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limatförändringarna påverkar oss alla.
Men medan jag grymtar över allt kortare
skidsäsonger eller gläds åt det varma vädret,
bygger man i Shefali Begums by i sydvästra Bangladesh vallar längs floderna för att skydda sig mot översvämningarna.
Det finns en gräns för hur mycket människor kan anpassa
sig. Experter befarar att havsnivåerna kommer att stiga så
mycket att en femtedel av världens mest tättbefolkade
landområden fullkomligt dränks. Då kommer Shefali och
runt 30 miljoner andra att tvingas fly.
Naturresurskontot är övertrasserat. Är vi beredda att
förändra vår livsstil? Människans utsläpp av växthusgaser
påverkar klimatet kraftigt. Trots att det främst är människor i de rikare delarna av världen som skapat och fortsätter att skapa problemen är det fattiga människor, som
Shefali Begum, som drabbas först och värst av klimatförändringarna. Det gör klimatfrågan till en av vår tids
viktigaste rättvisefrågor. Vi finns tillsammans på den här
planeten som en mänsklighet. Våra handlingar påverkar
andras möjligheter att leva ett gott liv. Därför är det viktigt
att se på klimatförändringarnas konsekvenser ur ett
människorättsperspektiv.
Klimatexperten Mohammad Shamsuddoha från
Bangladesh fick frågan om det var kört. Han svarade:
”Inte om invånarna i de rika länderna sätter tryck
på sina ledare att agera”.
Det spelar roll vad vi gör. Du och jag. Det är
HÖG tid, men inte för sent! Kom med i Kyrkornas globala vecka och bidra med ditt engagemang!
maria bäcklund,

koordinator Kyrkornas globala vecka
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Shefali Begum drabbas hårt
av klimatförändringarna
i Bangladesh. Foto: Martina Holmberg

Mangroveskogen i Sunderbans. 

Foto: Martina Holmberg
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Foto: Martina Holmberg
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Skyddsvall mot översvämningar.

”Nu kan vi inte
ens odla ris”
Shefali Begum var bara tio år när hon första gången följde
med sin pappa till den närliggande mangrove-skogen.
s

Där fick hon lära sig vad naturen har att ge, vad de själva kunde få nytta av
och vad som gick att sälja. I dag, 25 år senare, är utbudet inte som förr.
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Risfälten är salta och stenhårda. 

S

Foto: Martina Holmberg

hefali bor i sydvästra Bangladesh, i ett låglänt, kustnära
område vid Sunderbans – världens största floddelta och
ett av Unescos världsarv.
– När jag var liten såg jag tigrar, hjortar, apor, fiskar,
krabbor och mängder av honungsbin, säger 36-åriga Shefali
och berättar att klimatförändringarna har slagit så hårt mot
djur- och växtlivet att de nu tvingas köpa varor som fisk och
frukt på marknaden.
Området har alltid varit utsatt för extremväder men de
senaste åren har befolkningen drabbats hårdare av starkare
cykloner och kraftigare översvämningar. Varje gång havsvattnet väller in över land försämras förutsättningarna för liv.
Den ökande salthalten förstör dricksvatten, rubbar ekosystemet och i de näringsfattiga jordbruksfälten överlever bara de
tåligaste växterna.
– Nu kan vi inte ens odla ris, säger Shefali och förklarar
att många tvingas försörja sig på tillfälliga dagsjobb och att
männen säsongsarbetar på tegelbruk och risfält långt
hemifrån. Under tiden stannar kvinnor och barn hemma och
försöker få vardagslivet att gå ihop.
För att skydda sig mot översvämningarna bygger
byborna bostadshusen på meterhöga grundmurar och
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Jag arbetar hårt för att betala
barnens skolavgifter så att de
ska kunna skapa sig en annan
Shefali Begum
framtid” 

anlägger skyddsvallar längs floderna. Men åt de minskade
naturresurserna kan de inte göra så mycket, och Shefali tror
inte att hennes barn kommer att kunna livnära sig på samma
sätt som tidigare generationer gjort.
– Jag arbetar hårt för att betala barnens skolavgifter så
att de ska kunna skapa sig en annan framtid, säger hon.
Genom biståndsorganisationen Diakonia lär sig familjer
att anpassa sina odlingsmetoder efter de lokala förutsättningarna. Men det finns en gräns för hur mycket människor
kan anpassa sig. Experter befarar att havsnivåerna kommer
att stiga så mycket att en femtedel av världens mest tättbefolkade landområden fullkomligt dränks. Då kommer Shefali
och runt 30 miljoner andra att tvingas fly.
Men ännu finns tid att agera. Det menar en av Bangladeshs ledande klimatexperter, Mohammad Shamsuddoha.
För även om industriländernas makthavare varken vill ta
ansvar för sina utsläpp eller kompensera de fattiga länderna
för skadorna de orsakar, så hoppas han på invånarna:
– De rika länderna väntar in, pekar och skyller på
varandra, säger han. Men folket kan sätta press på sina
ledare.
esther flores fedman
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Miljömedvetenhet ger hopp
Åsnor, getter och kameler turas om att ockupera de grusiga, branta, slingrande serpentinvägarna som leder upp till byn Werase i
Kewet-området i Etiopien. Torra ökenlandskap varvas med byar där tillgången på vatten
så här års är minimal.

B

ybor går med sina djur som används som transportmedel,
djur som bär på gula plastdunkar som fyllts med vatten
från den enda flod som finns tillgänglig och som också används
som dusch åt befolkningen. Att köra in i byn Werase där
Momo Teshome bor, är som att komma till en helt annan
värld. Det är grönt och vackert och rödbetsplantor, morötter,
äppelträd, sallad och kaffeplantor är bara några av de många
grödor som trängs på familjens åker. Tillsammans med frun
Kelemio och två av parets sex barn, slår sig Momo ner på en
gräsplätt bredvid odlingsområdet, som ligger en kort promenadväg från deras hem.
– Att bevara miljön innebär att vi får behålla våra liv, säger
han. Momo vet vad han pratar om. För bara en tid sedan levde
familjen på svältgränsen, deras åker var en torr jordplätt och
området där de bor höll på att omvandlas till öken.
– Vi led, vi hade bara ett landområde och vår skörd räckte
inte till för hela familjen.
För tre år sedan, innan det PMU-stödda miljöprojektet
kom till byn, visste man inget om hur man bevarar miljön, och
okunskapen kunde ha fått katastrofala följder.
– Det största problemet var bristen på medvetenhet och
kunskap om hur man tar hand om miljön, säger projektkoordinatorn Nigussie Lemma och berättar att det var vanligt förr att
männen högg ner en bit av träden på kvällen när de gick hem,
så att deras fruar skulle kunna laga mat av veden. Man lät också

Momo Teshome, med sin fru Kelemio och två av deras sex
barn, visar upp sin numera grönskande åker. 
Foto: Jason Vogt

djuren beta fritt vart de ville, vilket är skadligt för jorden och
försummar växtligheten.
– Idag finns åkrar där djuren inte får beta och byborna
skyddar områdena, säger Nigussie Lemma.
I miljöskyddsgrupperna jobbar man aktivt genom både
utbildning och medvetandegörande, för att öka växtligheten i
områdena. Man har trädodlingsområden där man hittills
planterat en halv miljon träd och plantor. På så sätt hoppas
man att inte bara Momos by ska vara en grönskande oas, utan
att i framtiden, kanske en stor del av Etiopien ska vara fylld
med växtlighet och rik på odlingar.

matilda hector
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”Jordbruk är allt jag kan”
Vicente Jaxcal talar Quechi´ precis som
så många andra här gör. Han är 59 år och
har varit jordbrukare i hela sitt liv: ”Det
är allt jag kan”, säger han.

V

icente visar runt på sin lilla gård i Alta Verapaz som
ligger i centrala Guatemala. Här går grisar fritt, ankor,
höns och kycklingar i ett hägn. Han lutar sig lätt mot en stor,
svart vattentank och berättar.
– Detta är en tank för att samla upp regnvatten, som jag
har fått hjälp med att bygga. Det har förändrat mycket för
mig. Jag saknar ofta vatten till mina odlingar, vatten är en
bristvara men sedan jag fått hjälp med att ta vara på det
vatten som finns kan jag odla här hemma.
Trots att Guatemala är ett land rikt på naturresurser har
det inte varit enkelt för Vicente att odla sin lilla mark. Ett
förändrat klimat har gjort att det regnar för mycket minst en
gång per år, med översvämningar, massevakueringar och
bortspolade skördar som en sorglig slutnota. Där emellan
regnar det för lite. Skörden som den småskaliga odlingen ger
används i huvudsak av odlarna själva. Trots detta hör svält
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Foto: Magnus Aronson

Vattentanken har
förändrat livet för
Vicente Jaxcal.

och undernäring till vardagen för många i Guatemala,
särskilt bland de fattigaste befolkningsgrupperna.
Vicente berättar att han fått hjälp att organisera sitt
odlande tack vare Svenska kyrkans partner ASEDE.
Förutom de traditionella grödorna som majs, bönor och
paprika odlar han nu även peppar, kakao, banan, kardemumma och citrus. Han visar stolt sina citrusträd på gården och
odlingarna på andra sidan vägen. Hans stora mark ligger
längre bort, dit tar det en timma till fots. Både hans hustru
och de barn som bor hemma hjälper till i jordbruket.
– Jag har fått ekonomiskt stöd att köpa in grödor men
även stöd i nya odlingsmetoder och hjälp med att ta vara på
och spara regnvatten. Numera kan jag sälja en större del av
det vi odlar. Normalt sett har vi inte råd att köpa så mycket
av det som säljs på marknaden, nu kan vi odla det själva.
Men trots den hjälp han fått är livet inte alltid enkelt.
Tiden mellan april och september är besvärlig, då är det ofta
stor vattenbrist och det finns mycket mindre att äta. Vicente
drömmer om att få ekonomiska möjligheter att utvidga sitt
odlande. Och att få skicka fler av sina barn till skolan.
thomas ekelund

ördjupning
Foto: Paul Jeffrey
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Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är regler där det står vilka rättigheter
människor har. Efter andra världskriget skapades den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter av länderna
i FN (1948).
Rättigheterna gäller för varje människa. Det är staten
som ska skydda människor och se till att alla får sina
rättigheter uppfyllda. Regeringen har det största ansvaret
men myndigheter, kommuner och landsting har också ansvar.
Det finns olika sorters rättigheter. Alla rättigheter är
viktiga. En del rättigheter är politiska och medborgerliga.
Människor ska ha rätt att säga vad de tycker, tro på vilken
gud de vill och kunna välja att vara med i föreningar. Andra
rättigheter är ekonomiska, sociala och kulturella.
Människor ska ha rätt till ett arbete och att äta sig mätta.
Människor som inte kan arbeta ska få hjälp av samhället. Alla
ska få sjukvård och lära sig att läsa och skriva.
Om en person inte blivit hjälpt i Sverige kan den
personen klaga till FN eller de andra länderna i Europa.
Vill du lära dig mer om mänskliga rättigheter? Beställ
boken Människorätt (2010) av Jesper Hansén (red) via
ett Sensus-kontor. Boken är utgiven av Premiss förlag.
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När koldioxiden ökar höjs
temperaturen på jorden

Väder är de dagliga variationerna
i atmosfären.
När vi pratar om väder så handlar
det om timmar och dagar.
Vi tänker på den temperatur, sol,
vind och regn som vi har omkring oss.

K

limat är det genomsnittliga vädermönstret i en specifik
region över längre tid. När vi pratar om klimat så handlar
det om år, decennier och århundraden.
Forskare studerar väderstatistik för att avgöra om det
föreligger en förändring i klimatet.
Klimatförändringar kan bero på naturliga faktorer, men den
klimatförändring man vanligtvis talar om idag är den som är ett
resultat av mänsklig påverkan. Det handlar om att mängden
koldioxid i atmosfären ökar.
Den koldioxid som finns i atmosfären fångar värme från
solen. Koldioxiden bygger ett täcke av värme, som vi kallar
växthuseffekten, och det hindrar jorden från att frysa till is.
När andelen koldioxid i atmosfären ökar blir det varmare. De
senaste årtusendena har andelen koldioxid i atmosfären varit
stabil.
Balansen rubbades när vi för 200 år sedan började gräva
upp fossila bränslen ur jorden. De fossila bränslena består av
lämningar från djur som dött långt före människan fanns.
Energin som finns lagrad i dem används nu till att driva fabriker,
bilar och tillverka elektricitet. Men när man förbränner fossila
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bränslen frigörs koldioxid till atmosfären. Samtidigt skövlas
skog för att göra plats för jordbruk, vilket reducerar jordens
naturliga förmåga att ta upp koldioxid ur atmosfären. Nästan
allt vi köper leder, på något sätt, till utsläpp av koldioxid,
antingen som ett resultat av produktion, transport eller båda.
Ju mer koldioxid som finns i atmosfären, desto svårare blir
det att säkra jordens hållbarhet.Växthuseffekten gör att mer
värme fångas på jorden.Världen blir allt varmare och det sker
med en oroväckande hastighet.

Vad blir konsekvenserna?

Klimatförändringarna orsakar fler och häftigare extremväder
som stormar och översvämningar, men också förändringar som
torka. Uppvärmningen gör att havsnivån stiger eftersom vatten
utvidgar sig vid högre temperaturer, samtidigt som isen vid
polerna och glaciärer smälter.
Nästan tre gånger så många klimatrelaterade katastrofer
har rapporterats det senaste decenniet jämfört med
1970-talet.
Om havsnivån stiger en meter kommer 24 miljoner
människor i Indien, Bangladesh och Indonesien att förlora sina
hem.
År 2050 kan det finnas 86 miljoner fler undernärda barn
på grund av klimatförändringar.
Det är mer koldioxid i atmosfären nu än vid någon annan
tidpunkt de senaste 800 000 åren.

live brathovde
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Foto: Mattias Bäcklund

LÄSTIPS

Källor: coolersmarter.org, SCB, Naturskyddsföreningen.
Sammanställt av Live Brathovde

en gemensam
övertygelse om att
Gud älskar och
värnar skapelsen
och vill dess
framtid.
Klimatforskningens prognoser
måste tas på allvar. Framtiden är
möjlig att påverka.
Skriften har tagits fram av en
arbetsgrupp inom Sveriges kristna
råd. Skriften finns på svenska och
engelska.

Ett biskopsbrev om klimatet
Biskoparna i Svenska kyrkan har
skrivit ett biskopsbrev om klimatet.
Det är ett teologiskt bidrag till
klimat- och hållbarhetsdiskussionen
i landet, med tydliga uppmaningar
till bland andra svenska och
internationella beslutsfattare. ”Ett
biskopsbrev om klimatet” inleds
med en sammanfattning av

Ett biskopsbrev

om klimatet

OM KLIMATET

30

procent av världens areal
– ett område större än
månens yta – används till
boskapsskötsel för att
producera mat till människor.

Klimatsituationen blir alltmer akut.
Tiden för förändring blir allt
kortare. Kyrkorna i världen är
engagerade i klimatfrågan. Denna
fråga berör kyrkornas själva väsen,
skapelsen är något vi har att
förvalta och inte förbruka.
I skriften Värna den jord som
Gud älskar diskuteras kristen
teologi tillsammans med frågor om
global utveckling och global rättvisa.
Skriften visar på hur kyrkornas
olika teologiska traditioner samlas i

ETT BISKOPSBREV

”Om en familj på
fyra personer
minskar sitt avfall
med 10 procent
sparar det cirka
600 kg koldioxidutsläpp varje år. ”

Kyrkorna i Sverige om
klimat och hållbar utveckling

kunskapsläget och
utmynnar i konkreta
uppmaningar till
Svenska kyrkan och
kyrkor i hela
världen, till beslutsfattare i Sverige
och internationellt, till företag och
organisationer såväl som till
enskilda människor.

Fler förslag på fördjupningsmaterial finns
på webben: www.globalaveckan.se
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Färingsö församling
i Stockholms stift
är miljödiplomerad.

Foto: Magnus Aronson
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En grön församling i Stockholm
Färingsö församling i Stockholms stift är
miljödiplomerad enligt Svenska kyrkans
certifiering. Här berättar kyrkoherden Lars
Brattgård om varför församlingen har valt att
göra det och ger sina bästa tips till församlingar som vill bidra till en hållbar värld.

D

et hela drog igång 2007 när församlingen anställde Anna
Littmark som miljösamordnare. Hennes uppgift var att
”göra församlingen grön”. Det första steget för henne blev att
utbilda anställda och förtroendevalda i miljöfrågor.
– Det är en jätteviktig del för att förstå varför det här
arbetet är viktigt, säger Lars.
En miljösamordningsgrupp med både förtroendevalda
och anställda tillsattes och de jobbade utifrån Svenska kyrkans
material för miljödiplomering där det står vilka steg församlingen ska ta. Det gjordes en nulägesbeskrivning och utifrån
den sattes det sedan upp mål för församlingen.
– Det är ett ständigt pågående arbete. Ny personal ska
utbildas, det ska tas fram nya nulägesbeskrivningar och nya
delmål. Det är ett arbete som rullar på med systematik.
I början var det mycket arbete med att få igång en ordentlig
källsortering för att skilja på plast, papper och kartong och få in
rutiner för det. Församlingen skaffade också komposter för
matavfall och till viss del för trädgårdsavfall. De började också
tänka mycket kring energi och var den kommer ifrån.
Senare bestämde sig församlingen för att köpa in 80 % av
sin energi från vindkraft och resten från vattenkraft. Eftersom
församlingen, trots att den ligger nära Stockholm, måste hantera stora avstånd så bestämde de sig för att köpa in en elbil.
– När vi åker i en elbil som vi laddar med vindkraft så
märks vi utåt. Vi kan visa andra att det här fungerar!

Lars framhåller vikten av att arbetet är förankrat i
församlingen. Olika personer ansvarar för att olika delmål
uppfylls. Inköpspolicyn revideras av dem som jobbar med
inköp och vaktmästarna sköter komposten. I verksamheten
utbildas barnen både genom att de också får hjälpa till med
komposten och att leksakerna som köps in är miljövänliga.
– Det som är det roliga i vårt arbete är att det har blivit en
självklarhet att tänka på miljön när vi ska göra något. Det är
självklart att det är ekologisk bomull i de nya handdukarna till
exempel.
Det som har varit svårt har varit att få in teologin i detta.
Men Lars menar att det beror på vad vi menar med teologi.
Om tro finns i vardagen så är det vad vi gör som visar vår tro.
Det mest positiva med det här arbetet är den gemensamma
viljan att göra något för naturen och för Guds skapelse.
ellen skånberg
v Hela intervjun med Lars Brattgård kan du se på webben:
www.globalaveckan.se

3

tips till församlingar:

Lars bästa tips till församlingar:

v Ha någon, helst en anställd, som håller ihop miljösamordningen. Arbetet är mycket systematiskt och uppföljningen innebär pappersarbete.
v Det är jätteviktigt med en bra utbildning. Den blir en
gemensam grund.
v Kyrkoherde och kyrkoråd/församlingsledning måste vilja!
Miljödiplomeringsarbetet kan kosta mer pengar i början
men i långa loppet vinner vi alla på att jobba för miljön
och en hållbar utveckling.
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En jord – att vårda
N

är den uppståndne Kristus uppenbarar sig för
sina lärjungar är hans första ord: ”Frid åt er alla”
( Joh 21:19). Jesu lärjungar som har samlats
bakom reglade dörrar av rädsla för förföljelse fylls av häpnad.
Det som överraskar dem mest är inte att Jesus kommer in i
rummet trots att dörrarna är låsta, utan att Jesus förmår
övervinna lärjungarnas rädsla.
På vår lilla planet i Vintergatan – bland stjärnor, månar
och andra planeter– svävar vi i universums ofattbara rymd.
Jorden är vårt rymdskepp, vår livsplats. Det är den jord vi
fått att bruka och vårda (1 Mos 2:15), den jord vi fått till
låns av Gud och som vi ska lämna över till våra barn och
barnbarn. Det finns ingen annan plats för oss människor,
eller annat liv, att leva på. Detta är platsen, en trädgård som
Gud gett oss för livet – mänskligt liv, bakteriers, djurs och
växters liv. Vad betyder det att vi människor är satta att
bruka och vårda trädgården, som ger liv?
Vi människor har av Gud fått olika förmågor för att
klara detta uppdrag, förmågor som även kan missbrukas.
Hur hanterar vi vår kraftfullhet som människor: att vi kan
radera ut livet på jorden, men också vårda det, förvalta och
skydda det och med vår kreativitet skapa bättre förutsättningar för Livet? Vad händer med oss och vår relation till
Gud när vi inser att vi som kollektiv lever som om vi hade
minst några jordklot till att leva av om medeltemperaturen
på vår blåa planet stiger?
I informationsflödet om klimatförändringar lär vi oss om
koldioxidekvivalenter, utsläpp, skog, olja, politik och
metangasproducerande kreatur. Det är viktig kunskap också
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för kyrkan. Den kunskapen måste kombineras med medvetenheten om att klimatförändringarna väcker existentiella
frågor. Klimatfrågorna handlar om förkunnelse och själavård,
bön och bibelläsning. Studier visar att många människor i
Sverige känner oro för klimatet och miljöförstörelse. Det är
en oro som måste tas på allvar, som behöver bearbetas i trons
sammanhang. Oron kan leda oss till engagemang för
förändring och till uppriktig bön. Hur får människors
känslor och upplevelser av meningslöshet och oro plats i
kyrkans berättelse om liv, tro, gemenskap, stordåd och
outtröttlig kärlek?
Som kristna vet vi att mönstret är från död till liv, även i
de svåraste och mest hopplösa situationer. Vi får lita till att
Jesus vandrar med oss i oron, kampen och kreativiteten. Vi
får bidra med det vi kan och förmår, precis som barnet med
bröden och fiskarna ( Joh 6: 1-13). Den hungriga folkmassan
behövde mat när de lyssnat till Jesus. Lärjungarna var
skeptiska till hur det skulle gå, men det frimodiga barnet
lämnar över några få bröd och ännu färre fiskar.
Hör ni folkmassan skeptiskt muttra:
– Det spelar väl ingen roll vad en enskild person gör, när
alla andra…
Någon annan stämmer in:
– Varför ska vi göra något åt problemet? Kina och USA
däremot de är ju de som borde göra något!
Men barnets bröd och fiskar gjorde det möjligt att ge
alla tusentals som samlats det de behövde. Förringa aldrig de
små stegen och lita till Livets Gud!
lisa fröberg, stiftsadjunkt i svenska kyrkan

och bruka
P

åve Franciskus begråter med rätta ”slit-och-slängkulturen”, de nya typerna av slaveri och ”likgiltighetens
globalisering”. De förgiftar. De förvrider mänsklig
mening, stryper mänsklig potential och kränker mänsklig
värdighet.
Likgiltighet, övergrepp och slit-och-slängmentalitet
beskriver också hur vi behandlar den naturliga världen,
planeten Jorden, trädgården som gavs till oss som hem.
Människor är en del av naturen. Från skapelseögonblicket till dödsögonblicket är varje individuellt liv integrerat med
och upprätthållet av en fantastisk mängd naturliga processer.
Detta kräver motsvarande inställning från mänskligheten –

N

är vi tänker på hur skapelsen beskrivs i Första
Mosebok glömmer vi lätt vår samhörighet med
jorden och miljön. Kanske är det naturligt, eller
rentav ett tecken på vår högfärd, att vi har en tendens att
lägga allt för stor vikt vid vår egen skapelse till Guds ”avbild,
lika oss” (1 Mos 1:26) och förbiser vår tillblivelse från stoftet
och jorden på marken. Vår ”himmelskhet” bör inte överskugga vår ”jordiskhet”. Om vi skulle fråga människor vad
som egentligen hände den sjätte dagen i skapelseberättelsen,
dagen före Guds vilodag, skulle vi kanske märka att många
inte känner till att vi människor faktiskt inte fick en dag för
oss själva i skapelsen. Faktum är att vi delade den sjätte dagen
med vilda djur, boskap och markens kräldjur (1 Mos 1:
24-26). Vi är tätt sammanbundna med hela Guds skapelse.
På senare år har vi blivit påminda – på ett synnerligen

F
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att nära och upprätthålla jorden som i sin tur när och
upprätthåller oss. […]
Vårdslösa som vi är korsar vi några av planetens mest
fundamentala naturliga gränser. Lektionen från Eden är
fortfarande sann – stolthet, hybris, självcentrering är alltid
farlig och destruktiv. Teknologin som har gett oss så mycket
gott kan nu även orsaka vårt fall.

peter ka turkson

kardinal
Utdrag ur ett tal vid Påvliga Vetenskapsakademins konferens om
klimatförändringar och skapelseförvaltning. 
Översättning: Magdalena Dahlborg

smärtsamt sätt – om denna sanning genom utrotningen av
flora och fauna, jorderosion och skogsavverkning, samt
föroreningar av luft och vatten. Vår omsorg om miljön
handlar inte om någon slags ytlig eller sentimental kärlek.
Det är ett sätt att ära och ge värdighet åt vår tillblivelse från
Guds hand och ord. Det är ett sätt att lyssna till ”landet som
sörjer” (Hosea 4:3) och ”skapelsen som ropar i födslovåndor”
(Romarbrevet 8:22). Vi är kallade att påminna oss om hela
sanningen om vår skapelse och om miljön. Allt annat än den
fullständiga berättelsen, och avvikelser från sanningens
fullhet, är en livsfarlig irrlära.

john chryssavgis

rådgivare till den ekumeniska patriarken (ortodox) när det gäller miljöfrågor
Utdrag ur Cosmic Grace, Humble Prayer (Kosmisk nåd, en ödmjuk bön) 
Översättning: Eva-Maria Munck och Maria Bäcklund
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Kristina Belfrage mitt
i en försöksruta med
odling av gamla kultursorter och exotiska
grödor. 
Foto: Mats Olsson

ördjupning

Aktivism och
omställning
Har du någon gång blivit oense med en person som inte har
hållit med dig i klimatfrågan?
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s

Den frågan får Kristina Belfrage, forskare, Staffan Lindberg, koldioxidbantare
och Matilda Mattsson, Ageravolontär av Björn Cedersjö, direktor på Sveriges
kristna råd och just nu programledare för Världens kurs-podden. Alla svarar ja.

F
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Pod-pratarna Matilda Mattsson,
Staffan Lindberg, Kristina Belfrage och Björn Cedersjö.

Foto: Anna Kristiansson

S

taffan Lindberg blev oense med en äldre fysiker som
hade fel kamrater.
– Han sa att det ju är vattenånga som är den största
klimatgasen. Det hade han ju rätt i men det ändrar ju inte på att
det är människors utsläpp som orsakar klimatförändringarna.
– I skolan fick vi lära oss att vi var på väg mot en ny istid
och många av mina vänner tycker att vi har haft det ganska
kallt. Så där behövs ett samtal om att vi inte är på väg mot en
ny istid längre, svarar Matilda.
Kristina upplever att det är hon som ofta blir motparten
när hon talar om vikten av omställning:
– Men det är ju naturen, och inte mig, som personen ska
diskutera med.
När Staffan började engagera sig för klimatfrågorna så
var hans något ovetenskapligt formulerade fråga: Kan man
bli hållbar bara man skärper sig? Svaret på den frågan är nej.
Samhället är felbyggt så idag är det inte möjligt att komma
ner på en hållbar nivå med mindre än att göra som Kristina
och logga ut från det ordinarie samhället och bygga upp ett
litet samhälle där man kan sköta saker på ett smartare sätt.
– Jag har valt en annan typ av liv, berättar Kristina. Jag
bor på en gård och är i princip självförsörjande på mat. Jag
reser lite och flyger aldrig. Och jag tycker att mitt liv är rikare
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än de flesta andras. Det är ingen uppoffring och jag är ingen
domedagspredikant. Min forskning har också visat att vi
producerar mer mat genom ekologiskt jordbruk och att det
är möjligt att försörja världens befolkning genom det.
Både Matilda och Kristina insåg en dag att världen är
orättvis, att vi som är rika lever på andras bekostnad och har
en skuld i det. Matilda upplevde att klimatfrågan blev ett
uttryck för orättvisan när hon 2013 åkte på FN:s klimattoppmöte COP 19 i Polen och valde att engagera sig mer för den.
– Ingen av oss från Lutherska världsförbundets ungdomsdelegation, som jag åkte med, hade varit på ett
klimattoppmöte innan och vi tänkte att vi kunde komma dit
och förändra. Att komma dit var som att gå in i en vägg
eftersom politikerna hade med sig exakt vad de fick säga och
inte i förhandlingarna. Det är bra att ha varit där och sett
hur det fungerar för att kunna förstå hur mycket arbete som
behövs innan mötena. Det behövs en folklig mobilisering.
ellen skånberg
Läs mer på webben:
På www.varldenskurs.se kan du lyssna på hela samtalet. Texten
är skriven utifrån Världens kurs-poddens avsnitt ”Aktivisterna”,
som produceras av Sensus.

6

bantningtips

v Se över ditt resande. Då kan du minska dina utsläpp med
flera ton. Det går i ett huj och roligast är det ju om man är
en riktig klimatbov från början för då kan man lugnt halvera
sina utsläpp på direkten.
v Elda aldrig upp någonting du har hittat i jordskorpan. Det
brukar vara mitt enkla tips, säger Staffan. Det är det enda
man behöver komma ihåg.
v Hugg inte ner skogarna.
v Ät vegetariskt. Det är väldigt enkelt och det gör stor
skillnad, särskilt när man är många.
v Åk kollektivt.
v Byt inte ut saker. Behåll det du har och laga det så länge det
går. Att konsumtionen står för en så stor andel av vårt
klimatavtryck kanske man inte tänker så mycket på.

Mer inspiration inför

Foto: Per Andersson och Alexander Sagström

När det känns
tufft och som att
ingen vill lyssna
och förstå är det
viktigt att ha
vänner runt sig somhåller med
och som tycker om en. Ageravolontärerna i Svenska kyrkan är
ett jättebra nätverk för att få tips
på hur man kan ta sig upp igen.
De vet man alltid att man har.”
Matilda Mattsson
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Foto: Sean Hawkey, LWF

”
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Kyrkornas globala vecka
hittar du på webben:

www.globalaveckan.se
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ENKÄT

Varför ska kyrkor och samfund
engagera sig i klimatfrågor?
Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges
kristna råd: ”Två ord är
viktiga för mig – ekumenik
och omställning. Ekumenik
kan översättas med hela den bebodda
världen.Vi delar ansvar för hela mänskligheten och hela jorden. När vi nu ser hur
ett långsiktigt överuttag av våra gemensamma resurser hotar oss är det dags för
omställning.Vi behöver vända om och leva
hållbart. Kyrkor och samfund har helt
klart mycket att bidra med när det gäller
de båda förhållningssätten som är
nödvändiga för vår överlevnad.”
Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan:

”Kristen tro har med hela
livet att göra och klimatfrågan
är en ämnesövergripande utmaning. Det
krävs samverkan mellan alla goda krafter i
samhället. Klimatfrågan är en fråga om
rättvisa. Det handlar om solidaritet med
kommande generationer och med alla de
som redan idag drabbas av torka,
översvämning eller andra naturkatastrofer på grund av vår livsstil. Nu är det dags
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att vetenskap, politik, näringsliv, kultur och
religion - allt som är uttryck för människans värdighet - samverkar. Det vi bara
har till låns får vi inte förstöra genom
girighet, likgiltighet eller en kan-ändåinget-göra attityd! Vi har inte råd att
lämna en springnota till våra barn och
barnbarn.”

skapelse. Som kyrka ska vi axla det ansvaret,
se grundorsaken, omvända oss och engagera oss i handling och ord. Om vi ska
vända utvecklingen behöver vi ompröva
mycket av vårt invanda sätt att tänka och
leva och prioritera. Gud håller hela världen
i sin hand och är verksam nu. I detta Guds
pågående verk, får vi ingå. Må Gud leda oss
och vara med oss alla!”

Anders Arborelius,
biskop Stockholms

Biskop Dositej,

katolska stift: ”Gud har

Serbisk-ortodoxa

anförtrott sin skapelse till
oss människor.Vi har fått uppdraget att
vörda och vårda den på bästa sätt. Som
kristna får vi visa vår tacksamhet mot
Skaparen genom att göra allt vad vi kan
för att klimatet inte skall påverkas
negativt av oss människor.”

kyrkan: ”Skapelseboken

Lasse Svensson, kyrkoledare Equmeniakyrkan: ”Klimatfrågan
handlar om vår tro på Gud
som hela världens skapare,
frälsare och livgivare, om vårt uppdrag att
vara Jesusefterföljare i vår tid och om
vårt ansvar som förvaltare av Guds

(1 Mosebok) berättar hur
skönt och gott allting var, när Herren
hade skapat den synliga och den osynliga
världen; ja, inte bara var, utan också är. Allt
detta gavs åt människan, såsom kronan av
Guds skapelse, till att förvalta och bruka.
Och vad gjorde människan? Harmonin i
kosmos började hon vända i kaos; bruket
av Guds skapelse blev till missbruk. Därav
den rubbade balansen i skapelsen, som en
orsak till den vånda skapelsen själv
reagerar med. Människans stora och höga
kallelse är att åter se på skapelsen med
kärlek och förhålla sig till den såsom till
en skör och levande organism.”

F
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Fasta för klimatet

#FastForTheClimate är en global rörelse som
handlar om att i solidaritet med dem som
drabbats hårt av klimatförändringarna avstå från
att äta den första dagen i varje månad. Avsikten
är att sätta press på världens regeringar för att
få till stånd ett omfattande och
rättvist avtal för klimatåtgärder.
v Läs mer på kampanjsidan:
http://fastfortheclimate.org/en/

Pilgrimsvandra för klimatet
Uttalande från Sveriges kristna råds årsmöte 2015:

Som kyrkor uppmanar vi varandra att:
v Reflektera på djupet över vårt förhållningssätt till skapelsen och Gud som
skapare, frälsare och livgivare.
v Minska vår egen klimatpåverkan och ställa om vår konsumtion för en hållbar
livsstil.
v Samverka med alla som strävar för ett mer hållbart och rättvist samhälle lokalt
och globalt.
v Delta i namninsamlingen i kampanjen Act Now for Climate Justice (actclimate.
org/sv).
Vi uppmanar den svenska regeringen att:
v Leverera rättvisa, ambitiösa och kraftfulla klimatåtgärder, tillräckliga för att hejda
klimatförändringarna och hålla den globala uppvärmningen tydligt under två
grader.
v Öka klimatfinansieringen med ytterligare offentliga medel som gör det möjligt för
de fattigaste att möta klimatförändringarna och fortsätta en hållbar utveckling
med låga klimatutsläpp.
v Arbeta för att Sveriges utsläppsminskningar uppgår till minst 55 procent 2030
och till minst 95 procent 2050 (jämfört med 1990).

Att pilgrimsvandra kan vara ett sätt att
fördjupa relationen med sig själv, med Gud, möta
nya människor och uttrycka ett engagemang för
något.
Ett vanligt pilgrimsupplägg är att vandra 45
minuter och vila 15 minuter. Vandringen börjar
och avslutas med bön eller andakt, samt bön vid
måltiderna. Vartannat vandringspass sker i
tystnad och vartannat i samtal, antingen utifrån
en fråga, en text som har lästs eller helt fritt.
En pilgrimsvandring för klimatet kan ge möjlighet att reflektera över sambandet mellan kristen
andlighet och ekologi. Den kan bidra till personlig
växt som blir till bön och kraft till samhällelig
förändring, men också till ökad medvetenhet och
ökat engagemang för klimatfrågan i stort.
Samla några personer, bestäm en rutt och
några samtalsfrågor, och ge er ut på vandring! Ta
gärna kontakt med kyrkor i din närhet och gör
en ekumenisk vandring.
v Mer information och inspiration:
www.pilgrimscentrum.se
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Hjälp Adam och Eva
Utkastade ur Eden står Adam och Eva helt nakna, utan planer för framtiden.
Hur ska de klara sig? Vad behöver de för att lyckas i vårt samhälle?
Prata i små grupper om vilka förutsättningar de behöver och varför vissa saker ger
bättre förutsättningar än andra. Gör sedan övningen igen, men förse Adam och Eva
med de förutsättningar de behöver för att bli lyckliga. Blev det någon skillnad?
Är det samma saker som gör en människa lycklig som gör en lyckad?

LYCKLIG – LYCKAD
Förslag på förutsättningar:

Vänner

Kön

Makt

Pengar

Kändisskap

Utbildning

Kärlek

Rätt kläder

Religion

Hudfärg

Y
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ÖVNINGAR
Heta stolen

Syfte: Att tänka till och ta ställning till ett

Påståenden:

antal mer eller mindre kluriga påståenden.
Övningen är bra för att komma igång inför
kommande pratstund.

”Jag påverkas av klimatförändringarna”

Beskrivning: Heta stolen är en värderings-

”Klimatfrågan är en rättvisefråga”

övning. Ni behöver samma antal stolar som
deltagare. Ställ stolarna i en ring, en deltagare
på varje stol. Ledaren säger ett påstående i
taget och deltagarna byter stol i fall de håller
med om påståendet. Om det bara är en
person som väljer att byta stol, låt personen
stå upp och markera och därefter sätta sig
ned igen på samma stol. Ha gärna tempo i
övningen. Ledaren kan ställa frågor till
deltagarna om hur de tänkte när de valde att
antingen sitta kvar eller byta stol.
Tidsåtgång: Cirka tio minuter.

”Jag har möjlighet att motverka klimatförändringarna”
”Som kristen har jag varken mer eller mindre ansvar än någon annan”

”Jag tycker att svenska politiker tar sitt klimatansvar”
”Jag tycker att kyrkor har ett ansvar att arbeta med klimatfrågan”
”Jag tycker att min kyrka tar sitt klimatansvar”
”Den som har mest pengar har det största ansvaret”
”Klimatförändringarna skrämmer mig”
” Min livsstil hänger ihop med min tro”
”Jag känner mig maktlös inför klimatförändringarna”
”Jag tror att vi gör tillräckligt för att motverka klimatförändringarna”
”Klimatfrågan är världens största utmaning”
”Jag orkar inte bry mig om klimatförändringarna”
”Jag kan tänka mig att förändra min livsstil om det behövs”
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ÖVNING
Cyklonen kommer

Syfte: Att försöka leva sig in i en
situation när en naturkatastrof slår till.
Beskrivning: När övningen börjar ska

alla deltagare ha tillgång till papper och
penna. Ledaren läser händelseförloppet
högt och inlevelsefullt, en punkt i taget.
Deltagarna lever sig in i situationen och
följer instruktionerna i punkterna nedan.
Börja med att alla deltagare först lever sig
in i övningarna själva. Sedan delar ni era
tankar i helgrupp eller i mindre grupper. I
grupperna kan ni prata utifrån frågorna:
Hur kändes det? Vad skrev ni på era listor?
Hur gjorde ni era prioriteringar? Vad tänkte
ni?
Tidsåtgång: 15 – 20 minuter.
Manus för ledaren
1. ”Året är 1999. Klockan är sex på

morgonen – Du rycks bryskt upp ur
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sömnen av skriken utanför ditt hus.
Cyklonen kommer, vattnet kommer! Det
har hänt förr, du vet att det är allvar,
pulsen stiger. Du har tre minuter på dig
att samla dina tillhörigheter.”
Vad tar du med dig? Gör snabbt en lista, skriv
vilka saker du tar med.
2. ”Ingen i din omgivning har bil och alla
bussar är inställda – du måste själv bära
de saker du vill rädda.” Ändra din lista så
du kan bära det som du vill ta med dig.
3. Så här berättar en person som var
med när cyklonen kom:
”Året är 1999. Klockan är sex på
morgonen på den indiska landsbygden.
Lerväggarna släpper igenom alla ljud in till
golvet där jag sover, vanligtvis vaknar jag
av bruset från havet, och ljuden av fåglar
och boskap som börjar låta i soluppgången. Denna dag vaknade jag bryskt av
skriken utanför mitt hus. Cyklonen
kommer, vattnet kommer! Jag samlade i
panik mina barn runt omkring mig i ett

försök att ta kontroll över situationen.
Det jag inte visste då var att cyklonen
skulle bli kraftigare än jag någonsin förr
upplevt. Den kom i en hastighet av 300
km/timme.Vi försökte leda bort våra djur,
men vattnet tog till slut dem alla.Vattnet
steg. Vi räddade oss upp på det enda tak i
byn som fortfarande nådde över vattnet.
Vi hade ingen mat under fem dagar, men
lyckades hitta några kokosnötter som vi
gav till barnen. Matbristen gjorde oss sjuka.
Vi sa till varandra: Låt oss stanna här, om vi
försöker gå härifrån kommer vi dö. Låt oss
dö tillsammans! När vattnet drog sig
tillbaka gick vi runt i de förstörda husen
och samlade matrester.Vi lagade och
delade detta tillsammans.Vi fortsatte laga
mat tillsammans under en månad framöver.
Vi förlorade allt; hus, djur och tillhörigheter.
Fyra personer från byn försvann och
återfanns aldrig.”
Hur kändes det att leva sig in i den här
berättelsen?
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Solsystemet – vem kan jag påverka?
Syfte: Att tydliggöra vilka påverkansmöjlig-

heter man har som enskild person eller
som grupp.
Beskrivning: Be deltagarna rita sig själva i

Fakta: Berättelsen är ett scenario ur

verkligheten. Den bygger på hur
invånare i byn Chhotipada i Orissa i
Indien beskriver sina minnen från
cyklonen 1999. Klimatförändringarna
drabbar byar på indiska landsbygden
mycket hårt, med bl.a. höjd havsnivå,
översvämningar, förändrade nederbördsmönster och höjd medel
temperatur. Allt detta påverkar
människors vardag. Fyller den med oro
- när ska nästa cyklon komma? Förstör
odlingar och därmed försörjningsmöjligheter. Hus och byar försvinner ner i
havet till följd av översvämningar och
höjning av havsnivån. Orissa har under
det senaste århundradet varit hårt
drabbat av liknande väderfenomen. Men
genom klimatförändringarna drabbar
katastroferna nya områden, slår hårdare
och oftare. Matproduktionen går stadigt
neråt och detta drabbar de fattiga allra
hårdast.

mitten på ett papper. Låt dem därefter rita
ringar med vilka andra de kan påverka att
agera för klimatfrågan, t.ex. min familj, skola,
arbetsplats, kommun, föreningen, försam
lingen och så vidare. Låt ringarna vara olika
stora beroende på hur stor makt deltagaren
upplever sig ha att påverka just den aktören.
Ni kan sedan dela in er i mindre grupper
där var och en får möjlighet att visa upp sitt
solsystem, diskutera om några av ringarna
möjligen kan ändra storlek. Gör en kort
återsamling i storgrupp.

familj

kommun

församling

skola

Tidsåtgång: 15 – 30 min.
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Omsorg om Guds skapelse
Katolska kyrkans nuvarande påve,
Franciskus I, valde sitt påvenamn efter
det italienska helgonet Franciskus av
Assisi (1182-1226). Det är ett gott tecken för
klimatfrågorna eftersom Fransiskus av Assisi är en
symbol för omsorgen om miljön, djuren och de
fattiga. Han såg naturen som en spegelbild av Gud
och talade många gånger om plikten att skydda
och glädjas över skapelsen. Påven Johannes Paulus
II utsåg honom 1979 till ekologins beskyddare.
Det finns mycket bevarat efter Franciskus av Assisi, som blev
helgonförklarad redan två år efter sin död. Thomas av Celano,
en av Franciskus medarbetare, skrev en biografi om hans liv och
verk. En av Franciskus av Assisi mest älskade texter är
Solsången, som han skrev när han blivit gammal och blind. I
den framkommer hans kärlek och omsorg om allt Gud skapat
på ett alldeles särskilt sätt.
Väggmålning av Giotto di Bondone (1266–1337).
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Solsången av Franciskus
Allrahögste, allsmäktige, gode Herre,
din är lovsången och äran och härligheten
och din är all välsignelse,
dig allena tillkommer de
och ingen människa är värdig att ens nämna ditt namn.
Lovad vare du, min Herre
med hela din skapelse,
särskilt för broder Sol,
som skänker oss dagen och ljuset.
Vacker är han i sin väldiga glans.
Om dig, du Allrahögste, bär han vittnesbörd.
Lovad vare du, min Herre för syster Måne och stjärnorna.
På himmelen har du gjort dem lysande, tindrande och sköna.
Lovad vare du, min Herre
för broder vind och för luften
och regnet och den klara himmelen,
ja för all väderlek,
genom vilken du uppehåller din skapelse.
Lovad vare du, min Herre
för syster Vatten.
Mäkta nyttig är hon, ödmjuk, kostbar och kysk.
Lovad vare du, min Herre
för broder Eld, genom vilken du upplyser natten åt oss.
Skön är han, lekfull, mäktig och stark.

Lovad vare du, min Herre,
för vår syster, moder Jord,
som föder oss och bär oss
och framalstrar allehanda frukter
och färgrika blomster och örter.
Lovad vare du, min Herre,
för dem som av kärlek till dig
förlåter varandra
och som tåligt bär sjukdom och lidanden.
Saliga är de, när de så håller ut i din frid.
Av dig, du Allrahögste, skall de mottaga livets krona.
Lovad vare du, min Herre,
för vår syster den lekamliga Döden,
vilken ingen levande förmår undfly.
Ve dem som dör i dödssynd.
Saliga de som möter döden
inneslutna i din allraheligaste vilja.
Dem kan den andra döden inte skada.
Lova och välsigna min Herre
och tacka och tjäna honom
i stor ödmjukhet.
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Gudstjänst från Sydafrika
Gudstjänstinledning
Kom Helig Ande
Inspirera oss
Kom jordens folk
Låt oss fira gudstjänst tillsammans
Du frambringade jorden och alla skapelsens gåvor
Vi prisar dig Gud
För dina barns leenden och skönheten hos alla dina folk
Vi prisar dig Gud
För delandets möjligheter och för att lovprisa din storhet
Vi prisar dig Gud

Litania för Jorden
Gräsen breder ut sig och de vilda blommorna blir talrika
För att du Gud befriar jorden genom Kristus.
Grönsakerna ger trädgården färger och kryddorna fyller
luften med sin väldoft
För att din Ande leder oss in i den nya skapelsen.
Lejonet och lammet vilar sida vid sida, maskarna älskar salladen
För att din Visdom skapar nya samhörigheter.
Insekterna som lever på fälten med fåglarna som delar bytet
För att du kärlekens Herre lärde oss att dela.
Allt i skapelsen är viktigt från myggor och flugor
För att du, Skapare av allt, ur din tanke bringade allt till att vara.
Treenige Gud, lär oss att gå från tanke till att skapa en
hållbar framtid
För du Kristus är freden vi delar mellan oss.

Bön för miljön
Gud som har omsorg om oss,
vi tackar dig för skapelsens gåvor
För vår värld,
himlarna talar om din storhet;
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För vårt land, dess skönhet och alla naturens skatter,
för jorden vi ärvde och som vi får njuta av.

Vi ber:
För dem som fattar beslut om jordens tillgångar
Att vi må använda dess gåvor ansvarsfullt;
För dem som arbetar med jorden, på haven och i fabrikerna,
att de må njuta frukterna av sitt arbete och förundras över
din skapelse.
För konstnärer, vetenskapare och visionärer
att de genom sitt arbete må se din skapelse på ett nytt sätt.
Tystnad
Vi tackar dig för att du ger oss livet
För allt som förökar vår erfarenhet.
Vi tackar dig för att du har kallat oss att prisa din skapelse
Fyll oss med vördnad för allt liv i din värld
Vi tackar dig för din befriande kärlek
Må ditt ord och sakrament ge oss kraft att älska som du har
älskat oss.
Tystnad
Skapelsens Gud ge oss nytt liv.
Jesus befriare, förnya oss.
Heliga Ande, styrk och led oss

Välsignelse
Må Gud,
som är igångsättaren av skapelsen,
som förundrades över liljorna på marken,
som skapar ordning ur kaos,
leda oss att förändra våra liv och din kyrka så att den
återspeglar Guds härlighet i skapelsen
Andrew Warmback och Brian Wilinson
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Texter för gudstjänst och andakt
Inledningsord

Bön

Länge leve denna sargade planet, vars livskraft är större än
allt vårt förstånd. Länge leve livet!

Gud, du som är ljus och liv,
Du kommer oss till mötes i soluppgången,
i vinden som blåser över markerna
och i regnets livgivande droppar.
Hjälp oss att se hur ditt ljus återspeglas genom hela skapelsen.

Länge leve luftens klarhet och vattnets livgivande kraft.
Länge leve livet!
Länge leve åkrarnas växtkraft och jordens hotade arter.
Länge leve livet!
Länge leve kvinnan och mannen, Guds avbild på jorden.
Länge leve deras mod och hopp. Länge leve deras barn.
Länge leve vår jord. Länge leve livet!
Hämtat ur ”Länge leve livet!
En musikgudstjänst för skapelsen”, av Per Harling

Inledningsord
P Lovad vare du,
himmelens och jordens Skapare!
A Du ger oss jordens föda
och källans vatten.
P Lovad vare du, Jesus Kristus,
som vandrat våra vägar!
A Du har gjort markens helighet
tydlig för oss.

Du medkänslans och barmhärtighetens Gud,
Du är med bland alla de människor
som får leva med effekterna av klimatförändringen,
som påverkas av översvämningarna, torkan, svälten…
Visa oss hur vi också kan vara med dem.
Gud, du som är sanning och rättvisa,
Du lyssnar till alla som kämpar för att göra sina röster hörda.
Öppna öronen på oss och alla som har makt
så att vi hör ropen från dem som lever i fattigdom.
Du hoppets Gud, vi ser dig i dem som vägrar att ge upp,
som inte tappar tron utan fortsätter att kämpa
för din jord och för ditt folk.
Fyll oss med din kraft, så att vi aldrig tappar hoppet.
Desmond Tutu, Sydafrika, Översatt av Maggi Nordström

Tips på sånger och psalmer

Den svenska psalmboken / Psalmer & sånger

P Lovad vare du, heliga Ande,
livgivare och hjälpare.
A Du väcker vår lovsång
i tro och kamp.
(Indianhövdingen Seattle som levde på 1800 talet)

v
v
v
v
v

Låt rätten flyta fram
Hej himlarymder
Må din väg gå dig till mötes
Guds värld är en skimrande gåva
O Gud, som skapat vind och hav

654
706 	
730 	
287
712 	

/ 	
/ 	
/ 	
/
/ 	

755
333
845
287
350
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En bön i klimatångestens tid
Herre, den första sanningen om våra liv är att vi är skapade.
Vi fick en egen plats i världen; skör, bräcklig och underbar.
Vi fick en plats att använda, att njuta, att kalla vårt hem i
universum.
Men Herre, vi nöjde oss inte. Vi ville ha mer och det sköra
gick sönder.
Nu står vi där och undrar vad som ska bli av oss. Om havet
stiger,
om öknen breder ut sig, om skogen dör – vad ska det bli av oss?
Den andra sanningen om våra liv är att du älskar oss hela
vägen genom död till liv.
Den tredje sanningen om våra liv är att du lovat att aldrig
överge oss.
Herre, hjälp oss leva med dessa sanningar om våra liv så att
vi ser vår utsatthet,
vi ser vår möjlighet och vi ser vårt hopp.
Kalla oss till det svåraste: att knyta ihop våra kunskaper, våra
tankar och våra handlingar så att vi blir hela människor som
kan göra det trasiga helt.
Du som skapar, älskar och bevarar oss.
Amen
Diakonia

En bön för skapelsen
Gud vi ber en bön för skapelsen.
Vi ber för allt som lever på jorden,
för alla fiskar, djur och fåglar,
alla växter, träd, och alla människor.
Låt oss aldrig glömma bort att vi hör ihop
och alla är skapade av dig för att leva här tillsammans.
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Hjälp oss att ta ansvar för jorden du har gett oss.
Vi ber om hjälp att se till att alla människor och djur
har rent vatten att dricka och ren luft att andas.
Gud, förlåt oss när vi bara tänker på oss själva.
Låt alla som har makt att bestämma över miljön
komma ihåg att vi bara lånar jorden av dem som kommer
efter oss.
Ge oss modet att göra vad vi kan, var och en,
för att lämna över en finare jord till våra barn och barnbarn.
Vi kommer med vår bön till dig
som ser oss alla som Dina barn.
Tack för allt underbart du ger oss varje dag:
allt tar vi emot av dig.
Herre, hör vår bön.
Amen

Maria Hammarström

Kyrie för klimatet
Ur djupen ropar vi till Dig.
Nu börjar det bli tydligt hur klimatet förändras.
På en del platser faller regnen som på Noas tid,
på andra gör torkan jorden ofruktbar.
Art efter art försvinner i en takt som aldrig förr.
Haven töms på liv, öknarna brer ut sig.
Och de fattigaste drabbas värst.
Gud, låt det som sker bli en kallelse att vända om till Dig.
Vi behöver Dig. Du som är större, Du som är visare, Du som
ser helheten.
Visa oss hur vi kan leva hållbart,
i insikt om hur allt i skapelsen är ömsesidigt beroende av
varann.

F
Du är vårt hopp, Gud, i mötet med Dig är ingenting
omöjligt.
Herre, förbarma dig över oss.
I Jesu namn.
Maggi Nordström och Michael Bjerkhagen
Amen. 

Bön och bekännelse
Ledare:
Gud, vår skapare, vi förundras över mysteriet som ständigt
sker på vår bräckliga planet,
Vi lovprisar de under som vårt hem jorden ger oss
Alla
Hjälp oss att förstå hur vi skadat och förorenat vår planet.
Och med det i minnet, hjälp oss att känna med skapelsen
som jämrar sig. Lär oss att erfara din gudomliga närvaro,
pulserande genom Jorden – vår levande grön-blå helgedom.
Lär oss att älska Jorden som vårt hem. Vi ber i Jesu namn,
Guds ord, som är den skapande impulsen i hela skapelsen
Ledare:
O Gud, vi minns vår förundran när vi för första gången såg
bilderna av Jorden som en grön-blå planet som snurrade i
rymden
Alla:
O Gud, vi tackar dig för vårt hem på jorden
Ledare:
Vi kommer ihåg och bekänner att vi har skändat och
förorenat vår trädgårdsplanet
Alla:
Kristus, född på jorden, hör vårt rop

örtröstan

Ledare:
Herre, vi har behandlat vår planet som något bara till vårt
förfogande, en ändlös källa av resurser, som enbart en
hållplats på vår väg till himlen
Alla;
Kristus, född på jorden
vår girighet har skapat global uppvärmning
Ledare:
Kristus hör vår bekännelse och förlåter synder emot
planeten
Alla:
Kristus, lär oss att älska jorden som vårt hem
och planeten som en värdefull helgedom
Ledare:
Kristus bjuder oss att lovprisa jorden som vårt hem
och vörda denna värld som Guds helgedom
Alla:
Shalom, Shalom. Jorden är vårt hem
Ledare:
Ära åt Gud i höjden
Alla: Och på jorden fred mellan allt skapat
Joy Kennedy, United Church of Canada/
Henrik Grape, översättning.

Texterna i det här kapitlet kan
du hitta, med många andra,
på www.globalaveckan.se
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v v v Det här häftet innehåller
material för dig som vill lära dig
mer om mänskliga rättigheter i
klimatförändringarnas spår och
göra aktiviteter under Kyrkornas
globala vecka. Häftet är en
plocklåda med olika delar att
välja ur efter behov och sammanhang.
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på
- mänskliga rättigheter i
klimatförändringarnas spår

Jord att leva på

Mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas spår
Har jorden råd med oss? Det skulle krävas mer än tre jordklot om alla människor i världen skulle
leva som vi i Sverige. Kyrkornas globala vecka 2015 – 2016 vill sprida kunskap om hur klimatförändringar påverkar förverkligandet av mänskliga rättigheter och ge människor förutsättningar att fatta
beslut och agera för en rättvis klimatpolitik. Som kyrkor och organisationer tar vi hotet mot vår
planet på allvar. Utan att tappa mod eller hopp vill vi vara med och skapa en hållbar och rättvis
värld.Välkommen att delta i aktiviteter, gudstjänster och bön under Kyrkornas globala vecka!

KYRKORNAS GLOBALA VECKA 15–22 NOVEMBER 2015 OCH 13–20 NOVEMBER 2016
www.globalaveckan.se
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