Több, mint nyolcvan esztendeje már, hogy Európában a Keresztény Munkásifjú Mozgalom tagjai újra és újra felveszik a kesztyűt,
hogy Isten szeretetének üzenetét, amely Jézus Krisztusban öltött testet, eljuttassák a környezetükben élő fiatalokhoz, akik
mellettünk élnek és dolgoznak. Gyakorlati tevékenységünkön keresztül, amely keresztény hitünk valóságán és folytonos
elmélyítésén alapul, megpróbálunk személyesen vagy csapatban hozzájárulni annak az új világnak az építéséhez, amely
összhangban van Istennek az emberiségről alkotott tervével.

Látjuk, hogy …
A fiatalok döntő többsége dolgozik vagy tanul, hogy később munkát találhasson, vagy épp munkanélküli. Sokunkat érint
hátrányosan a munkahelyek és az időszakos munkák bizonytalansága.
Az oktatás, amelyben részesülünk, nem elsősorban a mi igényeinket szolgálja, hanem a fogyasztói társadalom által támasztott
igényeket igyekszik kielégíteni.
Mai világunkban egyre nagyobb értéket tulajdonítanak azoknak, akik termelnek vagy fogyasztanak. Ez még nehezebbé teszi a
fiatalok számára, hogy személyként fejlődjenek. Életünk nagy része így a termelésre koncentrálódik, figyelmen kívül hagyva az
élet más, fontos területeit, a visszatekintést, a kreativitást, az érzelmi viszonyulásokat, a szocio-politikai és transzcendentális
dimenziókat.
Az “elbűvölés” világát éljük. Ma a fiatalokat megkísérti a fogyasztói szemlélet, megélünk és gyakran elfogadunk olyan
szituációkat, amelyek sértőek, aláássák emberi méltóságunkat.
Az európai országok között létező szociális és gazdasági egyenlőtlenségek gyakran óriásiak, s egy-egy országon belül is hatalmas
ellentmondások ütik fel fejüket. Mindez szegénységet hoz létre, elkülönülést, és sok fiatalt kényszerít emigrációra egy jobb jövő ,
jobb megélhetés reményében.
Az Európába más kontinensről érkező fiatalok előtt, akik a jobb élet reményében érkeznek a kontinensre, gyakran tornyosulnak
hatalmas akadályok. Rasszizmussal, elkülönítéssel, és méltatlan megélhetési körülményekkel kell szembesülniük.
Ugyanakkor a politikai vezetők más utakat keresnek, igazságosságról és fejlődésről beszélnek, míg továbbra is kitartanak olyan
gazdasági, szociális és munkapolitikai megközelítések mellett, melyek a fiatalokat hátrányosan érintik.

Hiszünk benne….
Az emberi méltóság minden egyes ember számára Isten ajándéka. Az élet- és munkakörülmények, hétköznapjaink kultúrális és
szociális valóságai összhangban kell legyenek ezzel a méltósággal. A Fiatal Keresztény Munkások, mint keresztények hisznek
abban, hogy minden fiatal munkás Isten temploma, hiszem mindannyian Isten fiai és leányai vagyunk, akiket az Ő képmására
teremtett.
A Katolikus Egyház szociális tanítása nagy hangsúlyt fektet arra a kijelentésre, miszerint a munka van az emberért és nem az
ember a munkáért. Az a politikai megközelítés, amely a dolgozó embert a termelés eszközévé nyilvánítja, eltorzítja és alássa a
munka valódi méltóságát (Szociális Tanítások Kompendiuma nn 270-275). A munkanélküliséget erkölcsi ügyként és valóságos
társadalmi betegségként írja le (287), az immigráció jelenségére szabályozást javasol az egyenlőség, kiegyensúlyozottság
kritériumainak betartásával, amelyek az emberi méltóság biztosítékai.
A Mozgalom a történelem során számos eredményt ért el a munka- és életkörülmények méltóságának javítása területén. Mindez
olyan értékek megélésének segítségével valósulhatott meg, mint a szolidaritás, közösségek és közösen vívott harcok az
igazságosságért. Ma ezeket az értékeket a fogyasztói kultúra ássa alá, melyet a média közvetít felénk.
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A reménységre mégis jó okaink vannak. Sok olyan ember és szervezet működik, amely legfőbb céljának tartja az igazság
keresését,az emberi jogok védelmét, az emberek érdekét szolgáló gazdaság működtetését, a szabadságot és a békét.
Hisszük, hogy Európa nem áll meg a világban történő események külső peremén. Más csoportokkal és szervezetekkel együtt
csatlakozunk egy igazságos és szolidáris Európa építéséhez, egy olyan demokratikus Európához, ahol a gazdaság áll az emberek
szolgálatában és nem fordítva. Mindezekben a jelenségekben mi, Keresztény Ifjú Munkások Istenünk lábanyomát véljük
fölfedezni az emberi történelemben.
A halált és kizárólagosságot hirdető gazdasági globalizációval szemben fellépő valóságos alternatívák kidolgozására
javasoljuk a közös szándékok koordinálását segítő Világfórum létrehozását, egy másik valóságos világ felépítésére.

Cselekszünk….
Mint Európa ifjúsága emberhez méltó életet szeretnék élni olyan feltételek mellett, amelyek lehetővé teszik kulurális, gazdasági
és szociális szükségletink kielégítését.
A jelenlegi helyzetet a fönnálló igazságtalan valóságok átformálásával szeretnénk megváltoztatni. A fiatalok képesek rá, hogy
munkahelyeiken, szomszédságubban a szabadidő és tanulás területén egyaránt cselekedjenek.
A Keresztény Munkásifjú Mozgalom cselekvési terve a legjobb nevelési módszer, amely képessé tesz minket arra, hogy saját
jövőnkért kiálló emberekké váljunk.
Célunk, hogy a társadalom és az egyház fölismerje mennyire rosszak a fiatalok mukakörülményei. Ezért informálódnunk,
olvasnunk kell, megbeszéléseket folytatni és résztvenni minden olyan társadalmi tevékenységben, amely számunkra elérhető.
Fiatal Keresztény Munkásokként arra érzük elhivatást, hogy hitünk szocio-politikai dimenzióit erősítsük, különös tekintettel a
szegénységben élők megsegítésére; ismertté tegyük és gyakorlatban valósítsuk meg az egyház Szociális Tanításait; aktívan részt
vegyünk más, munkásokat képviselő szervezetekben is.
Fiatal európaiként arra kötelezzük magunkat, hogy:
•
•
•
•
•
•

Jelentsünk minden olyan helyzetet, amelyben a fiatal munkásokat a néhányak gazdasági érdekét szolgáló eszközként
kihasználják.
Változtassunk konkrét igazságtalan helyzeteken, melyek a környezetünkben fölmerülnek.
Bevonjunk más fiatalokat az igazságért és emberi jogokért folytatott küzdelembe.
Visszaszerezzük az európai és más országok beli munkaszerződések méltóságát.
Olyan képzési rendszert vezessünk be, amely a fiatalok szükségleteit és méltóságukat szolgálja.
A reménység lángjai legyünk olyan helyzetekben is, ahol nem látszik elérhetőnek semmilyen megoldás.

Mindezt áttekintve:
Az európai intézmények: irányítás, a legszegényebb országok érdekeinek szem előtt tartásával; Hely biztosítása további
résztvevőknek és a demokráciának, előnyben részesítve a fiatalok résztvételét.
Az Európai Unió kormányai: utakat találni a növekvő munkanélküliséggel, instabil munkával, és a fiatalok kizárásával küszködő
ifjúságnak; egyenlőségre alapozott politikák megvalósítása, azok befogadása, akik határaink mögül érkeznek; valódi gazdasági
demokráciákká fejlődni, melyek ledöntik a szociális egyenlőtlenségeket.
Az Egyház: az evangélium hirdetése a legszegényebbek felé is; mindenek előtt figyelembe venni a szolidaritást és igazságosságot,
prófétailag föllépni az igazságtalanság ellen, hirdetni a reményt; az új emberiség jelévé válni az emberiség igaz szolidaritásban
való egyesítése által.
Munkás és ifjúsági szervezetek: folytatni a lehetséges alternatívák felkínálását, melyek emberibbé teszik a személyes
kapcsolatokat és a Földhöz fűződő kapcsolatunkat; a különböző csoportokban való résztvétel aktív alakítóivá válni, és közben
nem szűnni meg hangoztatni a jobb világ felé vezető út létezését.
Paris, 2007, augusztus 3.
Az európai Keresztény Munkásifjú Mozgalmak
közös nyilatkozata
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A Keresztény Munkásifjú Mozgalom a katolikus egyház berkein belül létező mozgalom, melyet fiatal munkások vezetnek és szerveznek,
elsősorban fiatal dolgozó keresztények számára. A Keresztény Munkásifjú Mozgalom Nemzetközi Koordinációja összehangoló
tevékenységének köszönhetően a világ több, mint hatvan országában van jelen a mozgalom.
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