
Kristendom och rättvisa

Klimaträttvisa

Klimatförändring och rättvisa hör ihop. Klimatförändringarna påverkar mest de allra fattigaste och svagaste människorna i 

samhället. De här människorna har inte själva i nämnvärd grad bidragit till uppkomsten av klimatförändringen. Ändå lider 

de mest av dess följder som till exempel av torka, översvämningar och brist på mat. Med tiden måste de västländer som till 

stor del har bidragit till föroreningar i högre grad skära ner på sina utsläpp och stöda de fattigaste länderna att anpassa sig 

till klimatförändringarna. 

Kristna bär på hoppet om evigt liv och löftet om att 

Gud är med oss människor redan här på jorden. I 

himlen finns inte längre ondska eller lidande, medan 

de är en del av livet här och nu. 

Kristnas uppgift är att arbeta för en rättvis värld. Je-

sus som föddes som människa gav exempel på hur 

världen kan ändras för att bli mera rättvis. Jesus un-

dervisade, botade sjuka och försvarade människor 

som var diskriminerade och i en svagare ställning. 

Enligt kristendomen älskar Gud varje människa vil-

lkorslöst: sådan som hen är, oberoende av vad hen 

gjort eller presterat. 

Enligt den kristna etiken kallar Guds kärlek männis-

korna att älska varandra. Enligt kristen tro är Gud 

närvarande i sin skapelse, det vill säga i den skapade 

världen. Allt som Gud har skapat är heligt och värde-

fullt. Gud skapade människan och gav henne uppgif-

ten att ta hand om skapelsen och miljön.

UPPGIFT LUK 4:16–19 

Enligt kristendomen tar sig rättvisa uttryck både i ord och 

handling. 

Läs bibelstället från Luk 4:16–19. 

Vilka människogrupper lyfter Jesus fram och varför? Fun-

dera i grupp över klimatförändringarnas inverkan på olika 

delar av världen. Vilka människogrupper är speciellt utsat-

ta? Vem kunde/borde man stå upp för?

”Jesus kom till Nasaret, där han hade växt 

upp, och på sabbaten gick han till synagogan, 

som han brukade. Han reste sig för att läsa, 

och man gav honom profeten Jesajas bok. 

När han öppnade den fann han det ställe där 

det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty 

han har smort mig till att frambära ett glädje-

bud till de fattiga. Han har sänt mig att för-

kunna befrielse för de fångna och syn för de 

blinda, att ge de förtryckta frihet och förkun-

na ett nådens år från Herren.”
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Klimatarbete i Tanzania

I Tanzania arbetar Finska Missionssällskapet tillsammans med lokala samarbetspartner för att motverka kli-

matförändringen. Bekanta er med klimatarbetet genom att i gruppen titta på de videor som öppnar sig via 

QR-koderna.

UPPGIFT
PSALTAREN 10:17–18 

Gör en kort video (30–60 sekunder) där 
ni berättar om

följderna av klimatförändringen som världens 
fattiga utsätts för (foto)

1)

2) olika sätt att förhindra skador förorsakade av 
klimatförändringarna. Använd som hjälp sådant 
som framkom i videorna.

”Herre, du hör vad de betryckta begär, du 

lyssnar och stärker deras mod. Du skaffar 

rätt åt de kuvade och faderlösa, så att in-

gen längre flyr landet i skräck.”

Learning Cafe

Klimatarbete i 
Kishapu

Träd är ett 
livsvillkor i 

Kishapu
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Kyrkan och klimatförändringen

Ansvaret för att stoppa klimatförändringen kan inte 
enbart ligga på enskilda individer. Också stater, in-
ternationella organisationer och företag måste ver-
ka för klimatets bästa. Finlands evangelisk-luthers-
ka kyrka verkar för att hejda klimatförändringen och 
strävar till att begränsa klimatuppvärmningen till 
1,5°C. 

Kyrkan har fått miljödiplom och har som mål att bli 
kolneutral senast år 2030. Kolneutralitet betyder att 
koldioxid släpps ut i atmosfären i den mån den kan 
bindas. Kyrkan uppmuntrar och utmanar sina med-
lemmar, olika samhällsaktörer och beslutsfattare att 
arbeta för klimatet.

Genomsnittsfinländarens koldioxidavtryck

Om alla människor i världen konsumerade lika mycket som 
finländarna, skulle vi behöva närmare fyra jordklot. Genoms-
nittsfinländarens koldioxidavtryck utgörs av utsläppen från 
boende, trafik och resor, mat och övrig konsumtion. Bra sätt 
att minska på den dagliga förbrukningen är hållbara val, 
återvinning och återanvändning. 

Utsläppen från boende utgörs till stor del av uppvärmning 
och elektricitet. Miljöeffekterna från maten kommer hu-
vudsakligen från köttproduktion. Allra mest belastas miljön 

Källa: www.sitra.fi/sv/artiklar/genomsnittsfinlandarens-koldioxidavtryck/

av produktion av nötkött. För genomsnittsfinländaren kan 
utsläppen från trafik och resor jämföras med utsläppen från 
maten. 

Utsläppen kan reduceras genom att avväga noga hur långt 
man reser och vilka färdmedel man väljer. Att cykla eller att 
åka med kollektivtrafiken ger minsta utsläpp. Koldioxiduts-
läppen från klädindustrin är lika stora som de från flygtrafi-
ken och fraktfartygen tillsammans.

UPPGIFT
EF 2:8–10 

Gör livsstilstesten på Sitras sida:  

 livsstilstest.sitra.fi  

Alla gör sin egen!

1)

2) Fundera på några klimathandlingar som ni kun-
de förbinda er till. Skriv klimathandlingarna på 
pappret som finns på bordet.

”Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av 

er själva, Guds gåva är det. Det beror inte 

på gärningar, ingen skall kunna berömma 

sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus 

Jesus till att göra de goda gärningar som 

Gud från början har bestämt oss till”.
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Tryggad livsmedelsförsörjning

Tillgång till tillräckligt med mat hör till människans grundrättigheter. Tryggad livsmedelsförsörjning förverkli-
gas när alla människor har möjlighet att skaffa sig tillräckligt med näringsrik mat. Alla borde ha möjlighet till ett 
hälsosamt och aktivt liv. Extrema väderförhållanden som klimatförändringen förorsakat, inverkar på kvaliteten 
och tillgången på mat. Till exempel torka och översvämningar förstör skördar. Osäkerhet och brist på mat leder 
också till flyktingströmmar och konflikter. 

På de låglänta områdena i Nepal förorsakar periodvisa mon-
sunregn våldsamma översvämningar som förstör männis-
kors hem och skördar. På flera ställen har man för att röja 
åkermark fällt för många träd. Färre antal skogar förvärrar 
följderna av klimatförändringen. Förutom översvämningar-
na ger också erosion och torka problem. 

Finska Missionssällskapet arbetar i Nepal tillsammans med 
en lokal organisation Sahas. Sahas är en föregångare i Nepal 
gällande anpassning till klimatförändringarna. I Sahas kli-
matprojekt anlägger man ny skog. Odling av träd ger nytta 
för människan för lång tid. 

Fruktträden ger föda. Under regnperioden skyddar träden 
områdets sandiga jordmån, så att det bördiga jordlagret inte 
sköljs bort. Trädens löv gödslar jordmånen. Träden binder ef-
fektivt koldioxid som på detta sätt kämpar mot klimatförän-
dringens skador. 

I Nepals bergsbygd är miljöförhållandena mycket karga och 
där är tillgången till mat och inkomster mycket osäkra. Med 
stöd från Finska Missionssällskapet får bergsbyarnas invåna-
re utbildning i jordbruk, framställning av naturenliga insekt-
sgifter, i husdjurshållning och byggande av djurstall. I byarna 
bygger man vattensystem och växthus som möjliggör grön-
saksodling oberoende av väder.  

Klimatarbete i Nepal 

UPPGIFT

MATT 6:9–11. 
Undersök korten för FN:s målsättning för håll-

bar utveckling.

Ni kan börja på nytt med ett annat mål. Vilka 

observationer gjorde ni?

Placera ett av korten i den första rutan på pap-

pret om Orsak och verkan. Fundera på hur 

målet som ni valt (t.ex. inte svält) inverkar på 

något annat av målen (t.ex. inte svält, hälsa och 

välmående). Placera detta kort i följande ruta. 

Sätt till ett nytt kort beroende på vilket mål det 

föregående kortet gav. Fortsätt på liknande sätt 

tills pappret är fullt.

1)

3)

2)
”Så ska ni be: Vår fader, du som är i 

himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt 

ditt rike komma. Låt din vilja ske, på 

jorden så som i himlen. Ge oss i dag 

vårt bröd för dagen som kommer.”
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