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Inledning  
I debatten kring klimatförändringarna och arbetet med att bromsa den globala 
uppvärmningen och främja hållbar utveckling bör kyrkorna ödmjukt söka sin egen 
roll och sträva efter att ge det bidrag som de kan ge just därför att de är kyrkor. 
Kyrkorna har naturliga kontakter med de människor som är drabbade av klimat-
förändringar. De har erfarenhet av och goda redskap för undervisning. Dessutom 
är kyrkorna uthålliga organisationer. Dessa tre förutsättningar ger kyrkorna en 
viktig roll i värnandet av om miljön och i arbetet för en hållbar utveckling 
 

Kyrkornas bidrag  
Kyrkornas speciella bidrag i miljöarbetet utgår från tron på att Gud skapat jorden 
och att det Gud skapar är gott och värt vår respekt och lovsång. Som en del av 
denna märkliga skapelse har människan av Gud anförtrotts ett särskilt ansvar att i 
ödmjukhet värna naturen och skydda skapelsen. 

I synen på miljö- och klimatfrågorna utgår alltså kyrkorna från ett helhetstänk-
ande. Jorden är Guds verk och en gåva inte bara till människor utan också till allt 
annat i skapelsen. Ur jorden hämtar människor sin försörjning av mat och vat-
ten. På jordens yta bygger människor hus och samhällen. I alla tider har poeter 
och konstnärer sökt uttrycka sin förundran inför jordens skönhet. I gudstjänsten 
frambär kristna sin glädje i lovsång till Gud, som fortsätter sitt skapelseverk och ger 
människan en plats där hon kan leva generation efter generation. Förutsättningen 
för människans egen fortlevnad är emellertid vår beredskap att låta också allt annat 
Gud skapar få behålla sitt eget livsutrymme. 

I vår tid när skapelsen är hotad behöver kyrkorna söka sig tillbaka till Guds ord i 
Bibeln. Den manar till omvändelse inför klimathoten och inspirerar till handling 
också när det gäller miljöfrågorna. En profetgestalt, som särskilt lyser fram i en tid 
av klimatförändringar, är Noa. Trots motstånd vågar han följa Guds kallelse till 
konkret handling för att rädda skapelselivet från den kommande katastrofen. Det 
nytestamentliga perspektivet fokuserar sedan på Jesus vars liv, död och uppstån-
delse visar fram mot det inbrytande Gudsriket. Detta innebär en genomgripande 
befrielse både för människor och för allt annat i Guds skapade värld. Genom att 
leva nära och vittna om denna bibliska uppenbarelse kan kyrkorna även i vår tid 
förmedla hopp och vara trogna sin kallelse och sändning i världen. 
 

Vad vill vi åstadkomma?  
SKR vill med detta handlingsprogram skapa en plattform för kyrkornas klimaten-
gagemang. Därmed kan ekumenisk samverkan i klimatfrågan och i arbetet med 
frågor som rör hållbar utveckling underlättas och fördjupas. Plattformen skall 
utformas i samverkan med andra områden inom SKR som verkar för fred, rättvisa 
och skapelsens integritet.  



SKR vill därför verka för  
 
1. att miljöansvaret regelbundet tas upp i predikan, bön och församlingsundervis-
ning, och att församlingar blir mötesplatser för existentiella och teologiska samtal 
kring klimatförändringarna, så att de förmår förmedla hopp både till dess medlem-
mar och till det omgivande samhället 

2. att kyrkor och församlingar i Sverige blir delaktiga i en praktisk omställning och 
minskar sin egen klimatpåverkan genom att minska energianvändningen, främja 
förnybar energi, göra miljöanpassade inköp och miljöanpassa transporterna 

3. att främja en hållbar och enkel livsstil - och att kyrkor och församlingar därmed 
visar ett tydligt alternativ till kommersialism och överkonsumtion 

4. att främja ett teologiskt samarbete kring den internationella såväl som den sven-
ska ekoteologiska utvecklingen 

5. att bidra till att kyrkorna i Sverige hålls orienterade om det miljö- och klimatar-
bete som sker inom den internationella ekumeniska rörelsen och kyrkor i andra 
länder, vilket både kan inspirera och ge hopp och lärdomar. 

6. att hålla kontakt med ekumeniska organisationer och kyrkor i andra länder, 
särskilt där den folkliga miljöopinionen är svag, vilket kan ge både uppmuntran, 
stöd och ömsesidigt utbyte 

7. att söka interreligiös dialog kring ansvaret för skapelsen och interreligiöst samar-
bete kring olika miljöutmaningar 

8. att koppla ihop klimatfrågan med behovet av global rättvisa samt social och eko-
nomisk utveckling, och att i solidaritet med de fattiga vara deras röst, bl.a. genom 
att lyfta fram de människors vittnesbörd vars liv drabbas värst av klimatförändrin-
garna 

9. att koppla ihop klimatfrågan med ökande konflikter kring alltmer begränsade 
naturresurser vilket bl a orsakar en förvärrad flyktingsituation 

10. att verka för en kontinuerlig dialog i dessa frågor mellan teologer, kyrkoledare, 
politiker, naturvetare, samhällsvetare och företrädare för näringslivet och det civila 
samhället med dess folkrörelser och miljörörelser  



Hur skall detta genomföras?  
En formell arbetsgrupp tillsätts av SKR:s styrelse. I sitt arbete skall gruppen 
använda sig av de speciella kompetenser som finns i föreningen Etik & En-
ergi, liksom i studieförbunden Bilda och Sensus. Det skall därför finnas en 
samverkan med dessa organisationer.  

Arbetet skall ha följande mål: 

1. Bygga upp och utveckla en web-portal för klimat och hållbar utveckling 

2. Varje år anordna ett eller två seminarier om klimatfrågan och hållbar 
utveckling 

3. Sammanställa och ge ut ett informations- och inspirationsmaterial inför 
perioden 1 september – 4 oktober som inom den internationella ekumen-
iken lanserats som en särskild tid för skapelsen 

4. Starta ett nätverksarbete genom att bilda olika grupper med ansvar för 
att driva viktiga frågor inom olika konkreta arbetsområden 

Arbetsgruppen skall årligen utarbeta en handlingsplan för sitt arbete och 
får också som uppgift att undersöka möjligheterna till finansiellt stöd för 
genomförandet av detta handlingsprogram. Ansökningar om medel skall 
godkännas av SKR:s arbetsutskott.


