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Komiteens merknader

Komiteen legger saksorienteringen til grunn, og vil i tillegg bemerke følgende:

Komiteen anser det foreliggende sakspapir som et godt utgangspunkt og rammeverk for 
utformingen av prosjektet, som løpende må foretas av prosjektets styrings- og arbeidsgruppe. 
Det gir retning og struktur, selv om mye arbeid med konkretisering nødvendigvis gjenstår. I det 
foreliggende dokumentet er det gjort et viktig arbeid med prosjektets identitetsgrunnlag, hensikt 
og verdier, samt overordnete mål.

På invitasjon fra Kirkerådet har både Norges Kristne Råd og Kirkens Nødhjelp drøftet sin 
deltakelse i samarbeidsprosjektet om bærekraft og skaperverk slik det er beskrevet i 
foreliggende sakspapir til årets Kirkemøte. Styret i begge organisasjoner har henholdsvis den 
27. og 29. oktober 2008 uttrykt glede over invitasjonen og takket ja til et samarbeid rundt de 
utfordringene som miljø-, klima- og rettferdsproblemene stiller oss overfor. Begge 
organisasjonene har dessuten formulert konkrete innspill til innhold og organisering av 
prosjektet som bør tas med i det videre arbeidet.

Komiteen er enig i at et bredt økumenisk samarbeid om miljø-, klima-, og 
rettferdsutfordringene er svært positivt. Det innebærer at alle samarbeidende partnere må 
delegere ansvar og myndighet for konkretisering og innhold til et felles organ, prosjektets 
styringsgruppe. Det er viktig at prosjektet bygger på og styrker de eksisterende 
samarbeidsstrukturer med bispedømmenes ressursgrupper for miljø, forbruk og rettferd, og med 
nettverk i bispedømmene. Til prosjektet bør det knyttes teologisk, økologisk og politisk 
kompetanse for å styrke gjennomslagskraften på kort og lang sikt.  

Komiteen vil fremheve behovet for å arbeide for en bred forankring av prosjektet på alle nivå i 
kirken. Dette forutsetter at prosjektets innhold integreres i det videre arbeidet, særlig med 
diakoniplanen, gudstjenestereformen og trosopplæringsreformen. Unge har et engasjement og 
en utålmodighet i møte med urettferdighet og klimatrussel, som er en viktig ressurs i dette 
arbeidet. Prosjektet bør sikre unges deltakelse i styringsgruppen, og stå i tett kontakt med 
ungdommens organer i kirken.

Komiteen vil fremheve sammenhengen mellom miljøødeleggelser og global urettferdighet. Det 
at kirken er en del av et globalt økumenisk fellesskap gir oss et spesielt ansvar for å holde frem 

- fra protokollen



erfaringer fra mennesker og kirker i områder som allerede i dag rammes av klimaendringer og 
miljøødeleggelser. 

Bærekraft-perspektivet betyr å se sammenheng mellom mange viktige enkeltutfordringer og å 
arbeide med disse ut i fra en helhetlig tilnærming. Prioriteringen mellom disse må være en del 
av prosjektets ansvar. 

I komiteens forslag til vedtak er arbeidet for en internasjonal klimaavtale, kirkens pådriverrolle 
for bærekraftige lokalsamfunn og fokus på egen virksomhet gitt prioritet.
Komiteen vil i tillegg peke på noen temaer som også er vesentlig i en helhetlig tilnærming til 
bærekraft i årene fremover: 

- Nært knyttet til spørsmål om klima og energibehov er den gryende debatten om bruk av 
atomkraft, som vil stille oss overfor etiske utfordringer. I denne sammenhengen bør 
kirkene fokusere på miljøkonsekvensene og sikkerhetsrisikoen ved bruk av kjernekraft. 

- Kirkene må forholde seg til trusselen mot artsmangfoldet og behovet for verneområder. 
Konkret må dette knyttes til blant annet Opplysningsvesenets fonds eierskap i skog.

- Kirkene bør fortsette og intensivere samtaler omkring en bærekraftig økonomi med 
politikere, næringsliv, fagbevegelsen og økonomiske forsknings- og 
utdanningsinstitusjoner. 

- Etiske utfordringer knyttet til genmodifisering og bioteknologi
- Urfolks behov for vern av livsgrunnlag og kultur, nasjonalt og internasjonalt

Kirkemøtets vedtak

Truet liv - troens svar: Et økumenisk tiår for skaperverk og bærekraft 

I skaperverket møter mennesket Guds kall: Ta vare på jorden og alle dens rikdommer.
Jordens liv er truet av menneskers ansvarsløse framferd. Troens svar er å mobilisere til 
bærekraftig forvaltning og vern om skaperverket.

1. Den vedtatte bærekraftreformen realiseres som et økumenisk samarbeidsprosjekt mellom 
Norges Kristne råd, Kirkens Nødhjelp og Den norske kirke. 

2. I og gjennom et økumenisk fellesskap vil Den norske kirke: 
- være en sentral pådriver for og bidragsyter til bærekraftige samfunn lokalt, nasjonalt og 

globalt
- bidra til å sikre en internasjonal, forpliktende, rettferdig og ambisiøs klimaavtale, og en 

bred kirkelig og folkelig oppslutning om dette 
- demonstrere et bevisst forhold til miljø, forbruk og rettferd 
- skape håp og fremtidstro med ord og handling

3. Kirkemøtet forutsetter at prosjektet preger det kirkelige arbeidet, særlig de ulike planer og 
reformer.

4. Kirkemøtet vil at kirkens misjons- og ungdomsorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og 
andre samfunnsaktører, slik som næringsliv, forskningsmiljøer og organisasjoner, inviteres 



med i et bredt samarbeid om prosjektets hovedmål. Kirkemøtet håper på et utvidet og 
positivt samarbeid med myndighetene rundt dette arbeidet.

5. Kirkemøtet ber Kirkerådet arbeide for å sikre nødvendige ressurser for gjennomføring av 
prosjektet. 

6. Kirkemøtet ber om at fremdriften av prosjektet rapporteres til Kirkemøtet gjennom 
Kirkerådets årsmeldinger. Kirkemøtet 2011 får seg forelagt et forslag til revidert 
prosjektplan.

Enstemmig vedtatt. 82 stemmeberettigede.
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