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Det møder kritik, at Folkekirkens Nødhjælp er medstiller til et borgerforslag om en
ny klimalov, der på kort tid har fået flere end 50.000 underskrifter. En folkekirkelig
nødhjælpsorganisation skal ikke være politisk lobbyist, siger iagttagere.
Organisationen afviser kritikken
Hvor langt kan en folkekirkelig nødhjælpsorganisation tillade sig gå for at påvirke en
regering?
Det spørgsmål er blevet aktuelt, fordi Folkekirkens Nødhjælp er medstiller på et
borgerforslag om en ny klimalov, der på blot to uger nåede de nødvendige 50.000
underskrifter for at kunne blive taget op i Folketinget.
Men flere peger på, at Folkekirkens Nødhjælp går for langt, når organisationen som
ngo aktivt forsøger at påvirke lovgivningen i en bestemt retning i klimaspørgsmålet.
Det er problematisk, at Folkekirkens Nødhjælp tager klar stilling til en bestemt
politisk linje i den aktuelle sag, siger Nana Hauge, sognepræst i Padesø Sogn og
debattør.
”Det er jo ikke en sandhed, der er faldet ned fra himlen, hvad vi skal gøre, og hvad
der er skyld i klimaforandringerne. Det er bare så diffust. Hvad er fakta her, og hvad
er ikke? Jeg synes, en kirkelig organisation skal holde sig for god til sådan noget,”
siger Nana Hauge.
Borgerforslaget, der i skrivende stund har opnået over 60.000 underskrifter,
indeholder seks punkter.
Blandt andet vil det pålægge Danmark at leve op til Paris-aftalens mål i 2050 samt
etablere en ”klimapulje” på mindst fem milliarder kroner årligt.
Men Folkekirkens Nødhjælps involvering er problematisk, mener også Jens Olaf
Pepke Pedersen, klimaforsker på Danmarks Tekniske Universitet, som har
beskæftiget sig med kristendom og naturvidenskab.
”Er det virkelig en opgave for Folkekirkens Nødhjælp at gå ind og stille spørgsmål til
Folketingets klimalovgivning? Jeg synes ikke, at en nødhjælpsorganisation, der jo
gør et fint og stort stykke arbejde, samtidig skal optræde som politisk lobbyist.
Specielt når det er Folkekirkens Nødhjælp, hvor folkekirken i en eller anden forstand
står bag,” siger han.

Det er ikke første gang, at Folkekirkens Nødhjælp møder kritik for at agere politisk. I
2017 langede flere i Kristeligt Dagblad ud efter organisationen for at kritisere USA’s
præsident Donald Trumps beslutning om at stoppe økonomisk støtte til
organisationer, der rådgiver om abort. Flere gange er organisationen desuden blevet
kritiseret for at blande sig i debatten om konflikten mellem Israel og de
palæstinensiske områder.
Hos Folkekirkens Nødhjælp forsvarer generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen sig
med, at klimaudfordringerne går hårdest ud over verdens fattige, og at den primære
hensigt med at være medstiller til forslaget er et større økonomisk budget til for
eksempel at kunne pleje landbruget i tredjeverdenslande, særligt med henblik på at
kunne dyrke tørkeresistente afgrøder, som ikke er afhængige af vand.
”Det rammer de fattigste allerhårdest, og derfor er det vigtigt, at Danmark bidrager.
Der skal ekstra klimafinansiering til i forhold til de fattigste lande, hvis det skal
rykke noget,” siger hun og afviser kritikken:
”Der, hvor det er relevant, trækker vi det ind i en dansk sammenhæng. Også selvom
det kan synes politisk, for det vedrører de erfaringer, vi har. Jeg begynder ikke at tale
om, hvad klimaudfordringerne betyder for danskerne, det er ikke vores mandat. Men
jeg ved, hvad klimaudfordringer gør ved de fattige i Etiopien,” siger Birgitte QvistSørensen.
Denne gang handler det om en alvorlig klimaudfordring, som samtlige partier i
Folketinget anerkender. Men det gør ingen forskel, mener Jens Olaf Pepke Pedersen.
”Det tror jeg, de er ligeglade med. Det virker sådan, de har ligesom valgt en linje.
Det ville klæde dem, hvis de en gang imellem tog et andet synspunkt. Jeg kan da
godt undre mig over, hvorfor de eksempelvis ikke fremhæver de mange forfølgelser
af kristne, der er i verden,” siger Nana Hauge.
Birgitte Qvist-Sørensen mener dog, at alt, organisationen involverer sig i, har
relation til nødhjælpsarbejde.
”Vi udtaler os overhovedet ikke om noget, hvis ikke vi kan linke det direkte til det
arbejde, vi laver ude i verden. Alt, hvad vi siger i Danmark, er relateret til det
arbejde, vi laver ude i verden,” siger hun.

