
Klimatfrågan, forskningen, etiken 
och kyrkan

Klimatfrågan är komplex. Den bygger på avancerad 
forskning som inte uppfattas som självklar

för var och en. Klimatutmaningen handlar i stor 
utsträckning om energianvändningen

och våra energisystem. Hur ska den kristna kyrkan 
hantera klimatforskningen och de etiska

utmaningar som är inbyggda i klimatfrågan. Det handlar 
bland annat om resursfördelning

mellan generationer och mellan nord och syd.





Intergovernmental Panel on 
Climate Change, IPCC
 Startade 1988 av United Nations Environment 

Program och World Meteorological Organisation
 Ett FN-initiativ med syftet att serva världens regeringar 

med vetenskaplig forskning om världens klimat
 Producerar omfattande rapporter och 

forskningsöversikter vart femte år, senasts 2007
 Fick Nobelpriset 2007
 3500 forskare och experter involverade i senaste IPCC 

report



FN:s klimatkonvention
 Startade 1992
 Alla världens länder är med
 Kyotoprotokollet 1997
 Knäckfrågan – syd – nord
 Köpenhamn 2009
 Vad händer nu?



Vad handlar det om?



Växthuseffekten



Växthusgaserna



Vad leder klimatförändringar till?
 Smältande polarisar: Det permanenta istäckets yta vid Nordpolen 

har minskat med 10 % under de senaste decennierna, och isens tjocklek 
ovanför vattnet har minskat med omkring 40 %. På andra sidan 
jordklotet har delar av istäcket ovanför kontinenten Antarktis blivit 
instabilt.

 Krympande glaciärer: Det är troligt att 75 % av glaciärerna i de 
schweiziska alperna har försvunnit år 2050.

 Stigande havsnivåer: Under det senaste århundradet har 
havsnivåerna stigit med mellan 12 och 22 cm och de förutspås stiga 
ännu snabbare i framtiden.

 Extremt väder: Under det senaste decenniet har det skett tre gånger 
fler katastrofer orsakade av väder än under 1960-talet, inräknat 
värmeböljor, översvämningar, torka och skogsbränder. Alla dessa typer 
av händelser får stora mänskliga och ekonomiska kostnader.

 Hotad natur: Många djur och växter kommer inte att klara av de ökade 
temperaturerna och förändringarna i sina naturliga livsmiljöer.



Hur släpper vi ut koldioxid?



Trafiken och transporter



Skogsskövling - klimatbov



Etiska utmaningar med 
klimatfrågan
 Utsläppen handlar om ekonomiskt välstånd
 Det handlar om användningen av knappa 

naturresurser
 Skog och biologisk mångfald – knappa naturresurser
 Kol, olja, naturgas – knappa naturresurser
 Det handlar om fördelning mellan generationerna
 Det handlar om fördelning mellan fattiga och rika 

länder



Kristen tro och klimatfrågan
 Klimathotet är ett gemensamt mänskligt problem, det 

finns inte någon särskild kristen syn
 Men klimatfrågan är ett stort etiskt och moraliskt 

problem, kristen tro kan bidra till att skärpa de etiska 
argumenten



Klimatfrågan och de 
tiobudorden
 ”Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig”, frågan handlar om 

materialism och rikedom, blir det en avgud?
 ”Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den”, även naturen 

behöver vila, är det en rovdrift på skapelsens resurser vi ser?
 ”Du ska inte mörda” – klimatförstöringen leder till många 

miljoner människors död, vi ser det redan
 ”Du ska inte stjäla”  - utnyttjar vi ollovligt atmosfären? Använder 

vi naturresurser på bekostnad av barn och barnbarn, och på 
bekostnad av fattiga länder - är det en stöld?



Creation care – en kristen 
hållning
 ”Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och 

samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske fader 
dem” Matt. 6:26

 ”Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och 
spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all 
sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger 
sådana kläder åt gräset … Matt. 6:30
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