
De kristna kyrkorna deltar i kampen mot 
klimatförändringen. Deras drivkraft är 
tacksamhet och vördnad för Guds skapelse.  

Klimatförändringen och miljökatastrofhotet är till 

stor del en följd av människans gränslösa girighet.  

Likgiltighet inför miljön innebär själviskhet i 

förhållande till följande generationer och de fattiga i 

världen idag.  Klimatförändringen berör de områden 

hårdast som redan nu hör till de fattigaste på vår jord.  

Miljösituationen utmanar oss att se jorden som en 

helhet och ifrågasätta det förnuftiga i en fortgående 

ekonomisk tillväxt som det enda alternativet. 

Allt liv utgår från Gud. Guds pågående skapelse-

arbete uppehåller skapelsen.  Människans uppgift 

är att älska allt skapat och tacka Gud för världen. 

Människan är kallad att erkänna allt skapat som 

Guds gåva. 

Den heliga Anden hjälper människor att känna igen 

Guds goda gåvor. Gud hjälper oss att använda gåvorna 

rätt.  Den heliga Anden gör levande och förenar 

kristna med alla människor och hela skapelsen. 

Att delta i klimattalkot och skydda miljön är en del 

av det kristna livet. Vi måste handla snabbt. Det 

fi nns ingen tid att förlora, eftersom framtida åtgärder 

kommer att vara ännu mer krävande än det vi gör idag. 

Att fortsätta på den inslagna vägen åstadkommer stor 

skada för människan och den övriga skapelsen. 

■ Kyrkornas medlemmar att ändra sin livsstil och 

ta i beaktande klimatförändringen i de dagliga 

valen. Som kristna måste vi göra bättring i förhål-

lande till skapelsen och fi nna vad det innebär att 

vara skapelsens vårdare och beskyddare idag.

■ Kyrkor, församlingar, kloster, kyrkliga institutio-

ner och organisationer att ta klimatförändringen i 

beaktande i all verksamhet. När det gäller vatten, 

mat, uppvärming och trafi k, måste vi vara förnö-

jsamma och bli medvetna om att naturresurserna 

ska fördelas på hela mänskligheten.   
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■ Det fi nländska samhället som ett av medlems-

länderna i Europeiska Unionen att stärka sina 

ansträngningar för att stävja klimatförändringen. 

Finland och Europeiska Unionen bör vara föregån-

gare och bereda sig på ytterligare hjälp till världens 

fattiga, både med tanke på begränsningen av kli-

matutsläpp och ekonomisk hjälp.  Den ekonomis-

ka nedgången får inte vara ett svepskäl som leder 

till ytterligare nöd för kommande generationer och 

hela skapelsen.  

■ Kristna att be för dem som berörs allra hårdast 

av klimatförändringen.

■ Kristna att be för våra beslutsfattare och för del-

tagarna i klimatkonferensen i Köpenhamn, att des-

sa skulle få mod att fi nna lösningar som radikalt 

förhindrar klimatförändringen.
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