Klimaet – og mig
Vi forpligter os til... "at efterleve en etisk livsstil, hvor vi med de valg vi foretager, er bevidste om de
konsekvenser, de kan have for samfundet og planeten." (Generalkapitels slutdokument 2009)
Sang: (Efter eget valg)
Refleksion:
Klimaforandringen præsenterer store udfordringer til alle dele af vort samfund, herunder
vandressourcer, menneskers sundhed, økonomi, naturlige systemer, hyppige og alvorlige
tørkeperioder, oversvømmelser, ekstreme storme, forhøjet vandstand, hedebølger og mange andre.
Det forventes at forværres i de kommende årtier, selv om vi drastisk begyndte at reducere vore
udledninger i dag. Mens klimaændringerne er et globalt fænomen, forsikrer forskere os om, at klimaet
ofte har ændret sig i fortiden, men for første gang sker forandringen som følge af menneskelige
handlinger, eller rettere menneskelig kriminel forsømmelse. Denne ændring sker langt hurtigere end
hvad geologisk forskning afslører om tidligere ændringer, og som følge heraf har meget af vor flora
og fauna ikke tid til at tilpasse sig til at sikre deres overlevelse. I løbet af et par årtier, kan hundredvis
af millioner af mennesker blive «klimaflygtninge», det vil sige, at folk flygter fra områder, som ikke
længere kan opretholde beboelse. Den øgede produktion af drivhusgasser har føjet sig til en stigning
i den globale opvarmning. De største udledere af drivhusgasser er vor energiproduktion og vore
transportsystemer, overvejende baseret på fossile brændstoffer (olie, kul, gas), hvis brugen medfører
høje udledninger af kuldioxid i atmosfæren. Både industrielle og nogle landbrugsprocesser frigiver
også kuldioxid og andre drivhusgasser som metan og lattergas og fluorcarboner. Vi har også set
mediernes stigende fokus på smeltende gletschere og polare iskapper, stigende vandstand,
oversvømmelser, orkaner, tørke, varmebølger – alle tilskrives klimaændringerne.
Hvad kan vi gøre ved global opvarmning og dens indvirkning på hele Guds skaberværk? Der
er en vej frem, men det vil inkludere os alle, nemlig at vi er overbeviste om, at vi kan ændre retningen
af den globale opvarmning ved små bevidste handlinger, såsom genbrug og/eller købe lokalt
producerede fødevarer. Vi må også overbevise politiske ledere til at skabe love, der forbedrer vor
energipolitik, og push selskaber til at vedtage en bæredygtig forretningspraksis på globalt plan. Det vil
kræve af os at vi arbejder sammen for at stoppe den nuværende retning af global opvarmning.
Hvordan engagerer jeg mig til at gøre dette?
Personlig refleksion: Salme 46, Apostlenes Gerninger 2,1-4,Isajas 24,4-6
Udveksling ...
Bøn
Gud, jord, luft og vand er din kreation, og alle levende ting tilhører dig. Forbarm dig over os nu, hvor
vi bliver konfronteret med klimaforandringer. Giv os viljen og modet til at forenkle den måde, vi lever
på, til at reducere den energi, vi bruger, til at dele de ressourcer, du giver og til at betale udgifterne,
som forandringen kræver. (Earth Charter)

