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Kirka støtter klimastreikende ungdom
«Jeg vil at dere skal få panikk. Og så vil jeg at dere skal handle. Jeg vil at dere skal handle
som dere ville gjort i en krise. Jeg vil at dere skal handle som om huset deres står i brann.
For det gjør det.»
(Greta Thunberg, Davos, januar 2019)
I mars streiket 40 000 norske skoleelever fordi jorda de skal arve, er truet.
Nå brenner det! Men det er fortsatt tid til å begrense klimaendringenes katastrofale følger.
Om alle gode krefter slår seg sammen, klarer vi det. En jord i balanse gir framtidshåp.
Klimaendringer trenger politiske og teknologiske løsninger – men dypest sett er det et
moralsk spørsmål. Det handler om vårt forhold til Skaperen, skaperverket og vår neste.
Overforbruk og rovdrift på jordas ressurser er dypt urettferdig; det ødelegger naturen og
utarmer livsgrunnlaget for våre medmennesker. Kampen mot klimaendringer er derfor en
kamp for solidaritet og rettferdighet. Dette er en sentral del av kirkas oppdrag. Vi utfordres til
personlig livsstilsendring og samfunnsengasjement. Kirka vil gjennom «Grønne menigheter»
og interne klimatiltak gjøre sitt til for å bidra til et bærekraftig samfunn.
Kirkemøtet 2019 utfordrer regjeringen, Stortinget og lokale folkevalgte til å spille på lag med
gode krefter i befolkningen, se sitt ansvar og handle før det er for seint.
Vi forventer at:
 Norge innfrir alle sine forpliktelser i Paris-avtalen og kutter nasjonale utslipp i
henhold til våre mål innen 2030.
 Norge omstilles raskt til et grønt og bærekraftig samfunn.
 Norge intensiverer arbeidet med overgang til lavutslippssamfunnet.
 Regjeringen tar initiativ, sammen med partene i arbeidslivet, til å skape nye grønne
arbeidsplasser.
 Norge øker sine bidrag til internasjonalt samarbeid og klimatilpasningen i fattige land.
 Norge er et foregangsland for bevaring av biologisk mangfold.
 De som rammes hardest av klimaendringene, er med på å utforme løsningene.
Kirkemøtet oppfordrer til å bruke stemmeretten ved høstens kommune- og fylkestingsvalg til
å prioritere klima. De streikende ungdommene er med rette opprørte. Sammen med ungdom,
miljøbevegelsen, næringslivet, andre tros- og livssynssamfunn og frivillige organisasjoner,
vil Den norske kirke bidra til å omforme vårt samfunn i en bærekraftig retning. Sammen har
vi bygd velferdssamfunnet. Sammen skal vi skape framtida.
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