Uttalelse til Kirkemøtet 2001 fra
Seminaret ”Jakten på det gode liv”
på Mesnali 10. – 12. november:
Vi, deltakere på seminaret ”Jakten på det gode liv” arrangert av Kristent
nettverk for miljø og rettferd og Forum for systemdebatt, har samtalt om
alvoret i en situasjon der forbrukerkulturen og de enorme forskjellene
mellom fattige og rike på jorden, truer både natur, menneskeverd og fred.
Vi har erfart en sterk grad av felles engasjement og stor vilje til samarbeid.
Særlig har vi drøftet
kirkens ansvar i denne situasjonen.
Vi registrerer en gryende bevissthet blant flere kirkeaktive. Vi ser tegn i
kirken på ”oppbrudd, handling og håp” og gleder oss over det gode som har
skjedd. Vi trenger tegnene på at det er mulig å gå noen skritt i riktig retning.
Vi opplever likevel et stort sprik mellom den grad av engasjement vi per i dag
registrerer på alle nivåer i kirken og de profetiske røster Kirkemøtet 1996 og
bispeuttalelsen fra 1992 representerer. Svært mye er ugjort og utfordringene er
på ingen måte blitt mindre. Heller tvert i mot.
Situasjonen krever at Den norske kirke fortsetter å fremholde perspektivene
fra 1992 og 1996 om at dette handler om hvem vi vil tjene, og at kampen mot
forbrukersamfunnets verdier og for ”en ny fordeling av goder og byrder i
verden” utkjempes i kjernen av den kristne tro.
Vi ber om at Kirkemøtet utrettelig fremholder kallet til oppbrudd fra
forbrukersamfunnet, både innad i kirken og i møte med våre politiske
myndigheter, og legger forholdene til rette slik at det engasjement som finnes
på ulike nivåer i kirken gis muligheter for videre vekst.
Konkret vil vi utfordre:
- biskopene til å komme med et hyrdebrev om miljø og rettferd.
- Kirkemøtet til å:
− sikre og videreutvikle driften av Max Havelaar.
− sørge for at Den norske kirke aktivt deltar i prosessen med
Nasjonal Agenda 21 fram mot verdenstoppmøtet i
Johannesburg 2002.
− lansere en refleksjonsuke der menigheten tar en pause fra
sine vanlige aktiviteter og bruker ressursene til samtaler om

”det gode liv”.

