Uttalelse fra Mellomkirkelig råd for Den norske kirke 27.11.14

Må styrke Norges klimainnsats
Norge har, som rik oljenasjon, et særlig ansvar for å redusere de globale
klimaendringene. Vårt klimapolitiske bidrag bør reflektere en rettferdig
byrdefordeling basert på vår økonomiske kapasitet og historiske ansvar. Norge
må kutte sine utslipp med minst 50 prosent innen 2030. Og vi må øke våre
bidrag til klimafinansiering i årene som kommer.
Kirken er en håpsbevegelse, og vi tror at håp også gjelder for skaperverket. Vi tror og
håper at vi sammen kan gjøre en nødvendig innsats for skaperverket i året og årene
som kommer. 2015 blir meget viktig for å sikre framgang i norsk og internasjonal
klimapolitikk. Dette gjelder både for arbeidet med målsettinger for norsk klimapolitikk
og de internasjonale klimaforhandlingene COP 20 og COP 21 i henholdsvis Lima og
Paris.
Vi vil tale tydelig om alvoret og ansvaret Norge har for å gjøre radikale klimagrep.
Vi er grunnfestet i en overbevisning om at rettferdighet, nestekjærlighet og
helhetssyn på skaperverk og økologi må være styrende for våre handlinger.
Gjennom Mellomkirkelig råds relasjoner med kirker, urfolk og sårbare grupper i
utsatte land, ser vi allerede de dramatiske konsekvensene av økt mengde
klimagasser i atmosfæren. Livet er blitt mye vanskeligere for mange sårbare og
fattige. FNs klimapanel kom nylig ut med en synteserapport som blant annet
understreket at vi må kutte utslippene mye og raskt for å begrense framtidige
klimaendringer til et nivå vi evner å tilpasse oss.
Mellomkirkelig råd for Den norske kirke gir anerkjennelse til den konstruktive rollen
Norge spiller i de internasjonale klimaforhandlingene innenfor FN. Den viktige
skogsatsningen, den brobyggende rollen og lydhørhet for de mest utsatte landene er
viktig og må videreføres. Likevel må det gjøres mer for å sikre Norges troverdighet
som internasjonal klimaforkjemper.
I det kommende COP 20 i Lima, og fram mot COP 21, i Paris vil Mellomkirkelig råd til
særlig komme med tre utfordringer:
 Norge må redusere sine utslipp med minst 50 % av innenlandske utslipp innen
2030.
 Mellomkirkelig råd vil be norske myndigheter å øke klimafinansieringen i tiden
framover. Denne økningen må komme i tillegg til bistandsbudsjettet. Det er en
god start med Norges nylig annonserte bidrag til Det grønne klimafondet
(GCF).
 Mellomkirkelig råd vil understreke klimaurettferdigheten, og at vi som verdens
mest privilegerte oljenasjon har et særlig ansvar for både egne reduksjoner og
for solide bidrag til tilpasning i utviklingsland. Norge bør arbeide for at alle land
bidrar i henhold til kapasitet og historisk ansvar. Dette handler om
rettferdighet, verdighet og tillit.

Norge trenger politikere som tør å ta modige grep for å legge til rette for en fornybar
satsing og en avvikling av vår bruk av fossil energi.
Sammen med andre kirker, religioner og livssyn vil Den norske kirke fortsette å følge
nøye med på de norske forhandlingsposisjonene og mobilisere for en bærekraftig
etikk og bærekraftige forbruksmønstrei.
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Se blant annet denne fellesuttalelsen fra 22.september:
http://www.trooglivssyn.no/doc//Signert%20appell%20m%20alle%20interrel_uttalelse.pdf

