
Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma (2004.) mint ún. társadalmi cselekvési kézikönyv
egyértelműen  megfogalmazta  a  katolikus  társadalmi  tanítás  irányelveit  az  ellenállással
kapcsolatban is, bár nem konkrétan, s nyilván nem kizárólagosan a felszabadítás teológiájával
kapcsolatosan, hanem általános jelleggel:

400. Mivel  a  természetjog  a  pozitív  jogot  megalapozza  és  körülhatárolja,  ez  azt  is  jelenti,
hogy jogszerű ellenállást  tanúsítani  a tekintéllyel  szemben mindenkor,  amikor az a természetjog
alapelveit  jelentős  mértékben  és  ismételten  megsérti. Aquinói  Szent  Tamás  írja,  hogy  „akkor
tartozunk engedelmeskedni, ha ezt az igazságosság rendje megköveteli”. Az ellenálláshoz való jog
következésképpen a természetjogon alapszik.

Ennek  a  jognak  a  gyakorlatba  való  átültetése  különböző  konkrét  formákban  képzelhető  el.
Ugyanígy  a  célok  is,  amelyeket  ezáltal  követni  kívánnak,  különfélék  lehetnek. A tekintéllyel
szembeni  ellenállás szolgálhatja  azt  a  célt,  hogy  a  helyzet másfajta megítélését  javallja,  így
törekedve  annak  akár  csak  részleges átalakítására,  vagy  bizonyos  törvények módosításáért, vagy
pedig a szituáció alapjaiban való megváltoztatásáért szálljon síkra.

401. A társadalmi  tanítás  megnevezi  az  ellenálláshoz  való  jog  gyakorlásának  kritériumait: „A
fegyveres ellenállás az államhatalom elnyomásával szemben csak akkor igazolható, ha egyidejűleg
teljesülnek a következő feltételek:

(1) hogy biztos tudomás szerint az emberi alapjogok súlyosan és tartósan sérülnek;

(2) hogy az orvoslás minden más eszköze kimerült;

(3) hogy ezáltal nem áll elő még súlyosabb rendezetlenség;

(4) hogy megalapozott kilátás van a sikerre, és

(5) hogy ésszerűen jobb megoldás nem látható előre.”

A fegyveres  harc  a  legkivételesebb eszköznek tekintendő arra,  hogy általa  „a  nyilvánvalóan és
huzamos időn át fennálló erőszakos uralmat, amely az elemi személyi jogokat sérti és az országban
súlyosan károsítja a közjót”, fel lehessen számolni. A veszély nagysága, amit korunkban az erőszak
alkalmazása  magában  hordoz,  mondatja  egyesekkel,  hogy  a  passzív  ellenállás  útjának  előnyt
kellene  adni  minden  egyes  esetben,  „mint  ami  az  erkölcsi  elvekkel  inkább  tűnik
összeegyeztethetőnek és nem kevésbé sikert ígérő az erőszaknál.”

***

(Az Egyház, a katolikus társadalmi tanítás természetesen elismeri pl. a sztrájkjogot, az igazságtalan
törvényeknek való ellenállás jogát stb.)
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