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LEDER

Grunnlagt 1875
– en liberal partipolitisk
uavhengig avis
Sjefredaktør:
Eivind Ljøstad
Frp-leder Sylvi
Listhaug mener
Kirken blir for
politisk når den
bryr seg om
klima. Men det
er mange
grunner for at
klimakampen
angår Kirken.
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Klima angår
Kirken

følgene utviklingen kan få for Kirkens oppslutning, at færre kan føle seg hjemme der.

Kirken ber regjeringen stanse oljeleting. Noen politikere kritiserer dette for utidig innblanding, men norske partipolitikere må akseptere at klimasaken angår
Kirken.

U

nder Kirkemøtet tirsdag vedtok delegatene å formulere en
oppfordring til regjeringen om
å stanse oljeletingen på norsk
sokkel. Vedtaket hadde stor oppslutning - 103 mot to stemmer.
Noen politikere kritiserer at Kirken nå bryr
seg med klimasaken. Frp-leder Sylvi Listhaug
er, ikke overraskende, en av dem. Hun har
også tidligere reagert på at MDG-politikeren
og bønnetekstforfatter, Hildegunn Marie Tønnesen Seip fra Kristiansand, forfattet en bønn
før klimamøtet i Glasgow.

E
Kampen for en renere klode og renere luft er universell,
den er hevet over
norsk partipolitikk.

Nå reagerer Listhaug på vedtaket fra Kirkemøtet og mener Kirken oppfører seg som et
politisk parti. Høyre-politiker og stortingsrepresentant Sveinung Stensland er også blant
kritikerne. Han mener det ikke finnes holdepunkter i Bibelen for vedtaket og advarer mot

Denne kritikken mener vi kan tilbakevises. For
det første er kampen for en renere klode og renere luft universell, den er hevet over norsk
partipolitikk. Det er bred enighet og forståelse om at vi må anerkjenne vitenskapen, snu
utviklingen og finne mer bærekraftige måter
å leve på i fremtiden. Og vi vet at olje- og gassektoren er kilde til betydelige klimautslipp.
Det er ikke spesielt omstridt å stille spørsmål
ved det.
For det andre: Poenget med at politikere mener Kirken blir for politisk kan snus på hodet.
Hva gir politikere rett til å blande seg inn i hva
ulike trossamfunn mener? Bør ikke politikere, kanskje spesielt dem i en liberal og konservativ tradisjon med ønske om lite statlig innblanding, overlate til Kirken å mene hva den
selv vil?
Det tredje poenget, med at hvis Kirken blir
for politisk kan det føre til at noen ikke føler
seg hjemme eller bli støtt bort,- det kan også
sendes i retur: Kan ikke et utvannet innhold,
en frykt for å ta stilling, også gjøre Kirken uinteressant, tom for autoritet, legitimitet eller
mening?
Vi mener at klimakampen angår alle, også Kirken. Det er bare av det gode at Kirken tydeliggjør sitt engasjement og sitt ansvar i saken.
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Følg oss på sosiale medier
På Twitter:
twitter.com/fvn_no
Nyhetsmeldinger og debatt

● Presseskikk: Fædrelandsvennen
arbeider etter Vær Varsom-plakatens
regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale,
oppfordres til å ta kontakt med oss.

På Facebook:
facebook.com/fvn.no
Nyheter fra fvn.no

● Klager: Pressens Faglige Utvalg er
et klageorgan som behandler klager
mot pressen i presseetiske spørsmål.
Adresse: Prinsensgt. 1, postboks 46 Sentrum,
0101 Oslo. Telefon 22 41 56 80, faks 22 41 19 80.

På Instagram:
instagram.com/
fedrelandsvennen

● Publisering: Fædrelandsvennen forbeholder seg retten til å publisere
alt redaksjonelt materiale i alle mediehusets kanaler, og å lagre materialet
i elektroniske arkiv og databaser som mediehuset har avtale med. Stoffet
kan også publiseres i alle kanaler i mediehus vi samarbeider med. Publiseringsvilkårene gjelder uavhengig av om det betales honorar eller ikke.

Polaris Trykk Arendal AS

● Personvernpolicy: Våre brukeres tillit er av største
viktighet for oss, og Fædrelandsvennen er derfor opptatt av å ivareta ditt personvern. I det vi har kalt vår
personvernpolicy forklarer vi hvordan vi tar hensyn til
personvernet. Les mer på fvn.no

