
En bindende og rettferdig klimaavtale nå!

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke har vært samlet til møte 23.-24. november 2011 
og uttaler følgende:

I forkant av klimatoppmøte i Durban som begynner om få dager, vil vi tilslutte oss kravet 
fra den norske felleskirkelige mobiliseringen. Dette utfordrer både norske politikere og 
særlig forhandlingsdelegasjonen i Sør-Afrika:

Vi vil at Norge skal kutte mer i sine klimagassutslipp hjemme, og kjempe for en ny 
klimaavtale som er rettferdig for verdens fattige.

• Klimaforskningen viser at vi er nødt til å redusere verdens samlede klimagassutslipp 
med mer enn 80 % i løpet av noen få tiår for å unngå de verste konsekvensene. Rike land 
som Norge har både ansvar og penger til å gjøre dette. Derfor mener vi at Norge må 
kutte sine klimagassutslipp med 40 % fra 1990-nivå innen 2020. I tillegg er det viktig 
at Norge tar den aller største delen av klimakuttene i Norge, og ikke kjøper seg fri ved å 
bare betale for at andre land skal kutte for oss, gjennom såkalte kvotekjøp.

• Norge må komme i gang med sine klimakutt nå. Til tross for høye ambisjoner har 
Norges utslipp økt med 8 % mellom 1990 og 2010, og er ikke et godt utgangspunkt for de 
målene Norge har satt seg om klimakutt innen 2020. Regjeringen jobber nå med en 
melding til Stortinget hvor det skal bestemmes hvor mye Norge skal kutte i sine 
klimagassutslipp og hvor kuttene skal gjøres. Nå haster det. Derfor mener vi at 
regjeringens klimamelding må komme så fort som mulig.

• Den eneste globale klimaavtalen vi har i dag som pålegger rike land å kutte sine 
klimagassutslipp, er den såkalte Kyoto-protokollen. Den første perioden med utslippsmål 
løper ut neste år, og dersom verdens ledere ikke blir enige om en ny forpliktelsesperiode 
under klimatoppmøtet i Sør-Afrika, vil vi ikke lenger ha noen juridisk bindende 
klimaavtale som regulerer klimagassutslipp. Derfor mener vi at Norge må jobbe for å 
videreføre Kyoto-protokollen, forbedre den og øke målene.

• Klimaet kommer til å forandre seg, det ser vi allerede, med flom, tørke og katastrofer. 
For å hindre at fattige lider under dette, må vi tilpasse oss ved å bidra til flomsikring, 
brønner, orkantilpasning med mer. De fattige landene mangler ressurser til 
klimatilpasning, og er dermed desto dårligere rustet. Dessuten har fattige land behov for 
energi for å utvikle seg videre. Rike land må være med og betale for fornybar energi i 
disse landene, ellers vil utviklingen deres gå på bekostning av vårt felles miljø. Derfor 
mener vi at Norge må legge penger på bordet til klimatilpasning og klimakutt i 
fattige land, og foreslå en prosess som sørger for at andre rike land gjør det samme.

--
Mellomkirkelig råd er glad for at mange menigheter engasjerer seg for en rettferdig 
klimaavtale, og at den økumeniske og tverreligiøse mobilseringen ”We have faith – Act 
now for climate justice” er en betydelig pådriver foran og under COP 17. MKRs 



samarbeidspartner gjennom mange år, Diakonia Council of Churches i Durban og 
Kirkens Nødhjelp er viktige tilretteleggere her. MKR vil oppfordre menighetene i Den 
norske kirke til å be for skaperverket og utfallet av forhandlingene under gudstjenester 
den 4. desember. Politisk press og bønn er begge deler viktig i en av vår tids aller 
viktigste saker.


