym opiera siĊ na
uznaniu równej godnoĞci wszystkich ludzi. Owa równa godnoĞü przysđuguje
równieĪ i przyszđym pokoleniom. Uznanie równej godnoĞci nasuwa pytanie
o sprawiedliwy sposób gospodarowania z perspektywy przyszđych pokoleĔ.
MoĪna zatem spróbowaü postawiü siĊ w pođoĪeniu przyszđego pokolenia i zadaü sobie pytanie: czy obecny sposób gospodarowania, w którym eksploatuje
siĊ duĪą iloĞü surowców, bezpowrotnie niszcząc niektóre obszary Ğrodowiska
naturalnego, moĪna nazwaü sprawiedliwym czy jest on niesprawiedliwy?
JeĪeli uzna siĊ zasadnoĞü sprawiedliwoĞci pokoleniowej wychodząc od samych jej podstaw, to w kontekĞcie wiary chrzeĞcijaĔskiej nasuwa siĊ pytanie
o jej przesđanki, o których czytamy w Biblii. Kwestie relacji miĊdzypokoleniowej poruszone zostađy w czwartym przykazaniu Dekalogu: „czcij ojca
swego i matkĊ twoją, abyĞ dđugo Īyđ na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie”
(Wj 20, 12 lub Pwt 2, 21). Wbrew rozpowszechnionej w dđugoletniej tradycji
chrzeĞcijaĔskiej interpretacji posđuszeĔstwa, jako posđuszeĔstwa rodzicom
i innym autorytetom, pierwotny sens powyĪszego tekstu nakazywađ pokoleniu
produktywnie aktywnemu, by wykazywađo troskĊ o starych i wymagających
troski rodziców. Zwraca na to uwagĊ kardynađ K. Lehmann, robiąc wzmiankĊ
do przyjĊtych interpretacji powyĪszego fragmentu przez wspóđczesnych egzegetów14.
W katolickiej etyce spođecznej istnieje tradycja, która zgodnie z mottem
Ğw. Pawđa „wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie” (Tes, 5, 21), konfrontuje siĊ z róĪnymi filozoficznymi nurtami badając je, czy i na ile nadają
siĊ, by je przyjmowaü. ZasadĊ tĊ zastosowađ Ğw. Tomasz z Akwinu, przy recepcji pism Arystotelesa. We wspóđczesnych debatach na temat sprawiedliwo-

14

Zusammenhalt und Gerechtigkeit, Solidarität und Verantwortung zwischen den Generationen, w: Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Nr. 24, hrsg. v. Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2003, s. 20 n.
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Ğci szczególny oddĨwiĊk znajdują pisma Johna Rawlsa15. W sđynnej Teorii
sprawiedliwoĞci Rawls ujmuje równieĪ kwestie sprawiedliwoĞci pokoleniowej. Posđuguje siĊ tu modelem hipotetycznym. Ludzie powinni ustalaü zasady
sprawiedliwoĞci, w tym równieĪ sprawiedliwoĞci pokoleniowej, znajdując siĊ
jeszcze w stanie czystej natury, gdzie nie potrafią przewidzieü swych przyszđych pozycji spođecznych. Ustalane przez nich zasady sprawiedliwoĞci regulowaü mają przyszđy status kaĪdego z nich. Stanowisko Rawlsa w kwestii
sprawiedliwoĞci pokoleniowej moĪna scharakteryzowaü w taki sposób, Īe podstawy, na jakich opiera siĊ sprawiedliwoĞü pokoleniowa, uzgadniane zostają
w warunkach czystej natury za „zasđoną niewiedzy”, gdzie uzgadniający nie są
w stanie przewidzieü, w którym pokoleniu przypadnie Īyü kaĪdemu z nich.
Ustanawia siĊ zatem zasadĊ sprawiedliwoĞci, która – w ramach rozwoju kultury ludzkiej – z jednej strony nie wywiera presji na wczeĞniejsze biedne pokolenia, które rezygnując z wđasnej konsumpcji akumulowađy dobra dla pokoleĔ przyszđych, a z drugiej, w myĞl tej zasady nie zezwala siĊ pokoleniom
wczeĞniejszym, by prowadziđy rabunkową politykĊ surowcową i ekologiczną,
ze szkodą dla przyszđych pokoleĔ. W zasadzie Rawlsa chodzi raczej o akumulacjĊ kapitađu oraz o takie obchodzenie siĊ z zasobami surowcowymi, które
prowadzi sukcesywnie do polepszenia sytuacji Īyciowej kaĪdego nastĊpnego
pokolenia.
Niektórzy autorzy uczestniczący w tzw. debacie etycznej16 twierdzą, Īe to,
co jesteĞmy winni przyszđym pokoleniom, to jedynie godne czđowieka warunki
Īycia, których poziom materialny moĪe byü poniĪej obecnego poziomu dobrobytu osiągniĊtego w uprzemysđowionych krajach Zachodu. Ja jednak –przeĞwiadczony o ekspansywnym charakterze rozwoju kulturalnego – opowiadam
siĊ za tym, Īe naleĪy zakđadaü i dąĪyü do stopniowego podnoszenia poziomu
Īycia. Jakie czynniki mają decydowaü o tym, Īe jakieĞ pokolenie ma byü wykluczone z rozwoju kulturowego17? Ci, którzy opowiadają siĊ jedynie za prawem do godziwych warunków Īycia, które naleĪy zapewniü przyszđemu poko15

Theory of justice, Cambridge Mass. 1971 (tđumaczenie polskie: J. R a w l s, Teoria
sprawiedliwoĞci, Warszawa: PWN 1994). RównieĪ na ten temat: W. K e r s t i n g, John Rawls
zur Einführung, Hamburg 1993 (na temat sprawiedliwoĞci miĊdzypokoleniowej s. 143-149).
SpoĞród etyków politycznych poza Rawlsem kwestiami sprawiedliwoĞci miĊdzypokoleniowej
zajmowali siĊ Andrea Heubach, Hans Jonas, Dieter Birnbacher i Felix Eckhard.
16
Na przykđad: A. K r e b s, Wieviel Natur schulden wir der Zukunft? Eine Kritik am
zukunftsethischen Egalitarismus, w: Zukunftsverantwortung und Generationensolidarität, red.
D. Birnbacher, G. Brudermüller, Würzburg 2001, s. 157-183.
17
Por. W i e m e y e r, Gerechtigkeit..., s. 71-94.
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leniu, nie są w stanie podaü na poparcie swego postulatu Īadnego przekonywującego kryterium.
W kontekĞcie problematyki sprawiedliwoĞci pokoleniowej wystĊpują jeszcze
dwa inne problemy. Po pierwsze: jak daleko moĪna w ogóle przewidzieü, czy
sposób gospodarowania jednego pokolenia szkodzi nastĊpnemu pokoleniu bądĨ
teĪ wpđywa na nie pozytywnie? PoniewaĪ rozwój spođecznoĞci ludzkich jest
otwarty wskutek innowacyjnych zdolnoĞci i kreatywnoĞci ludzi, niemoĪliwe
staje siĊ przewidywanie przyszđoĞci na dđuĪszą metĊ. NiemoĪnoĞü przewidywania przemawia za tym, by podejmowaü dziađania wedđug zasady ostroĪnoĞci, jak
równieĪ, by nie podejmowaü dziađaĔ powodujących nieodwracalne zmiany (np.
cađkowite wyczerpanie zasobów surowcowych, kompletne wyginiĊcie cađych
gatunków). Po drugie: czy przy szacunkowej ocenie przyszđych dóbr dopuszczalne jest przeprowadzenie pewnego dyskonta (oprocentowania, a w ten sposób i dewaluacji przyszđych zasobów)? Czy teĪ coĞ takiego narusza zasadĊ równego traktowania przyszđych pokoleĔ? W tym wypadku argumentacja opowiada
siĊ za rozwaĪnym stosowaniem dyskonta, poniewaĪ postĊp techniczny umoĪliwia przyszđym pokoleniom np. osiągniĊcie przy mniejszej iloĞci benzyny takiego samego stanu mobilnoĞci jak obecny. Nie moĪna jednak, stosując siĊ do
zasady ostroĪnoĞci, zbyt optymistycznie podchodziü do postĊpu technicznego18.
Konkretyzując powyĪsze rozwaĪania dotyczące problematyki Ğrodowiska
i surowców (gdyĪ w odniesieniu do nich sprawiedliwoĞü pokoleniowa jest dyskutowana najintensywniej) moĪna wyodrĊbniü nastĊpujące punkty widzenia19:
a) ĝrodowisk naturalnych, takich jak obszary wodne, powietrze itd., nie moĪna obciąĪaü zanieczyszczeniami w stopniu, przekraczającym moĪliwoĞci ich
naturalnego samooczyszczenia, prowadzi to bowiem do degradacji np. rzek
i jezior.
b) W przypadku surowców odnawialnych (np. zasobów rybnych czy dzikiej
fauny, zasobów leĞnych) z natury moĪna czerpaü w takim stopniu, by nie przekroczyü iloĞci przyrostu naturalnego i jej moĪliwoĞci regeneracyjnych. Gdy siĊ
Īyje tylko z procentu, kapitađ pozostaje nienaruszony.
c) RóĪnorodnoĞü natury (krajobraz, gatunki) naleĪy otoczyü troską zarówno
ze wzglĊdów estetycznych, jak i dlatego, Īe stanowi potencjađ uĪyteczny.
18

W dyskursie filozoficzno-etycznym kwestia dyskontowania jest najczĊĞciej pomijana.
Por. H e u b a c h, Generationengerechtigkeit...
19
Por. M. V o g t, Das neue Sozialprinzip „Nachhaltigkeit” als Antwort auf die ökologische
Herausforderung, w: Handbuch der Wirtschaftsethik, Hrsg. W. Korff u. a., Bd. I, Gütersloh
1999, s. 237-257.
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d) Eksploatacja surowców nieodnawialnych, jak ropa naftowa, jest uzasadniona, jeĞli nastĊpnym pokoleniom zrekompensuje siĊ ich utratĊ. Poprzez rozwój substancji zastĊpczych/substytutów, nowej wiedzy, akumulacji kapitađu
i in., moĪna zagwarantowaü przyszđym pokoleniom warunki Īycia, które nie bĊdą gorsze pomimo nieodwracalnej eksploatacji surowców nieodnawialnych.
Kierując siĊ tymi kryteriami, zauwaĪa sie dziĞ wiele problemów. Pierwsze
kryterium dotyczy przede wszystkim emisji CO2 do atmosfery. Przy drugim
kryterium naleĪy zastanowiü siĊ nad wycinką lasów tropikalnych i przeđowieniem wielu obszarów morskich. W przypadku trzeciego, chodzi o to, by przemyĞleü siĊgającą daleko i przypuszczalnie nieodwracalną ingerencjĊ w przyrodĊ, jak np. pasywnoĞü wobec wysychania Morza Aralskiego. Przy czwartym
kryterium, trzeba wyjĞü od tego, Īe jak dotąd nie ma Īadnych technologii zastĊpczych np. do produkcji benzyny jako paliwa napĊdowego (samochody, samoloty, statki).
RównieĪ w odniesieniu do pozostađych problemów istnieje moĪliwoĞü bliĪszego sprecyzowania kryteriów etycznych. Zatem powinno siĊ pozwalaü na
zaciąganie dđugów przez paĔstwo, ale tylko w sytuacji, kiedy sđuĪy to dđugoterminowym inwestycjom, tak by ci, którzy bĊdą ponosiü koszty zadđuĪenia
paĔstwa, mogli równieĪ korzystaü z ich spoĪytkowania. Zaciąganie dđugów
moĪe byü nawet usprawiedliwione z perspektywy sprawiedliwoĞci pokoleniowej, jeĪeli dđugoterminowy, pokoleniowy projekt finansowany zostaje przez
poszczególne pokolenia w stopniu adekwatnym do czerpanych przez nie korzyĞci. W ten sposób, patrząc z perspektywy sprawiedliwoĞci pokoleniowej,
wysokoĞü wspóđczesnego zadđuĪenia krajów moĪe byü problematyczna, zwđaszcza w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego, poniewaĪ w tym wypadku dđugoterminowe kredyty zostają zaciągane celem realizacji krótkoterminowych dziađaĔ.
W przypadku infrastruktury, w gospodarce mieszkaniowej i zakđadach produkcyjnych powinna obowiązywaü umowa, wedđug której zuĪycie kaĪdego
z wymienionych sektorów na bieĪąco kompensowane zostaje przez inwestycje
mające na celu ich utrzymanie i regeneracjĊ tak, by zapobiec sukcesywnemu
obniĪaniu ich wartoĞci.
W odniesieniu do rozwoju ludnoĞciowego i zabezpieczenia spođecznego,
powinna obowiązywaü zasada, wedđug której kaĪdy obywatel ma zatroszczyü
siĊ o wđasną przyszđoĞü. MoĪna to osiągnąü przez wychowanie wđasnych dzieci lub teĪ akumulując kapitađ. Nie moĪna dopuĞciü do sytuacji, Īe ludzie, myĞląc o swym zabezpieczeniu na staroĞü, zakđadają, Īe to inni wychowują dzieci
i na dzieci innych spadnie ciĊĪar sfinansowania ich zabezpieczenia spođecz-
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nego. W Niemczech, ze wzglĊdu na problemy demograficzne, wyraĨnie zmniejszono wysokoĞü emerytur dla osób bezdzietnych i osób posiadających dzieci,
oferując jednym i drugim uzupeđniającą pomoc, pozwalającą gromadziü kapitađ na przyszđoĞü. Bardziej sprawiedliwie byđoby jednak, gdyby wysokoĞü
emerytur rodziców posiadających co najmniej dwoje dzieci nie ulegđa zmianie,
natomiast zmniejszone zostađyby emerytury rodziców posiadających jedno
dziecko, wzglĊdnie osób bezdzietnych, by w takiej sytuacji osoby bezdzietne
musiađy tworzyü fundusz kapitađowy dla zabezpieczenia wđasnej przyszđoĞci.
W przypadku ksztađcenia waĪna byđaby troska o stworzenie szans na zdobycie dobrego wyksztađcenia dla ogóđu spođeczeĔstwa. Oznaczađoby to na przykđad, Īe w sytuacji, gdy zmniejsza siĊ liczba dzieci, nie zmniejsza siĊ iloĞü
Ğrodków przeznaczonych na szkolnictwo. DziĊki temu niezmieniona iloĞü Ğrodków zuĪyta zostaje na podniesienie jakoĞci wyksztađcenia. Ponadto spođeczeĔstwo powinno umoĪliwiü przyszđym pokoleniom gruntowne poznanie podstawowych wartoĞci religijnych i etycznych, które w przeszđoĞci okazađy siĊ fundamentalne w ksztađtowaniu ludzkiego wspóđĪycia. Stąd naleĪy przeciwstawiü
siĊ dąĪeniom, które pod wpđywem czysto ekonomiczno-funkcjonalnych punktów widzenia, usiđują usunąü lekcje religii ze szkóđ publicznych.

III. KREOWAû WIĉCEJ SPRAWIEDLIWOĝCI POKOLENIOWEJ

Zagwarantowanie sprawiedliwoĞci pokoleniowej, przynajmniej w Niemczech, jest sprawą struktur i instytucji spođecznych. Wyzwania sprawiedliwoĞci
pokoleniowej podjĊto tam na poziomie poprawek do Konstytucji, wyraĨnie wđączając do niej zapis o ochronie Ğrodowiska naturalnego jako jedno z zadaĔ paĔstwa. Obecnie w ramach dalszej rewizji Konstytucji20 (nowy Art. 20 b GG „PaĔstwo w swych dziađaniach ma uwzglĊdniaü zasadĊ zrównowaĪonego rozwoju
i ochraniaü interesy przyszđych pokoleĔ”)21 dyskutuje siĊ nad tym, czy nie zaostrzyü ustaleĔ dotyczących zadđuĪenia paĔstwa. W celu wyakcentowania przyszđych interesów spođeczeĔstwa przedđoĪono wniosek, by kaĪdemu Niemcowi
przyznano prawo wyborcze juĪ od chwili urodzin. Do momentu uzyskania przez
20

Por. J. T r e m m e l, Generationengerechtigkeit in der Verfassung, „Aus Politik und
Zeitgeschichte“ 2005, Nr. 8, v. 21.2.2005, s. 18-28; A. L i e n k a m p, Nicht auf Kosten unserer
Kinder. Generationengerechtigkeit als neuer Maßstab der Politik, „Herderkorrespondenz“
57(2003), s. 497-501; t e n Ī e, Ansprüche noch nicht Gezeugter, Von der Generationengerechtigkeit zu den Rechten künftiger Menschen, „Herderkorrespondenz“ 62(2008), s. 204-208.
21
Cyt. za: H e u b a c h, Generationengerechtigkeit..., s. 209.
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dziecko peđnoletnioĞci, korzystanie z tego prawa przypadađoby rodzicom. Za
pomocą tego typu instrumentów próbuje siĊ wzmocniü wyborczą opcjĊ opowiadającą siĊ za lepszą polityką szkolnictwa i polityką rodzinną, jak równieĪ za
stworzeniem bardziej sprawiedliwych systemów zabezpieczeĔ spođecznych.
Za zwiĊkszeniem sprawiedliwoĞci pokoleniowej opowiada siĊ równieĪ inicjatywa spođeczno-obywatelska, która problemom sprawiedliwoĞci pokoleniowej nadaje spođeczny wydĨwiĊk. Inicjatywą tą jest „fundacja na rzecz praw
przyszđych pokoleĔ”22. Celem jej dziađaĔ jest zwiĊkszenie sprawiedliwoĞci pokoleniowej w spođeczeĔstwie niemieckim przez pisma, publikacje naukowe,
kontakt z politykami i mediami.
W Niemczech kwestiĊ sprawiedliwoĞci pokoleniowej juĪ od dđuĪszego czasu podnosiđy KoĞciođy. W 1997 r. po trwającym przez rok procesie konsultacji
ze spođeczeĔstwem niemieckim, dwa wielkie niemieckie KoĞciođy opracowađy
wspólny, wysoce ceniony dokument zatytuđowany PrzyszđoĞü w solidarnoĞci
i sprawiedliwoĞci. W dokumencie, w sđowie wprowadzającym (nr 4), wyjaĞniono racjĊ podpisania wspólnego dokumentu, stwierdzając, Īe KoĞciođy przede wszystkim pragną byü gđosem pozbawionych gđosu, czyli „przyszđego pokolenia”. W róĪnych czĊĞciach dokumentu sygnatariusze zajmują siĊ problematyką, w odniesieniu do której w nr 122 formuđują etyczną maksymĊ:
SolidarnoĞü odnosi siĊ nie tylko do obecnego pokolenia; obejmuje odpowiedzialnoĞü za
przyszđe pokolenie. Obecnemu pokoleniu nie wolno gospodarowaü na koszt dzieci oraz
dzieci tych dzieci, nie wolno eksploatowaü surowców, osđabiaü moĪliwoĞci funkcjonowania
i wydajnoĞci gospodarki narodowej, zaciągaü dđugów i obciąĪaü Ğrodowiska. RównieĪ
przyszđe pokolenia mają prawo Īyü w niezniszczonym Ğrodowisku, mogąc liczyü na jego
surowce. PowyĪszą maksymĊ ostatnio próbuje siĊ okreĞlaü jako zasadĊ zrównowaĪonego
rozwoju oraz jako Īądanie zrównowaĪonego rozwoju, czyli trwađego i przyszđoĞciowego23.

KoĞciođy przyjmują równieĪ na siebie obowiązki sprawiedliwoĞci pokoleniowej, gdy na przykđad do ogrzewania czy zaopatrzenia w prąd swoich budynków stosują energie alternatywne, a na posiadanych przez siebie obszarach
rolnych praktykują sposób uprawy przyjazny dla ekologii. KoĞciođy oddziađują
na spođeczeĔstwo przez fakt, Īe w koĞcielnych instytucjach edukacji podejmowane są kwestie sprawiedliwoĞci pokoleniowej.

22

Na przykđad: Handbuch Generationengerechtigkeit, 2. Aufl., Hrsg. Stiftung für die
Rechte zukünftiger Generationen, München 2003.
23
KoĞcióđ wobec wspóđczesnych problemów Īycia gospodarczego.
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Centra edukacji koĞcielnej w zakresie wđasnego gospodarowania powinny
byü przykđadem stosowania rozwiązaĔ ekologicznych (np. przez stosowanie
energii sđonecznej do podgrzewania wody czy ogrzewania pomieszczeĔ). PaĔstwo nie wykazuje troski o zabezpieczenie staroĞci swych urzĊdników, natomiast KoĞciođy z reguđy sprostađy temu przez fundusze kapitađowe. W poszczególnych diecezjach i w wielu instytutach zakonnych istnieją wystarczające
fundusze kapitađowe, zabezpieczające od strony finansowej emerytury dla
urzĊdników koĞcielnych i ksiĊĪy, a takĪe zabezpieczające staroĞü osobom
zakonnym. Bardzo rzadko instytucje koĞcielne zmuszone są zaciągaü kredyty,
a jeĪeli nawet, to wyđącznie na inwestycje dđugoterminowe. Przed mianowaniem na biskupa Eichstätt Gregor Hanke byđ opatem klasztoru benedyktyĔskiego Planstetten, urządzonego na sposób ekologiczny, którego funkcjonowanie moĪe byü przykđadem ekologicznie zorganizowanej instytucji24.
Związek demografii i systemów zabezpieczeĔ spođecznych oraz wyrastających z nich problemów sprawiedliwoĞci pokoleniowej byđ szczególnie dyskutowany w Niemczech w latach 2003-2004. KoĞciođy jako obroĔcy przyszđych pokoleĔ równieĪ aktywnie wđączyđy siĊ w tĊ debatĊ. Poprzedni przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec kardynađ Karl Lehmann25 poĞwiĊciđ tej problematyce swój referat rozpoczynający jesienne zgromadzenie
konferencji biskupów w 2003 r. Na szczeblu Konferencji Episkopatu Niemiec
problemy spođeczno-etyczne opracowywane są przez KomisjĊ VI. Komisja,
której przewodzi arcybiskup Monachium i Fryzyngi dr Reinhard Marx, wczeĞniej profesor chrzeĞcijaĔskiej etyki spođecznej, skupia równieĪ innych biskupów i doradców (reprezentujących dziedzinĊ chrzeĞcijaĔskiej etyki spođecznej,
a takĪe nauki ekonomiczne, prawne i spođeczne). Oprócz nich znajdują siĊ
w niej równieĪ (byli) politycy, czđonkowie zarządu związków zawodowych
itd. Pozwala to Komisji nie tylko prowadziü pracĊ nad poszczególnymi procesami politycznymi, lecz równieĪ odpowiadaü na pytania, w jaki sposób proponowane przez KomisjĊ stanowiska mają byü wđączone w polityczny proces
podejmowania decyzji. Komisja opowiedziađa siĊ m.in. za reformą systemów
zabezpieczeĔ spođecznych, dziĊki jej pracom (konkretnie ekologicznej grupy
roboczej) Komisja zwróciđa uwagĊ na szereg problemów. Zwđaszcza studia
dotyczące zmian klimatycznych spotkađy siĊ z wielkim uznaniem zarówno
w spođeczeĔstwie niemieckim, jak i w KoĞciele katolickim poza granicami
24

Na temat inicjatyw tego typu w KoĞciele niemieckim: Die deutschen Bischöfe, Der
Klimawandel a.a.O., sw. 59ff.
25
Por. L e h m a n n, Zusammenhalt...
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Niemiec. W odniesieniu do „zabezpieczeĔ spođecznych”, na wniosek Komisji
powstađa ekspertyza26, w której postuluje siĊ wiĊksze Ğwiadczenia w ubezpieczeniach emerytalnych dla rodziców z dzieümi. Na posiedzenia Komisji zapraszani są równieĪ politycy, by wraz z nimi KoĞcióđ mógđ przedyskutowaü
waĪne dla siebie kwestie. W ten sposób przed kilku laty obecna kanclerz
Angela Merkel uczestniczyđa w dyskusjach Komisji jeszcze jako przywódczyni opozycji, podobnie jak w marcu 2008 r. Franz Müntefering, ówczesny
wicekanclerz i przewodniczący Partii Socjaldemokratycznej.
Podobnie Synod KoĞciođa Ewangelickiego w Niemczech (EKD) w 2004 r.
w Magdeburgu przyjąđ jako gđówny temat i opracowađ ekspertyzĊ zatytuđowaną: Stosunki miĊdzypokoleniowe (Verhältnis der Generationen). Przewodniczący Rady EKD biskup Huber z Berlina, a takĪe inni biskupi KoĞciođa ewangelickiego, wypowiadali siĊ na ten temat w wielu swych wystąpieniach27. KoĞciođy, angaĪując siĊ, nie dziađađy stricte politycznie, lecz zgodnie ze swoim
posđannictwem, by „umoĪliwiaü politykĊ” przygotowađy grunt dla dziađania
politycznego. Ich zadaniem nie jest zajmowanie siĊ technicznymi szczegóđami
prawodawstwa, lecz wskazywanie na istotne dla polityki etyczne podstawy danej problematyki. Znaczenie KoĞciođów dla pracy polityków polega na tym, Īe
wskazują one kierunek dziađaĔ w duchu sprawiedliwoĞci pokoleniowej, wystĊpując jako obroĔcy przyszđych pokoleĔ. Wysiđki KoĞciođa w Niemczech, mające na celu wpđywaü na politykĊ, obejmują wiele pđaszczyzn. Przewodniczący konferencji biskupów komunikują siĊ z przywództwem gđównych partii
politycznych. Przedstawiciele obu KoĞciođów – ewangelickiego i katolickiego
– w Berlinie na bieĪąco uczestniczą jako obserwatorzy w pracach ustawodawczych, pozostając w kontakcie z deputowanymi oraz z pracownikami urzĊdów
ministerialnych. Katolicy Ğwieccy oraz powođane przez nich stowarzyszenia,
26

Por. Arbeitshilfen Nr. 214: Familiengerechte Rente. Gutachten im Auftrag der Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen der Deutschen Bischofskonferenz zu einer familiengerechten Reform der gesetzlichen Rentenversicherung, Hrsg. Sekretariat der Deutschen
Bischofskonferenz, Bonn 2008.
27
Kundgebung zum Schwerpunktthema „Keiner lebt für sich allein – Vom Miteinander der
Generationen“; Beschluss zu den Thesen als Anlage zu der Kundgebung zum Schwerpunktthema „Keiner lebt für sich allein – Vom Miteinander der Generationen“; W. H u b e r, „Reformen – notwendig, aber gerecht“ – Rede in Gladbeck am 3.12. 2004 und Ch. K ä h l e r, Du
sollst Vater und Mutter ehren – Generationengerechtigkeit in biblischer Perspektive – Vortrag
bei der Jahrestagung des Arbeitskreises Evangelischer Unternehmer in Deutschland, 30.4.2004
(por. http.www.ekd.de letzter Zugriff 5.5.09).
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zrzeszając siĊ w Centralnym Komitecie Katolików Niemieckich, zabierają gđos
i zajmują stanowiska wobec okreĞlonych kwestii politycznych. Centralny Komitet jest Ğrodowiskiem, w którym obecne są zarówno stanowiska róĪnych stowarzyszeĔ i partii, z których wywodzą siĊ jego czđonkowie. ZaĞ czđonkowie
zrzeszeni w Centralnym Komitecie informują swoje stowarzyszenia i partie co
do stanowisk reprezentowanych przez Komitet. W dzisiejszym spođeczeĔstwie
mediów chodzi przecieĪ o zwrócenie uwagi na konkretne stanowiska KoĞciođa.
Aby spođeczne oddziađywanie KoĞciođów mogđo byü skuteczne potrzebne są:
a) etyczno-teologiczna refleksja
b) wysoki poziom wiedzy w zakresie nauk humanistycznych i spođecznych
lub wyniki innych nauk mające znaczenie w formuđowaniu ocen z pozycji
etycznej (ekologia)
c) uwzglĊdnianie logiki politycznego procesu podejmowania decyzji (kwestia wđaĞciwego miejsca i momentu) i ksztađtowania opinii publicznej
d) wspieranie stanowiska KoĞciođa przez wiernych, którzy jako wyborcy są
w stanie zđoĪyü na szalĊ opcji KoĞciođa wđasne prawo wyborcze.

IV. UWAGI KOēCOWE

W perspektywie dđugofalowej sprawiedliwoĞü pokoleniowa stanowi gđówne wyzwanie etyczne, które nie tylko dotyczy demografii Niemiec i Polski,
lecz praktycznie wszystkich krajów UE. W skali ogólnoĞwiatowej znaczenie
ma zwđaszcza wymiar ekologiczny, jak i problem obchodzenia siĊ z surowcami naturalnymi. WystĊpują równieĪ problemy sprawiedliwoĞci pokoleniowej, uwarunkowane specyfiką poszczególnych krajów. PoniewaĪ w procesie
politycznym przyszđe pokolenia nie mają jeszcze prawa decydowania, istnieje
zagroĪenie, Īe ich interesy zostaną zaniedbane, a obecne pokolenie czerpaü
bĊdzie profity kosztem przyszđego. Dlatego waĪnym zadaniem KoĞciođa jest
zwracanie uwagi na tak doniosđe problemy etyczne. ChrzeĞcijaĔstwo zawiera
w sobie niewyczerpany potencjađ, jest to zarówno potencjađ przyszđoĞci, jak
i nadziei. Uprawnia on do tego, by chrzeĞcijaĔstwo wystĊpowađo w roli obroĔcy sprawiedliwoĞci pokoleniowej.
Przekđad z jĊzyka niemieckiego ks. dr Maciej Huđas
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INTERGENERATIONAL JUSTICE AS A SOCIAL-ETHICAL CHALLENGE
Summary
The article draws the reader’s attention to the category of intergenerational justice, that is
justice concentrated on the space between two points that are distant from each other, and asks
the question about how social relations improved during the life-time of one generation and
how they deteriorated in the life-time of another; as well as one if one generation may burden
another one that follows it with its own charges, in this way setting itself free of them. In a
long-term perspective intergenerational justice is the main ethical challenge that concerns not
only German and Polish demography, but practically that of all the European Union countries.
In the worldwide scale especially the problem of ecology is significant, as well as the problem
of dealing with natural resources. Since in the political process future generations do not yet
have the right to make decisions, there is a threat that their interests will be neglected, and the
present generation will make profits at the cost of the future ones. This is why drawing
everybody’s attention to so important ethical issues is one of the Church’s significant tasks.
Translated by: Tadeusz Karđowicz
Sđowa kluczowe: sprawiedliwoĞü pokoleniowa, ekologia, Ğrodowisko, zmiany klimatyczne,
wzrost demograficzny, dđug publiczny, zaangaĪowanie KoĞciođa.
Key words: intergenerational justice, ecology, environment, climatic change, demographic
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