Interreligiøs erklæring om klimaforandringer
Forvaltning af og ærbødighed for skabelsen er centrale principper i alle trosretninger på denne jord.
Men alligevel udsætter vi jordkloden for udledning af farlige drivhusgasser. Disse gasser destabiliserer
det globale klimasystem, opvarmer kloden, gør havene sure, og udsætter både mennesker og alle
andre levende væsener for unødig risiko.
Naturens ekstraordinære skrøbelige balance bliver mere og mere indlysende, især nu hvor
menneskets handlinger påfører atmosfærens usynlige net, jorden, havene og skabelsens væsener
endnu større og mere farlige forandringer, som oven i købet synes at være uoprettelige.
I dag står vores trosretninger sammen i ønsket om at passe på jorden og beskytte de fattige og de
lidende. I henhold til vores trosprincipper, vores religiøse traditioner og i henhold til
menneskehedens fælles barmhjertighed, fælles visdom og fælles ledelse er det bydende nødvendig at
handle imod klimaforandringerne.
Vi anerkender klimaforandringens videnskabelige grundlag, og vi opfordrer verdens ledere til at
vedtage strenge, bundne og vidensbaserede mål til at reducere drivhusgassernes udledning, fordi
dette kan være med til at afbøje de værste risici ved klimakrisen. Vi tilskynder verdens nationer til at
sikre sig, at dem, der bliver ofre for klimabaserede forandringer som fx oversvømmelser, hårde
storme, tørke og stigende vandstande, kan og vil blive hjulpet til at tilpasse sig, til at overleve og til at
klare sig på lige fod med andre.
Vi anerkender, at klimaforandringerne ikke kun er et økonomisk eller teknologisk problem, men at
problemets kerne er baseret på moral, ånd og kultur.
Derfor ønsker vi at forenes for at undervise og vejlede de mennesker, der følger vores trosretninger.
Vi må alle lære at leve i fællesskab indenfor jordens fælles rammer.
Vi anerkender, at klimaforandringer bade giver os store udfordringer, såvel som store muligheder. En
nedsættelse af klimaforandringerne kan stimulere bæredygtig økonomi, beskytte vores planet, løfte
de fattige, og kan forene mennesker mod et fælles mål i lyset af en fælles fare.
Gennem at hjælpe udsatte samfund og truede arter til at overleve og tilpasse sig klimaforandringerne
fuldbyrder vi vores ønske om opfordring til visdom, barmhjertighed og de højeste af
menneskehedens moralske og etiske værdier.
Vi forpligter os til handling – handling for at forandre vores vaner, vores valg og den måde, vi anskuer
verden på – og til selv at lære samt lære vores familier, venner og trosfæller hvordan man sparer på
jordens begrænsede ressourcer og hvordan man beskytter de klimatiske forhold, som er så afgørende
for livets eksistens.
Det er I denne ånd, at vi opfordrer vores ledere, vores trosfæller og alle jordens folkeslag til at
acceptere de fælles risici, vi står foran, og til at anerkende ansvaret for hurtige og afgørende
handlinger, og til at anerkende muligheden for forandring.

