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Vi, religiösa ledare och lärare från hela världen, samlade i Uppsala i november 2008, 
kräver effektiva åtgärder och framsynt ledarskap inför de globala hoten mot Jordens 
klimat. Från religiösa traditioner med skiftande förhållningssätt till andligt liv, har vi 
kommit samman vid denna tidpunkt i mänsklighetens historia för att visa världen vad 
vi har gemensamt. Vi delar alla ansvaret som medvetna förvaltare av planeten Jorden, 
vårt hem. Vi har begrundat forskarnas och de politiska ledarnas oro för den 
alarmerande klimatkrisen. Vi delar deras oro. 

Världens religioner ger styrka till förändring av livsstil och konsumtionsmönster. 
För många medlemmar i den mänskliga familjen förblir den religiösa tron en mäktig 
inspiration till att göra det goda. Vi tar på oss detta uppdrag i en anda av ansvar och 
tillförsikt. 
 
 
Från förundran till förändring 
 
I förundran betraktar vi livet på planeten Jorden. Det är ett mirakel – och en gåva! Den 
stjärnklara natthimlen fyller oss med vördnad. Vi påminns om vår plats i universum. Vi 
har många skäl att vara ödmjuka. När vi mediterar på havsstranden, i öknen eller 
skogen kan vi, trots vår litenhet, uppleva att vi är ett med universum. Trostraditioner 
med olika kultur och bakgrund uttrycker samma slags förundran och vördnad inför 
livets gåva. 

Klimatet har ständigt växlat under Jordens långa historia. Men vi är mycket oroade 
över människans alarmerande påverkan på vår planets synnerligen komplexa och 
känsliga klimatsystem. Mänskligheten är idag den mest avgörande förändringsfaktorn 
vad gäller livsvillkoren för merparten av Jordens övriga varelser. Vi har tillräckligt med 
kunskap för att inse att vi måste vidta åtgärder nu, för kommande generationers skull. 
Läget är kritiskt. Glaciärer smälter, områden med permafrost tinar. Förödande torka 
och översvämningar drabbar människor och ekosystem, särskilt i Syd. 

Kan planeten Jorden räddas? Vi är övertygade om att svaret är ja. Det kräver dock 
betydande förändringar i synen på livsstil och arbetsförhållanden, ekonomi, handel och 
teknik. Etik och värderingar är väsentliga element för att utveckla nya institutioner och 
strukturer för politik och marknad. För religionerna har de långa perspektiven alltid 
varit viktiga. Mer än någonsin tidigare behöver världen nu ett mycket starkt och 
långsiktigt politiskt ledarskap 

 
. 

Vår uppmaning till Köpenhamnsprocessen 
 
Räddningen för Jorden handlar inte bara om ny teknik och grön ekonomi. Den har 
också att göra med människans inre liv. Ett liv utan hopp är ett dåligt liv. Folk och 
nationer på vår vackra, kostbara planet behöver föra en dialog om vad det innebär att 



leva tillsammans, med global empati i en ”global by”. Religionerna kan på ett 
avgörande sätt bidra till detta. 

Som företrädare för världsreligionerna uppmanar vi regeringar och internationella 
organisationer att förbereda och komma överens om en omfattande klimatstrategi 
inom ramen för Köpenhamnsavtalet. Denna strategi måste vara tillräckligt ambitiös för 
att begränsa klimatförändringen till högst 2° C, och för att dela bördan av 
utsläppsminskningar rättvist, i enlighet med principerna om gemensam men 
differentierad ansvarsbörda och kapacitet. Greenhouse Development Rights erbjuder 
en konkret modell för detta. Vi uppmanar alla aktörer att finna politiskt acceptabla 
verktyg för att omsätta den i verkligheten. 

Köpenhamnsavtalet måste motverka undermålig skötsel av mark, skog och åkerjord 
genom att med kreativa stimulanser förmå markägare, brukare och 
ursprungssamhällen att bruka växande skog som kolsänkor. 
 
Vi begär följande av det politiska ledarskapet: 
 

• Snabba och omfattande begränsningar av utsläppen i den rika världen. I-
länderna, särskilt i Europa och Nordamerika, måste gå i spetsen. I i-länderna 
måste utsläppen reduceras med minst 40 procent till år 2020 och med 90 
procent till 2050, jämfört med 1990 års nivåer. 

 
• Bindande nedskärningar för den rika världen, utöver inhemska åtaganden. 

Enligt principerna om ansvar och förmåga ska länderna betala för 
internationella utsläpp utöver sina egna inhemska åtgärder. Dessa kostnader bör 
vara obligatoriska snarare än frivilliga. 

 
• Mätbara, verifierbara och rapporteringsbara utsläppsminskningar för 

utvecklingsländerna, särskilt länder med snabbt växande ekonomier. 
 
• Massiv överföring och spridning av viktig teknik. Alla länder måste främja och 

möjliggöra spridning av teknik som är avgörande för att minska utsläppen. 
Utvecklingsländerna måste ha praktiska och tekniskt solida möjligheter att 
försörja sin befolkning. 

 
• Ekonomiska stimulansåtgärder för utvecklingsländerna, i syfte att främja en 

renare utveckling på nationell nivå. 
 

• Anpassning till klimatförändring. Enligt samma principer om ansvar och 
förmåga måste länderna tillförsäkra fattiga och sårbara samhällen  kapacitet 
och stöd. Anpassning till klimatförändringarna får inte misslyckas på grund av 
brist på pengar eller andra resurser. 

 
 

Ödmjukhet, ansvar – och hopp! 
 
Vi uppmanar politiska och religiösa ledare att ta ansvar för vår planets framtid och för 
kommande generationers livsvillkor och miljö - i förvissning om trossamfundens stöd 
och samverkan. Klimatkrisen och mänsklighetens överlevnad på planeten Jorden är 
djupast sett en andlig fråga. Samtidigt vet vi att världssamfundet aldrig haft större 



möjligheter än nu att skapa hållbar utveckling. Det finns kunskap och teknik. Och 
människors beredvillighet att göra det som kan och måste göras växer 

Utmaningen består i att granska de värderingar, filosofiska system, 
trosföreställningar och moralbegrepp som har format vårt beteende och vår snedvridna 
relation till naturen och miljön. 

Vi tar på oss ansvaret att utrusta våra olika religiösa sammanhang - och andra som 
så önskar – med moraliskt ledarskap. Vi uppmanar alla med inflytande över såväl den 
intellektuella som andliga utvecklingen att göra en grundläggande omprövning vad 
gäller mänsklighetens bild av världen och sig själv.  Ett nytänkande där vi erkänner 
vårt främlingskap och framdeles bemödar oss om att leva i harmoni med naturen och 
varandra. 

Vi erbjuder trons skiftande uttryck som en gåva och kraftkälla i arbetet med att 
utveckla  hållbara livsstilar och konsumtionsmönster. Vi tar på oss denna brådskande 
uppgift, med ödmjukhet, ansvar och tillförsikt. 

Nu är tiden inne att mobilisera människor och nationer. Utifrån våra olika 
trosuppfattningar lovar vi: 
 

• Att informera och inspirera människor inom våra egna religiösa och kulturella 
sammanhang, så att de tar ansvar och genomför effektiva åtgärder. 

 
• Att utmana lokala ledare inom politik och affärsliv till mångfacetterade 

strategier och åtgärder. 
 

• Att fokusera på kampen mot den globala uppvärmningen, inspirerade av vår 
innersta religiösa övertygelse om livets mening. Detta engagemang är en djupt 
andlig fråga som inkluderar rättvisa, fred och hopp om en framtid i kärlek och 
solidaritet med alla människor och med hela skapelsen. 

 
Som religiösa ledare och lärare vill vi ersätta rädslans kultur med en kultur av hopp. Vi 
vill möta klimatutmaningen med en trotsig optimism som understryker kärnvärdena i 
alla stora andliga traditioner i världen: rättvisa, solidaritet och medlidande. Vi vill 
uppmuntra till gott vetenskapligt arbete och till framsynt politiskt ledarskap. Vi 
förbinder oss att i våra sammanhang utveckla en anda av glädje och hopp inför den 
största gåva vi fått tillsammans  – livets gåva! 
 


