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Klimakrisen er alvorlig og truer skaberværket og os. Gud har betroet os mennesker 
at passe på jorden og dens liv. Den opgave må vi tage endnu mere alvorligt, end vi 
har gjort indtil nu 

Ifølge FN’s klimapanels nye rapport om klimaudviklingen kan ”en stærkt forøget 
afsmeltning af det antarktiske isdække samt skovdød ikke udelukkes”. Peter Fischer-
Møller og Birgitte Qvist-Sørensen mener, at kirken skal involvere sig i kampen mod 
forandringerne med både håb og handling.  

Mandag præsenterede FNs klimapanel IPCC en ny og dyster klimarapport, der bør få 
alle alarmklokker til at ringe. FN’s klimarapport er den videnskabelige hjørnesten 
inden for klimaforskning og tager i bogstaveligt forstand temperaturen på klodens 
tilstand. Og denne gang er rapporten virkelig bekymrende læsning. Med mulige 
temperaturstigninger på tre-fem grader vil store dele af kloden blive ubeboelig. Det 
vil føre til markante havvandsstigninger, der vil være katastrofale for mennesker og 
de fleste andre levende organismer. Selv med de optimistiske scenarier, hvor den 
globale temperaturstigning ikke overstiger 1,5 grad, risikerer vandet at stige med to-
tre meter på sigt. 

Der findes ganske enkelt en grænse for, hvor ekstremt vejr og høje temperaturer, 
folk kan leve under. Den grænse er allerede nået i dele af Afrika og Asien. 

Vi kan se frem til millioner af klimaflygtninge, der aldrig vil kunne sendes hjem, 
fordi deres hjem er forsvundet – eller ikke længere er beboeligt. 

Uden håb og tro på, at vi kan skabe forandring, mister vi det engagement, der driver 
handlingen. Vi må tro på forandringens mulighed. 

Peter Fischer-Møller er biskop i Roskilde Stift, og Birgitte Qvist-Sørensen er 
generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. 

Det er mere end svært at finde håbet for klodens fremtid i klimarapporten. Det er 
svært at se, hvordan udviklingen kan ændres, og hvordan det kan gøres så hurtigt, 
som forskerne bag rapporten mener, er nødvendigt for at begrænse skaderne. 
Fremtiden ser svær ud. Ikke mindst i de mange udviklingslande, hvor 
klimaforandringerne rammer fattige og sårbare samfund allerhårdest. 



Men kristendommen fortæller os, at vi altid skal holde fast i håbet. 

For selvfølgelig skal vi ikke opgive at gøre, hvad vi kan for at mindske risikoen for 
overophedning og oversvømmelser. Vi skal lade håbets klokker ringe for klimaet. 
Det er vigtigt. For uden håb og tro på, at vi kan skabe forandring, mister vi det 
engagement, der driver handlingen. Vi må tro på forandringens mulighed. 

Det er vores fælles ansvar og handler både om politisk vilje og fælles handling. 

I Danmark er vi alle nødt til at skrue op for ambitionen og bidrage mere til en 
bæredygtig udvikling. Men det handler også om det internationale engagement, 
hvor vi sammen med kirker og lokale organisationer støtter de mennesker, der er 
hårdest ramt af klimaændringerne. Vi kan bidrage til handling og hjælpe 
udviklingslande med at ruste sig i forhold til oversvømmelser, tørke og uvejr. 

Fremtiden afhænger af nutiden – af os. Og det er nu. 

Vi opfordrer folketingets medlemmer til at tage endnu større ansvar og sikre, at de 
flotte mål i Danmarks klimalov bliver indfriet. Beslutninger og nye initiativer må 
ikke skubbes til fremtiden. 

Der skal sættes handling bag ordene i klimaloven. Vi kan ikke vente på teknologiske 
fiks. De danske udledninger skal reduceres massivt, og udviklingslandene skal have 
den ekstra klimahjælp, vi har lovet og forpligtet os til som underskrivere af Paris-
aftalen. 

Vi opfordrer kirker og organisationer til at gå foran i forhold til at få orden i eget 
hus. Grøn Kirke er et netværk for kirker i Danmark, der arbejder for en mere 
bæredygtig udvikling både i kirkens eget arbejde og i samfundet. Der findes mange 
handlemuligheder for kirker og organisationer, og vi kan inspirere hinanden. 

I Folkekirkens Nødhjælp er indsatser med klimatilpasning til gavn for verdens 
fattigste en kæmpe prioritet, som vi har behov for bred opbakning til. Derudover har 
vi en intern klimapolitik, der skal sikre en grøn omstilling af hele organisationen. 

Vi opfordrer alle danskere til at overveje, hvad vi kan gøre for at bidrage til et 
grønnere og mere bæredygtigt Danmark. 

Klimakrisen er alvorlig og truer skaberværket og os. Gud har betroet os mennesker 
at passe på jorden og dens liv. Den opgave må vi tage endnu mere alvorligt, end vi 
har gjort indtil nu. 

Vi håber og tror på, at vi kan gøre det, men det kan kun lykkes, hvis vi handler nu. 

Peter Fischer-Møller er biskop i Roskilde Stift, og Birgitte Qvist-Sørensen er 
generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.  


