
Til medlemmene i Samarbeidsrådet for tros- og livssyn  

Klimaendringene vi ser i vår tid utgjør en alvorlig trussel for mennesker og livet på jorda. Dette fordrer et 

felles krafttak.  Livssyns- og trossamfunnene hører med til dette store bildet. I den internasjonale 

samtalen er religioners etiske kraft etterspurt også i klimadebatten, ikke minst etter en viss tretthet blant 

både politikere og i opinionen/media. For oss som var til stede i under FN-toppmøtet COP 17 i Durban 

før jul, var «interfaith-sporet» tydelig til stede, og ble godt lagt merke til. I likhet med delegasjonene fra 

de afrikanske landene var også Norges delegasjon inter-religiøs. Islamsk Råd Norge var representert 

sammen med flere fra Norges Kristne Råd og Den norske kirke.  Vi trenger flere tros- og livssynssamfunn 

mer på banen også i Norge fremover.   Vi vil med dette brevet utfordre medlemsorganisasjonene i STL på 

to ting:  

I: Et  tros- og  livssynsledermøte med statsminister Jens Stoltenberg om klimaendringene og etikk. Fra 

Mellomkirkelig råds side vil vi utfordre STLs ledere om å delta på et fellesmøte med statsministeren som 

vi håper å få til i løpet av høsten, om mange nok tros- livssynsledere stiller opp.  Hensikten må være å 

vise at klima-og miljøsaken er viktig for oss, og at det er særdeles viktig at våre myndigheter gjør alt de 

kan for at kloke beslutninger tas for de avgjørende ti-årene vi går inn i.  Dersom vi blir mange nok og får 

dette til, skal vi sørge for en god briefing på forhånd, også på den faglige siden, slik at det skapes trygghet 

for hva som kan komme til å bli diskutert i møtet. Vi tror vår statsminister vil prioritere å lytte til norske 

tros- og livssynsledere. Send en beskjed om dere ønsker å bli med på dette til Berit Hagen Agøy, 

bha@kirken.no innen 20.8. 

II: Deltagelse i «Klimavalg 2013». 

Etter initiativ fra  «Besteforeldrenes klimaaksjon» har hittil 34 ulike organisasjoner samlet seg i en 

kampanje for å få klimasaken høyt opp på dagsorden ved stortingsvalget 2013. Alliansen består av 

kvinneorganisasjoner,  vitenskapelige foreninger, , Den norske kirke,  kirkelige organisasjoner, barne - og 

ungdomsorganisasjoner, , i tillegg til de fleste av miljøorganisasjonene. Kampanjen har sendt brev til 

statsministeren, med krav om en mer ansvarlig og offensiv klimapolitikk, herunder økt satsing på 

utvikling av nye, grønne arbeidsplasser. Se oppslag i Aftenposten 19. februar: 

http://besteforeldre.framtiden.no/joomla15/images/stories/Aftenposten_19_02.pdf  

Men fokuset vil altså være å få klima- og miljøsaken høyt opp på agendaen ved neste års stortingsvalg. 

Klimavalg 2013 vil fremholde at norske utslipp må kuttes i tråd med FNs anbefalinger og at vi som et rikt 

oljeproduserende land må ta vår historiske del av ansvaret om å kutte og særlig bidra overfor de fattigste 

landene. Vi vil også fremholde livskvalitet, håp og solidaritet mellom generasjonene.  

Vi vil med dette oppfordre samtlige organisasjoner tilknyttet Samarbeidsrådet for Tros- og Livssyn om å 

slutte seg til kampanjen, for å bidra til at den får den tyngde som må til for å løfte den truende 

klimakrisen fram for velgere og politikere. Etter årtier med forsømmelser er situasjonen blitt stadig mer 

krevende.  Vi er glade for det nye klimaforliket som angir noen gode retninger framover, men det er ikke 

tilstrekkelig og kan fort bli en sovepute i årene som kommer De utfordringer vi står overfor, er ikke bare 

av økonomisk og teknologisk karakter. De handler om verdier som respekt for menneskeverdet og vår 

grunnleggende selvforståelse som mennesker. Her har tros- og livssynssamfunnene mye å bidra med. 
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Om deres tros- eller livssynssamfunn ønsker å melde seg inn, eller hvis dere har behov for mer 

informasjon om kampanjen, kontakt: Halfdan Wiik, leder for Besteforeldreaksjonen. E-post: hw@hsh.no. 

Tlf 971 96 809. Trolig vil det bli mulighet for mer informasjon i et fellesmøte for nye organisasjoner i 

september, men vi håper at deres organisasjon kan melde dere inn så snart dere kan. 

Med ønske om en god sommer,   

Oslo, 8.juni 2012 

Berit Hagen Agøy, generalsekretær Mellomkirkelig råd for Den norske kirke 

Halfdan Wiik, leder Besteforeldreaksjonen 

 

KOPI:  Lise Tørnby, daglig leder i Samarbeidsrådet for tros- og livssyn. 

Vedlegg: Brevet fra «Klimavalg2013» til Statsminister Jens Stoltenberg, februar 2012. 

Interfaith Declaration on Climate, Nairobi 2011 
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