Rådsmøtet 2013 gir sin tilslutning til Unges Kristne Råds uttalelse «Klimavalg 2013»

Klimavalg 2013
Vi står nå overfor en periode med valgkamp i det norske samfunnet, der det eneste
fokuset på klima ser ut til å være hvorvidt det skal utvinnes olje i Lofoten og Vesterålen
og hvordan det vil påvirke næringslivet i de nevnte områdene. Vi i Unges Kristne Råd
ønsker debatten kunne bli tatt på et mer generelt nivå. Hvor ble det av vernet om
skaperverket? Hvor ble det av rettferdighetstanken?
Engasjement for miljø og rettferd i kristne miljøer er ikke noe som først har oppstått de
siste årene. Med jevne mellomrom har det vært stemmer og bevegelser i kirkelandskapet
som har manet til vern av skaperverket og kamp for rettferdighet. Ofte har skjedd dette
parallelt med bevisstheten rundt slike spørsmål i samfunnet.

Vern om skaperverket
Som ungdom er vi bekymret for kloden vår. Mange sier at vi er framtiden – vi vil si
tydelig i fra om at vi også er NÅTIDEN. Ta oss med i beslutningene, vi skal leve lenge på
denne kloden og har ikke lyst til å se at den blir ødelagt av grådige og kortsiktige
politiske løsninger.

Nestekjærlighet
Som kristen ungdom ser vi det som vår plikt å si i fra når våre brødre og søstre over hele
verden lider under konsekvensene av klimaendringer. Klima er ikke noe som kanskje
kommer til å skje – klimaendringer oppleves på kroppen av tusenvis av mennesker hvert
år. Vi ber våre politikere: ta historiene fra disse klimavitnene i sør med dere når dere
skal fatte beslutninger som gjelder klima og miljø.

Klimavalg2013
På bakgrunn av dette støtter vi initiativet Klimavalg2013, og være med på å gi
politikerne våre det motet de trenger for å ta opp klima som et viktig tema i valgkampen.
Klimavalg 2013 krever:
1. Kutt norske utslipp i tråd med FNs anbefalinger! Det betyr 25-40 % eller til mellom 30
og 37,5 mill. tonn innen 2020, fra dagens 55 mill. tonn. Klimameldingens kuttmål er
langt svakere og på ingen måte tilstrekkelige for at Norge skal bidra med sitt til å holde
temperaturøkningen under to grader.

2. Klimarettferdighet og vilje til å ta et historisk ansvar! CO2-utslippene blir værende i
atmosfæren i hundreår. For å få til en global avtale må land som Norge gå foran med
utslippskutt hjemme og bidra finansielt til både klimatilpasninger og utbygging av
fornybar energi for fattigdomsbekjempelse.
3. Utvinningstempoet i oljeindustrien må reduseres! Skal global oppvarming begrenses til
to grader må store deler av verdens kjente kull- og oljeressurser bli liggende i bakken,
uutnyttet. Dette må også gjelde også for Norge og norske selskaper.
4. Skap grønne arbeidsplasser og ny næringsutvikling! I en overgangsperiode hvor
energieffektivisering og fornybar energi erstatter fossil energi, må Norge tilrettelegge for
nye grønne arbeidsplasser, på samme måte som det ble tilrettelagt for etablering av
petroleumsindustrien på 1970-tallet.
5. Folket må få mulighet til å bli en del av løsningen! Norske politikere må gjøre det
enklere og mer fristende å være miljøvennlig, etter modell fra elbil-satsingen. Det må
legges langt mer penger på bordet til utbygging av jernbane, bybaner og lav-energi
kollektivtrafikk.
Vi vil oppfordre alle kirkesamfunn og organisasjoner tilknyttet Norges Kristne Råd om å
slutte seg til Klimavalg2013.

