Ponadwyznaniowa Deklaracja o Zmianach Klimatycznych
Odpowiedzialność za życie i jego poszanowanie to fundamentalne przesłania obecne we wszystkich
wyznaniach. Niestety dzisiaj je lekceważymy i stoimy do nich w wyraźnej opozycji. Zagrażamy życiu na
Ziemi, ludzkości i wszystkim stworzeniom poprzez przyzwolenie na niedopuszczalne przekroczenie
poziomu emisji gazów cieplarnianych, które degradują naszą Planetę i jej naturalne środowisko.
Powodują one postępującą destabilizację globalnych ekosystemów, ogrzewają Ziemię, zakwaszają
oceany. Skutki tej świadomej “sztuki niszczenia” wkrótce mogą stać się nieodwracalne.
Zachwianie równowagi środowiskowej na Ziemi pogłębia się w szybkim tempie. Jednak komunikat ten
jest przez wielu świadomie „niesłyszalny”. Dlatego spróbujmy połączyć dzisiaj nasze siły we
współdziałaniu na rzecz odpowiedzialnego współżycia z naturą oraz w obietnicy wspierania
potrzebujących i cierpiących. Nasze zobowiązanie do przeciwdziałania postępującym zmianom
klimatycznym to konieczność wynikająca z reguł i tradycji naszych wiar, współczucia dla bliźniego oraz
odpowiedzialności płynącej z mądrości ludzi i ich przywództwa na Ziemi.
Jesteśmy świadomi naukowego potwierdzenia niszczących następstw zmian klimatycznych i
nawołujemy światowych przywódców do wdrożenia naukowo ‐uzasadnionych rozwiązań, które
zredukują emisje gazów cieplarnianych i pomogą uniknąć katastrofy klimatycznej. W tym samym
momencie zwracamy się do wszystkich narodów na Ziemi aby ich postawy były wyczulone i otwarte
na tych, którzy będą cierpieć w związku z wywołanymi przez zmiany klimatyczne kataklizmami,
powodziami, suszami, podnoszeniem się poziomów mórz i oceanów. Nie możemy pozwolić aby
pokrzywdzeni poczuli się wykluczeni społecznie. Musimy ich zauważać, pomagać i wspierać. Dawać
możliwość na godne życie.
Jesteśmy świadomi, że zmiany klimatyczne w swej istocie nie są problemem gospodarczym, czy też
naukowym. Jest on ściśle powiązany ze świadomością społeczną, obejmującą sferę duchową i
kulturową. Dlatego nawołujemy wszystkich, którym bliskie są nasze przekonania i podejście do
połączenia sił ”w sztuce budowania świadomości” – edukowania i ugruntowywania wiedzy w tym
temacie. Musimy nauczyć się żyć razem respektując ograniczone możliwości naszej planety.
Jesteśmy świadomi, iż przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatycznych ‐
zmniejszanie ich negatywnych przyczyn i skutków ‐ kreuje w tym samym czasie duże możliwości. W
zrównoważony sposób stymuluje gospodarkę, pomaga chronić planetę, przeciwdziała ubóstwu oraz
jednoczy i umacnia ludzi w realizacji wspólnego celu ‐ odpowiedzialnego życia. Nasza pomoc
potrzebującym, zagrożonym społecznościom i stworzeniom w przetrwaniu i w adaptacji do
zmieniających się warunków wynika z ludzkiej mądrości, współczucia i wartości etycznych.
Zobowiązujemy się do działania. Do zmiany naszych postaw i zachowań. Naszych przyzwyczajeń,
wyborów i sposobu w jaki postrzegamy świat. Do uczenia się i przekazywania wiedzy naszym
rodzinom, przyjaciołom i bliźnim. Do dbania o ograniczone zasoby naszego Domu ‐ Planety Ziemi i
poszanowania środowiska naturalnego, od którego zależne jest nasze życie. W tym duchu
nawołujemy do naszych przywódców duchowych i wszystkich ludzi na Ziemi do uświadomienia sobie
istoty wspólnego zagrożenia, przed którym stoimy i zobowiązania się do natychmiastowego,
zdecydowanego działania. Do dania nam wszystkim szansy na zmianę.

