
Kirkas utgangspunkt: Jorden hører Herren til. Derfor tilhører den alle, også 

dem som kommer etter oss. 

 

«Kirkemøtet har gjentatte ganger understreket at Norge må forvalte 

petroleumsressursene ansvarlig i forhold til utfordringene med klimaendringer, 

miljø og global fattigdom.» KM oppfordrer:  

 

a. Alle kirkens medlemmer til å la hensynet til en forsvarlig klimapolitikk og 

arbeid for global rettferdighet få betydelig vekt ved de politiske valg.  

b. Menighetene til å be for skaperverket og dem som rammes hardest av 

klimaendringene.  

c. De politiske partiene og mediene til å gjøre klimasaken til et hovedspørsmål 

i valgkampen.  

d. Bispedømmerådene til å delta i «Klimavalg 2013» ved å stimulere til lokale 

og regionale arrangementer, spesielt ved hovedmarkeringen 24. august 2013.  

f. Storting og regjering til å prioritere tiltak som forhindrer klimaendringer som 

rammer verdens fattigste hardest. Dette må være en politisk hovedsak i den 

kommende stortingsperioden.  

g. Regjeringen til å oppnevne en bredt sammensatt kommisjon med mandat til å 

foreta en helhetlig, etisk vurdering av forvaltningen av norske 

petroleumsressurser. Dnk og andre tros- og livssynssamfunn er naturlig 

bidragsytere i et slikt arbeid.  

 

Dette siste er et viktig punkt. Vi trenger en bredt sammensatt kommisjon 

bestående av folk fra plitikk, næringsliv, trossamfunn, fagbevegelse, kultur osv. 

Dette temaet kaller på en samlet innsats. 

 

Hvem eier Norges oljeressurser? 

Norge? Ja. Men betyr det at de dermed kan brukes på oss selv uten tanke på det 

globale fellesskapet vi tilhører, og slekter som kommer etter oss? 

 

Hvis vi fortsetter som nå, uten å kutte radikalt i våre utslipp, setter vi fremtiden 

på spill. 

 

Hva vil det f.eks. bety om den globale middeltemperaturen stiger med fire 

grader. Det kan ingen svare på, annet enn at konsekvensene vil bli radikale. 

Store deler av kloden kan bli ubeboelige.  

 

Kirken skal ikke fortelle folket hvilke partier de skal stemme på, eller ikke 

stemme på.  

 



Men når vi stemmer, skal vi ikke bare tenke kortsiktig og på våre egne snevre 

interesser de neste fire årene.  

 

Å være nordmann i dag er å ha trukket vinnerloddet. Det forplikter. Vår horisont 

må gå utover vår egen navle, i den grad vi da får øye på den.  

 

Det er en gave å kunne stemme ved frie valg. La oss bruke anledningen og 

stemme på vegne av flere enn oss selv!  

 


