Miljö- och klimatkrisen - En etisk kris
Den kris som Sverige och världen nu upplever när det gäller försämring av miljön,
överexploatering av naturresurser och snabbt accelererande klimatförändringar kan ses som
en etisk kris – brist på en gemensam värdegrund. Som människor är vi en integrerad del
av miljön och jordens ekosystem. Om dessa inte upprätthålls och deras funktion inte säkerställs
hotas eller upphör de resurser de tillhandahåller, som är en förutsättning för vår existens. Om
naturresurser överutnyttjas kommer de inte längre att vara tillgängliga för oss.
Grundläggande mänskliga värderingar är de gemensamma värderingar som är centrala för
oss och en naturlig del av människans natur och liv, oavsett vår kultur, trosuppfattning,
perspektiv eller var vi bor. Värderingar som vi alla delar, som förenar oss och representerar
jämställdhet när det gäller kön och ålder. Våra värderingar bestämmer och påverkar hur vi
beter oss. Utmaningen vi måste ta itu med är att våra grundläggande mänskliga värderingar,
som ska styra våra liv och interaktioner med miljön, klimatet och vår planet, inte respekteras
fullt ut. Vi är övertygade om att vi måste återställa respekten för dessa värderingar och att de
spelar en central roll i våra liv, hälsa och välstånd på planeten.
Medkänsla. Som människor är vi beroende av varandra och nära förbundna. Medkänsla för
människor och djuren innebär att vi också visar medkänsla för miljön och planeten då vi annars
direkt eller indirekt påverkar skadar allt liv på jorden.
Respekt för människors liv och behov är ett grundläggande värde. Om vi respekterar andra
människor betyder det också att vi måste visa respekt för miljön och säkerställa hållbarhet, att
mänskliga behov är i balans med miljön. Respekt för fungerande ekosystem innebär också
respekt för biologisk mångfald.
Gott omdöme och visdom. Det är varje persons ansvar att vara så informerad som möjligt om
bakgrunden och konsekvenserna av våra handlingar. I detta sammanhang innebär det att
försöka förstå människans förhållande till miljön, naturresurserna, klimatförändringarna och
de stora sammanhangen. Andra viktiga värderingar relaterade till miljöfrågor är återhållsamhet
och ärlighet.
Vi måste säkerställa ett hållbart samhälle som genomsyras av en gemensam värdegrund.
Alla har en roll att spela och allas delaktighet och praktiska åtgärder behövs varje dag.
Ledarskap från regering, riksdag och politiker som starkt förespråkar denna gemensamma
värdegrund är en förutsättning för att vi ska kunna nå målet.
Sveriges buddhistiska gemenskap har i samarbete med European Buddhist Union som röst åt
fyra miljoner européer åtagit sig att fortsätta arbeta aktivt och bidra på alla sätt vi kan.
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