8

NYHETER

Onsdag 17. november 2021

KLASSEKAMPEN

KLIMABISKOP: Biskop i Møre Ingeborg Midttømme (i midten) dro rett fra klimatoppmøtet i Glasgow til Kirkemøtet i Trondheim. Her under åpningsgudstjenesten i NidarosFOTO: DEN NORSKE KIRKE
domen.

Kirkemøtet har vedtatt en radikal klima- og miljøplan:

Ber om oljestans
OFFENSIV: Kirka
ber regjeringen
lytte til anbefalinger om å stanse
oljeleting. Sylvi
Listhaug (Frp) ber
kirka slutte å være
politisk parti.

KIRKEMØTET
Av Åse Brandvold
Kirkemøtet vedtok i går en
enda mer offensiv klima- og
miljøplan enn det som var
innstillingen fra Kirkerådet.
I den nye versjonen, som
ble vedtatt med 103 mot to
stemmer, heter det blant annet at Den norske kirke skal
be regjeringen lytte til Det internasjonale energibyrået og
rapporten «Net Zero by 2050.
A Roadmap for the Global
Energy Sector», der det oppfordres til å stanse ytterligere
leteaktivitet etter olje og gass

FAKTA

ter skal bli grønne innen 2030.

Kirkemøtet 2021:

Ville ikke være parti

■ 116 representanter fra elleve

bispedømmer avholdt kirkemøte i
Trondheim fra 11. til 16. november.
Møtet er Den norske kirkes øverste
organ.
■ Kirkemøtet har vedtatt å videreføre
den såkalte Profetveien. Man skal
fortsatt kunne bli prest uten klassisk
profesjonsutdanning i teologi.
■ Kirkevalg vil forbli en hybrid
Klassekampen 11. og 15.
mellom kirkepolitiske lister og lister
desember
laget av en nominasjonskomité uten
politisk program.
■ Kirka vedtok en offensiv miljøplan som vil ha stans i oljeleting og tar
parti med samene mot grønn kolonialisering.
på norsk sokkel. «Kirka har
begynt å oppføre seg som et
politisk parti».
Det skriver Frp-leder Sylvi
Listhaug i en tekstmelding til
Klassekampen når hun blir
gjort kjent med vedtaket.
Listhaug mener kirkas offensiv mot oljenæringen er
feilslått.
«Som vi vet, vil det å legge
ned norsk oljenæring kunne
føre til økte utslipp globalt.
Flagge ut arbeidsplasser, og
gjøre Norge til et fattigere
land. Det blir ikke mye igjen
til verken bevilgninger til kirka eller bistand om vi fjerner

oljeinntektene. De skjærer av
greina de selv sitter på», skriver hun.
I tillegg til punktet om å
lytte til Det internasjonal
energibyråets
anbefalinger
om oljestans tok Kirkemøtet
inn et punkt om å «styrke bevisstheten om at det grønne
skiftet ikke skal bidra til økt
sosial og økonomisk ulikhet i
vår samfunn».
Kirka vedtok også ambisiøse mål på egne vegne. Blant
annet skal de kutte klimautslipp fra reisevirksomhet
med 60 prosent innen 2030 og
stimulere til at alle menighe-

Av de nye punktene var det
punktet om oljestans som
skapte mest debatt i går.
Therese Egebakken, som
representerer nominasjonskomiteens liste i Stavanger
bispedømme, ga tydelig beskjed om at hun ville stemme
imot
dersom
Kirkemøtet
mente at oljenæringen skal
avvikles.
– Når man leser saken, ser
det ut som om vi har fått dokumentet fra et politiske
parti, sa hun fra talerstolen.
Hun fikk motstand fra
Åpen folkekirke-representant
og tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
Tove Karoline Knutsen:
– Alle som sitter i regjering
og storting, vet at fossile energikilder er på vei ut.

Bønnelista var kritisk
Jo Hedberg fra konservative
Bønnelista var også sterkt kri-

«Kirka har begynt
å oppføre seg som
et politisk parti»
SYLVI LISTHAUG (FRP)

tisk til miljøplanen som bærer
navnet «Mer himmel på en
truet jord».
Han ville avvise alle de 26
vedtakspunktene og erstatte
det med ett punkt som understreker det bibelske forvalteransvaret: «Gud har bedt oss
om å passe og dyrke skaperverket. Dette er en del av kirkas kall og mandat og må aldri glemmes».
Forslaget hans falt mot åtte
stemmer.
Selve begrepet forvalteransvar ble imidlertid gjenstand
for debatt. Biskop i Nidaros
Herborg Oline Finnset utfordret Kirkemøtet til teologisk
nytenkning om dette begrepet.
– Det ligger mye god og solid ansvarstenkning i begrepet forvalteransvar. Men kan
vi fortsette å kalle oss forvaltere, eller må vi finne et annet
ord, som bedre tydeliggjør at
vi er en del av skaperverket,
og ikke satt over det, sa Finnset under debatten.
Vedtakspunktet om at arbeidet med det grønne skiftet
ikke uforholdsmessig griper
inn i og rammer samers og andre urfolks livsgrunnlag, som
Klassekampen omtalte torsdag, ble vedtatt.
aseb@klassekampen.no

