År

Hendelser

1962
1969

Rachel Carson «Den tause våren"
Norske oljefunn ble kjent

1975
1980årene
1985
1986
1987
1989
1992

FN toppmøte om utvikling og miljø i Rio de
Janeiro, med konvensjoner om klima og
biodiversitet

1997

•

Stiftelsen av Max Havelaar/
Fairtrade

1998

•

Erklæringen fra European
Christian Environmental Network
(ECEN) - teologisk erklæring

2001

FN toppmøte om utvikling og miljø i
Johannesburg

2003

2004
2007

Bispemøtets uttalelse «Forurensning av natur og
folkeliv»
Bispemøtets uttalelse «Oljefunnenes etiske
perspektiver»
Kirkelig initiativ «Samling om skaperverket»

Første Korsveifestival
Tsjernobyl-ulykken
FN rapport Vår felles framtid

1996

2002

Kirkelige vedtak

Nobels fredspris til Wangari Mathai
Nobels fredspris til Al Gore og FNs
klimapanel

Kirkemøtet behandler «Vern om skaperverket»
• Bispemøtets uttalelse fra 1992:
"Forbrukersamfunnet som etisk utfordring"

•

Kirkemøtets vedtak fra 1996: "Forbruk og
rettferd"

•

Kirkemøtets vedtak fra 2001: Videreføring
av "Forbruk og rettferd"

•

Bispemøtets uttalelse fra 2002: "En bedre
fremtid for alle"

•

Kirkemøtet 2003: "Vern om havet". Et
prosjekt i kirkens engasjement for miljø og
”forbruk og rettferd”

•

Bispemøtet 2007: "Det haster - det koster
- det nytter"
Kirkemøtet 2007: "Truet liv - troens svar"

•
25 års-markering av FN rapporten «Vår
felles framtid» og Verdens miljøverndag i
Tromsø

•

Norges Kristne Råd 2007:
"Skaperverket - vårt livsgrunnlag,
vår glede og vårt ansvar"

2008

2009

2011
2012

FNs klimatoppmøte i Copenhagen

•

Kirkemøtet 2008: "Bærekraft og
skaperverk"

•
•

Lansering av «Skaperverk og bærekraft»
Klimaseilas til Copenhagen

Bispemøte-uttalelse om Klimarettferd
Kirkemøte KM 4/12 Skaperverk og bærekraft –
revidert prosjektplan
Bispemøtesak «Vi vil mer»

2013

2015

Kirkemøtesak om forsvarlig etisk forvaltning av
norske petroleumsressurser og etisk forvaltning av
SPU

FNs klimatoppmøte i Paris med
klimaavtale

BM med klimauttalelse «Vis ansvar for jorden og
verdens fattigste»
Kampanje klimapilegrim 2015

FNs bærekraftsmål ble vedtatt
2017
2019
2021

KM sak 16/17 Sluttrapport «Skaperverk og
bærekraft»
KM 2019 med resolusjon «Kirken støtter
klimastreikende ungdom»
Kirkemøtebehandling «Mer himmel på en truet
jord»

