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Solidaritet mellom 
generasjonene. 
Miljøet – Vår viktigste 
utfordring

Under FNs ledelse er nasjonene 
blitt enige om å begrense 
den globale oppvarmingen 
til 2 grader i forhold til 
førindustriell tid. Vår 
statsminister Jens Stoltenberg 
har uttalt at ”Klimautfordringen 
er vår tids største utfordring”.

Faktum er at oppvarmingen 
ikke har stoppet opp, men 
har fortsatt å stige og miljø-
utslippene fortsetter å stige 
både i Norge og i verden.

Vi må handle nå. Det haster.
I skaperverket har Herren gitt 
menneskene i oppgave å 
forvalte jorden.

Tro. Ikke miste troen på at det 
nytter å kjempe for miljøet og
kommende generasjoner.

Håp. Ikke miste håpet og gi 
opp og tro at det ikke nytter.

Kjærlighet til naturen, vår 
klode og til våre barn, barne-
barn og alle dem som ennå ikke 
er født. 

På Kirkemøtet har kirken 
vedtatt følgende utfordring: 
Alle kirkens medlemmer må 
ta hensyn til en forsvarlig 
klimapolitikk og arbeide for 
at global rettferdighet får 
betydning ved vektlegging av 
politiske valg og få de politiske 
partier og mediene til å gjøre 
klimasaken til et hoved-
spørsmål i valgkampen.

Hva kan vi gjøre? 
Politikerne tør ikke ta de 
”riktige” beslutningene i frykt 
for å miste stemmer. Derfor må 
vi skape et trykk på politikerne 
nedenfra, en folkereisning.

Men hvordan?
I tillegg til det vi kan gjøre 
selv: kildesortere, spare strøm, 
reise kollektivt, spise kortreist 
mat, kjøpe mindre osv. er 
påvirkning av andre en måte å 
gjøre det på: blant venner og 
familie, på arbeidsplassen, i 
menigheten, i idrettslaget. 
Møte opp og vise interesse på 
miljømøter, politiske møter, 
stille spørsmål eller melde deg 
inn i en miljøorganisasjon! 

Ivar Castberg
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Vurderer du å selge bolig?
 
Jens Olav Sporastøyl er lokalkjent i bydel Østensjø 
 og arbeider nå i Aktiv Eiendomsmegling på Oppsal.

 Kontakt meg på tlf. 91 54 91 59 / 23 12 64 68
 eller mail: jos@aktiveiendom.no for en uforpliktende
 befaring og verdivurdering.        


