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En henvendelse fra samlingen 

En fremtid med håb 
 

ECEN’s 12 samling fandt sted fra den 6. til den 10 oktober 2018 under overskriften ”På vej mod 

økonomisk og økologisk retfærdighed” i Katowice (Polen). Samlingen rummede 85 deltagere fra 22 

europæiske lande samt enkelte oversøiske. Drøftelserne på samlingen fandt sted under fortegn af 

bibelord fra profeten Jeremias 29:11; ”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, pla-

ner om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb”.   

Vi samledes for at dele glæde over Guds skabning, at minde os selv om, at det er truet overalt, og at 

kirker på tværs af Europa og andre steder i verden har pligt til omsorg for skabningen; med gudstje-

nesteliv, med handling og med fortalervirksomhed.  

I samtaler med kolleger fra andre kirker, universiteter, og offentlige myndigheder fra regionen Øvre 

Schlesien blev vi klogere på tiltag til at reducere luftforurening og drivhusgasudledning samt til at 

transformere økonomien fra kulminedrift til mere bæredygtig produktion.  

Omdrejningspunktet for drøftelserne i løbet af samlingen var forholdet mellem økonomi og økologi; 

måder at opnå retfærdig fordeling af de tilgængelige ressourcer under respekt for økonomiens prin-

cipper og økologisk retfærdighed.  

Samlingen bød på en mulighed for at fejre ECEN’s 20 år jubilæum. Tyve år efter ECEN’s første 

møde kan vi bevidne voksende bevægelser af grønne kirker, økokirker og økoforsamlinger. Med 

både gudstjenesteliv, konkrete handlinger og fortalervirksomhed for klimaretfærdighed og bæredyg-

tig fremtid afspejler trossamfund budskabet, at det er vores ansvar og pligt at drage omsorg for 

skabningen. Vi fejrer denne succes og opfordrer alle kirker til at tage del i bevægelsen.  

 

Hvad er udfordringen?  

I de seneste tyve år har der fundet en betydningsfuld ændring sted i vores brug af naturens ressour-

cer. I disse årtier har vi set tabet af biodiversitet og habitater over hele verden vokse i en grad, så 

videnskabsfolk i dag taler om en ny masseuddøen. Omfattende afskovning bidrager til klimaforan-

dring og menneskeheden har tilført atmosfæren drivhusgasser i en alarmerende hastighed, især ved 

at brænde fossile brændstoffer. Som et resultat ændrer klimaet sig. Det ved vi hinsides tvivl.  

Under vort møde i Katowice udgav FN’s mellemstatslige panel vedrørende klimaforandringer 

(IPCC) sin rapport Global Opvarmning på 1,5 grader Celsius, hvor det slås fast, hvad der behøves 

for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grads stigning, samt konsekvenserne af at undlade at 

gøre det. At begrænse opvarmningen til 1,5 grad vil kræve hurtige, omfattende og ikke før sete æn-



dringer af alle facetter af samfundet. For at undgå farlige klimaændringer og for at opnå FN’s glo-

bale bæredygtighedsmål [også kaldet FN’s Verdensmål] må en grundlæggende omstilling begynde i 

dag.  

Hvis vi om tyve år ikke har handlet effektivt for at reducere drivhusgasudledningen, vil den globale 

opvarmning ikke kun overstige 1,5, men også 2 grader. Det vil ske, hvis parterne i Parisaftalen ikke 

udviser højere ambitioner, end tilfældet er i dag.   

I dag ved vi besked og vi har ingen undskyldninger. Også som troende mennesker har vi en moralsk 

forpligtelse til at sætte de mest sårbare i første række i vort kald til at hele jorden. Temaet for ECEN 

samlingen er ”at give jer en fremtid med håb”. At ignorere videnskaben eller at blive lammet af 

frygt er ikke en mulighed.  

Af vor tro udspringer håb, et håb der hverken er naivt eller indbildsk.  

 

Hvorfor gør vi dette? 

Vi ønsker en fremtid med håb. Videnskaben fortæller os, hvad der sker, tro fortæller os, hvorfor vi 

må svare. Vi må handle nu for at giver livet på jorden en fremtid med håb. 

I Johannesevangeliet 6,1-11 lærer vi om bespisningen af de fem tusind og af vigtigheden af at dele. 

Det er et sårbart barn, der kommer med brød og fisk. Den handling at dele kommer fra barnet, og 

det er en inspiration for os og en vej, vi må følge. Deling, ikke grådighed, fører til klimaretfærdig-

hed.  

Individuelt og kollektivt må vi begrænse vores belastning af kloden og især vores kulstof-fodaftryk. 

Udvindingsøkonomien og den dermed sammenhørende livstil, som vi udfolder, er ikke bæredygtig. 

Strukturer samt forbrugs- og produktionsmønstre må hurtigt ændres til en økonomi med lav kulstof 

belastning med en mere retfærdig resursefordeling.  

 

Vi opfordrer regeringer og politiske beslutningstagere til: 

• At tage situationen alvorligt og at handle tilsvarende: forpligte sig til at reducere drivhusgas-

udledningerne svarende til IPCC-rapportens videnskabelige anbefalinger.  

• At arbejde for en bæredygtig udvikling og mekanismer, som støtter de mest sårbare. 

• Foregribende FN’s klimakonference (COP24) i Katowice opfordrer vi til synlige og beslut-

somme handlinger fra alle parter 

Vi opfordrer kirker og trossamfund til: 

• at iværksætte og vedligeholde en bred samtale blandt kirker og det øvrige samfund om de 

ændringer, som er nødvendige for at tilvejebringe en mere retfærdig og bæredygtig livstil – 

for at respektere skabningen, for et fremme en retfærdig overgang til en lav-kulstof økonomi 

og for at handle for retfærdighed på tværs af generationer.  

• at støtte, opmuntre og integrere miljøinitiativer i trossamfund og kirker for at imødegå øko-

logiske udfordringer.  

• at skabe et nyt sprog om håb, som adresserer situationens alvor, men også tilsiger en vision 

om en mere retfærdig og bæredygtig fremtid.   

• at udvikle teologiske og liturgiske materialer til omsorg for skabningen, at inkludere Skabel-

sestiden i kirkeåret og at fejre den i en åben, økumenisk ånd. 

(oversættelse Martin Ishøy) 


