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Vi har ikke rett til å leve
Slik at vår neste mister livsgrunnlaget sitt
Slik at våre barn taper fremtidshåp
Eller slik at Skaperverket ødelegges
Klimamarsjen er en del av de nye alliansene som vokser fram nasjonalt og
internasjonalt. Vi er mange som mener at vi med kjærlighet til hverandre og til de
som kommer etter oss, kan og må bli enige om tiltak som er bærekraftige for
fremtiden.
Vi har plikt til å forvalte Skaperverket – alt som er blitt gitt oss av ressurser og
muligheter – klokt og ansvarlig. Jorda er skapt av Gud som en gave til oss alle. Vi
eier den ikke. Vi får høste dens frukter – og vi må dele med hverandre.
Det kirkelige initiativet Klimapilegrim 2015 er en del av en global mobilisering for en
rettferdig klimaavtale i Paris.
Vandringen startet på Svalbard i juni, nå har den nådd fram til Paris.
I sommer og høst har norske klimapilegrimer til sammen gått nærmere 60 000 km.
Det er en og en halv gang rundt jordkloden!
Og vi har hatt nær 200 arrangementer over hele landet.
Vi vet at klimaendringene truer Skaperverket og menneskeheten. Vi vet at
klimaendringene rammer de fattige i verden hardest. Vi vet at det merkes allerede.
Det kan ikke fortsette – det er urettferdig.
Kirken står sammen med den brede klimavalgalliansen om å kreve at Norge må:
• arbeide for en ambisiøs, bindende og rettferdig klimaavtale som tar hensyn til
historisk byrdefordeling og økonomisk kapasitet.
• arbeide for at menneskerettighetsperspektivet blir innlemmet i selve
avtaleteksten.
Til våre forhandlere i Paris vil vi si: Ord er ikke nok. Vi har snakket om grønn
omstilling i en årrekke. Klimaendringene er fysiske og lar seg ikke løse med retorikk.
Vi trenger politiske grep som skaper endring.
Fagbevegelse, miljøvernorganisasjoner, trossamfunn og ulike religioner står sammen
for å vise at vi stiller oss bak krav om endring:
Verden trenger mindre utslipp nå!
For de fattige!
For fremtiden!
For skaperverket!

