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Ungdommens kirkemøte 2007
UKM Sak 04-07: Økologisk tro
Vedtak:
Den norske kirke (Dnk) og Ungdommens kirkemøte (UKM) har lenge vært
opptatt av miljø. Men UKM ser at det fortsatt må arbeides mer med å se
kirkens miljøengasjement som en sentral del av troen på den treenig Gud.
Vi kan ikke forholde oss til Gud isolert fra alt det skapte: Vårt forhold til
skaperverket er en integrert og eksistensiell del av vår tro! UKM har valgt å
kalle dette for økologisk tro. Det betegner ikke en ny tro, men en tro på den
treenige Gud som er dypt forankret i de bibelske tekster og den kristne
tradisjon.
Vi tror på Gud, himmelens og jordens skaper
Hver dag skaper Gud himmel og jord. Det er et ufattelig vakkert mangfold
som omgir oss på alle kanter. Gud skaper mennesket av jorda, noe som
betyr at vi hører sammen med den. Vi er alle én familie. Havet er vår søster
og skogen vår bror og vi holder hverandre i live. Vi er Guds medskapere og
omskapere: Med våre kreative hoder, store hjerter og aktive hender kan vi
hver dag være med å skape en levedyktig jord. En jord som bærer oss selv,
våre medsøsken og våre barn.
Vi tror på Jesus Kristus, vår frelser, frigjører og forsoner
Gud kom oss nær og ble kropp i mennesket Jesus fra Nasaret. Gud kom inn
i verden og identifiserte seg med skaperverket. I ham blir alt holdt sammen,
og i ham er hele skapningen forsonet med Gud. Jesus solidariserer seg med
de utstøtte og lidende, og korsfestes sammen med ofrene også i dag. Vi vil
aktivt, sammen med Jesus, tørre å være sårbare og identifisere oss med
mennesker som blir urettferdig behandlet. Når en del av skapningen lider,
lider hele skapningen på en eller annen måte. Med Kristus tar vi del i
oppstandelsen. En oppstandelse som betyr at vi daglig får jobbe for at jorda
skal bli frisk og se Gud rike tre fram.
Vi tror på den hellige, livgivende Ånd
Ånden gir ny livspust, som vi har ansvar for å holde i live. Hun hjelper oss
å leve i respekt til skaperverket. Hun åpner øynene våre og setter oss fri til
å se om igjen vår søsters og brors ansikt. Slik får vi se at vi alle er skapt i
Guds bilde, og kan forstå hvordan vi kan leve og handle i tro, håp og
kjærlighet til Gud og vår neste.

Jordmennesker, hvor er vi?
UKM ser at alt ikke er slik det var tenkt å være. Vi fikk et oppdrag om å
forvalte Guds skaperverk – ikke å herske over det. Men hvordan har det
gått? Hva er vi i ferd med å gjøre med jorda vår, hverandre og oss selv?
UKM erkjenner i smerte at vi som mennesker og kirke har sviktet vårt
oppdrag.
Sammen med mannen utenfor Jeriko må vi rope: Kyrie Eleison, Herre gi
oss synet tilbake! Åpne øynene våre så vi kan gjenkjenne det vakre i
naturen, i hverandre og i oss selv.
Gud gir oss krefter og vilje til å handle. Fordi vi tar vår tro på den treenige
Gud på alvor, forventer UKM at Kirkemøtet 2007 tar inn følgende aspekter
i sin behandling av klima- og miljøsaken:
1) UKM mener at en økologisk tro må innarbeides i vår kirkes
selvforståelse. Vi ser at bibelen viser oss hvordan vi skal forvalte jorda vår.
Dette må komme tydeligere fram og prege våre valg, prioriteringer,
liturgier, og bønne- og fromhetsliv. Vernet om skaperverket må bli en like
selvfølgelig del av oss som kirke som det er i bibelen. ”Her kan vi lære av
samenes tradisjonelle syn på naturen, hvor mennesket står i avhengighet,
samhørighet og slekt med resten av skaperverket. Skaperverket er Guds
nærvær.
2) Vår materialistisk rikdom blender oss og gjør fokuset uklart. Mens Jesus
hele tiden forteller oss at vi skal gi slipp og søke etter mindre, kjemper vi i
vårt forbrukersamfunn etter mer. UKM mener at nøkkelen til vår
holdningsendring må ligge i forsakelsen. Vi ser det som et utslag av
forbrukerkulturen vår at så mange i dag ikke forstår hva forsakelse er.
UKM vil understreke at å forsake – det å si nei – ikke handler om stadige
krav som vil gjøre livet vanskeligere for oss. Jesus viser at det å si nei til
noe, i virkeligheten er å si ja til noe annet og bedre.
3) Som nordmenn tjener vi oss rike på å produsere olje som igjen fører til
klimaødeleggelser som rammer fattige hardest. UKM vil si høyt og kraftig:
Dette er urettferdig! UKM mener at Den norske kirke må bringe ytterligere
på banen at vi lever i overgriperens kontekst. I solidaritet med våre
medmennesker og i troen på den rettferdige Gud må Den norske kirke
snakke høyt om dette problemet.
4) Klimaendringene er menneskeskapte, og vi har derfor muligheter til
bevege jorda i riktig retning. UKM vektlegger at vi må være konkrete og
handle raskt. Mye må gjøres allerede i løpet av de 5 neste årene for at
endringene i det hele tatt skal være betydningsfulle og reelle. Vi er
takknemlige for alt arbeidet som Dnk allerede har gjort på klima- og
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miljøfeltet, men vil ytterligere utfordre Kirkemøtet 2007 til følgende
konkrete tiltak:
• Kirkerådet (KR) må utarbeide en strategi for hvordan økologisk tro
kan
innarbeides i hele Den norske kirke, samt de kirkelige
organisasjonene og utdanningsinstitusjonene.
• Kirkemøtet (KM) må oppfordre KR og Kirkens
arbeidsgiverorganisasjon (KA) til å jobbe for at fellesrådene og
bispedømmerådene miljøsertifiseres, og at alle menigheter i Dnk blir
grønne menigheter.
• KM må oppfordre menighetene til å organisere måter for felles
transport til kirkelige arrangementer og gudstjenester, og arbeide for
miljøvennlig og energieffektiv oppvarming av norske kirkebygg.
• Kirkelig møtevirksomhet på regionalt, nasjonalt og internasjonalt
nivå må i økende grad samordnes, samt benytte seg av interaktive
møteformer som telefonmøter og videokonferanser.
• KM må legge press på regjeringen til å investere en betydelig del av
Opplysningsvesenets fond og Statens pensjonsfond (oljefondet) i
miljøvennlig virksomhet og tiltak som fremmer bærekraftig og
utviklende forskning.
• KM må oppfordre bispedømmene til å sørge for at det er egne
miljøkonsulenter i hvert bispedømme.
• KM må oppfordre lokalmenighetene til å styrke kjennskapet til
klimaendringenes omfattende ødeleggelser, f.eks gjennom å inngå
vennskapsavtaler med menigheter i spesielt utsatte områder i verden.
Enkeltmenneskers og lokalmenigheters engasjement eller
likegyldighet i disse spørsmålene er avgjørende bidrag til kirkens
troverdighet.
• Oppfordre organisasjoner til å delta i miljøkampen og se viktigheten
av den.
• KM må oppfordre til nasjonal satsning på bruk av sykkel og andre
miljøvennlige transportmidler i kirkelig tjeneste, og gjøre det
økonomisk attraktivt, ved for eksempel å opprette og øke km-takst
for sykkelbruk.
Fordi vi alle er enkeltmennesker, hver tiltrodd oppdraget å forvalte jorden,
ber også UKM den enkelte i Dnk om å:
• Bli deltaker i Grønn hverdag og forplikte seg til konkrete handlinger
gjennom Miljøsteget. (www.gronnhverdag.no)
• Vektlegge miljø og klima ved kommune, fylkes og stortingsvalg og
arbeide samfunnsrettet og politisk for miljø- og klimasaken ved å
engasjere seg i organisasjoner og politiske partier.
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• Oppfordre lokalpolitikere til å legge til rette for bærekraftig utvikling
i nærmiljøet slik at det blir lettere å leve miljøvennlig.
• Bevisstgjøre seg sitt handlingsrom: Finne ut hvor mye en kan bidra
med i sin livssituasjon.
• Støtte og oppfordre sine medmennesker til å ta aktive miljøvalg i
sine hverdager.

5) Med utgangspunkt i vår økologiske tro vil UKM sende følgende uttalelse
om klimameldingen til den norske regjeringen:
Uttalelse til regjeringen fra Ungdommens kirkemøte 2007
Som det kommer frem i Stortingsmelding 34(06/07), er global oppvarming
som følge av menneskeskapte utslipp den største miljøutfordringen
verdenssamfunnet står ovenfor.
Klimaendringen truer allerede utviklingen for millioner av verdens fattige,
og dette vil bare øke i omfang dersom ikke rike land påtar seg store
utslippsreduksjoner.

1. UKM er glad for at regjeringens klimamelding fokuserer på at
Norge ønsker å være et foregangsland på miljø internasjonalt.
Men skal vi være dette må vi først og fremst starte med oss selv,
for på den måten å være et troverdig eksempel. Derfor er vi
skuffet over hvor lite konkrete og forpliktende tiltakene i
klimameldingen er. Vi har et ansvar som vi ikke kan kjøpe oss fri
fra. Regjeringen må komme med konkrete garantier for at minst
2/3 av kuttene i klimautslippene tas nasjonalt.
2. Olje og gass er ingen fremtid. Vi som oljenasjon må ta et oppgjør
med vår egen industri og rolle som rik oljeprodusent. Vi må gå i
front ved å satse på fornybar energi, videreutvikle og produsere
utslippsfrie fremkomstmidler og bruke våre ressurser og
muligheter på miljøfremmende forskning. Det holder ikke å tenke
at fremtidens utslipp skal reduseres, vi må forhindre at de oppstår.
3. Pengene vi til nå har spart opp (oljefondet) må investeres
miljøvennlig og rettferdig. Det er et minimum av tilbakebetaling
til jorda for de ressursene vi pumper opp og tjener penger på. Her
har vi muligheten til å aktivt bidra til en bærekraftig utvikling.

UKM vil videre stille seg bak ungdomsorganisasjoner som Changemaker,
4

ungdomspartienes klimaforlik og miljøorganisasjonene i deres konkrete
krav til klimameldingen. Dette er en felles dugnad. Vi som ungdommer
stiller krav til dere i regjeringen og forventer at dere er modige nok til å ta
de nødvendige beslutningene. Selv om disse oppleves upopulære nå, vil
ettertiden takke oss. Det er viktig at regjeringen også stiller konkrete krav
til oss som enkeltmennesker og til Dnk som organisasjon: Sammen må vi
starte nå, der vi er, for å skape en bedre verden.
38 stemmeberettigede.
Vedtatt mot en stemme.
Med forbehold om språklige og redaksjonelle justeringer.
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