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Vatten är grunden för allt liv på jorden. Men idag hotas våra gemensamma vattentillgångar av
överutnyttjande, föroreningar och klimatförändringar. För att kunna möta hoten behöver vi även
existentiella perspektiv på hur vi använder och värderar vatten.

Religion – Tro
Varje människa söker sin livsinriktning. Många finner den i svaren på frågorna: Var kommer vi ifrån?
Vad är vår uppgift här? Vart är vi på väg? Ibland finns svaren sammanfattade och organiserade i det
vi idag kallar religion. Tillsammans blir frågorna och svaren en berättelse som hjälper oss att förstå
och orientera oss som människor och som lägger grunden för den etik som många samhällen är
byggda på.
Den levande delen av ett trossystem kan karaktäriseras som tro. Tro är vårt vardagliga praktiserande
och vår förståelse av vad det innebär att vara människa och hur vi är en del av universum, vilket
också inkluderar vårt hem - jorden.

Vatten och tro
Rent vatten är en förutsättning för allt liv på jorden. Det är grunden för mänsklig utveckling och för
att möta utmaningarna med klimatförändringarna. Dessutom är vatten centralt för att nå alla de
globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, inte bara mål 6 om rent vatten och sanitet. I många
trostraditioner spelar berättelser om vatten en central roll och vatten ingår ofta i ritualer som en
symbol för rening och omsorg om allt levande.
När vetenskapen så tydligt visar att jordens vattentillgångar hotas av människans aktiviteter måste vi
som tillhör olika trosgemenskaper agera. Hur vi ser på och använder vatten är präglat av berättelser i
våra olika traditioner och känslan av moraliskt ansvar för vatten som en gemensam resurs. Roten till
dessa hot är, enligt vår mening, en brist på insikt om hur allt liv är sammanvävt och en avsaknad av
reflektion över konsekvenserna av vårt handlande.
Våra trostraditioner driver oss att tillsammans arbeta för att skapa medvetenhet och en förändrad
attityd som ska leda till ett mer hållbart och jämlikt förvaltande av våra vattentillgångar och hela
ekosystemet.
-

Vi uppmanar alla människor i trosgemenskaper att i sina trostraditioner söka det som kan
inspirera till en mer hållbar livsstil;
Vi uppmanar ledare i trossamfund att aktivt medverka i dialoger om hållbar livsstil och
strukturella förändringar för att nå de globala hållbarhetsmålen;
Vi uppmanar till en ansvarsfull livsstil inspirerad av trostraditioner som medför minskat
ekologiskt fotavtryck;
Vi uppmanar beslutsfattare att agera för en mer hållbar framtid genom att uppnå säker
vattentillgång för alla;

-

Vi uppmanar beslutsfattare och myndigheter att se religiösa aktörer som en resurs och
medarbetare i allt arbete för rättvisa och hållbar miljö.

Detta uttalande är antaget av deltagarna i SIWI Swedish Water House klustergrupp Vatten och tro som
består av företrädare för olika trosbaserade traditioner och organisationer i Sverige. Gruppen vill
undersöka hur trostraditioner behandlar vattenfrågor och hur de kan finna en gemensam väg för att
främja en djupare förståelse av konsekvenserna av miljöförstöringen och vikten av hållbar förvaltning
av våra vattentillgångar.

