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Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram en modell för klimat-
konsekvensanalys. 

Motivering 
I Sveriges kristna råds skrift Värna den jord som Gud älskar från 2013 står det:  

Att vara Guds avbild är att vara förvaltare av skapelsen. Förvaltaren äger 
inte jorden, ty den och dess fullhet är Herrens (Psaltaren 24:1). Men 
relationen mellan ägaren och förvaltaren är en öm kärleksgemenskap, där 
förvaltaren får ett oändligt förtroende och ansvar av Gud för alla 
skapelsens olika delar. Förvaltaren har sin särställning i skapelsen genom 
sitt stora ansvar för resten. 

Kyrkostyrelsen har visat sin vilja att ta sitt ansvar, exempelvis genom att den har 
antagit Färdplan för klimatet som bl.a. anger att Svenska kyrkan ska vara 
klimatneutral senast 2030. Färdplan för klimatet innehåller visserligen flera olika 
etappmål för att konkretisera vilken väg vi ska gå, men samtidigt kämpar Svenska 
kyrkan med effekter av pandemin och minskad ekonomi som kräver många olika typer 
av beslut för att fortsätta vara en relevant kyrka för människor i varje bygd. 

Inspirerade av Svenska Kyrkans Ungas beslut på Riksårsmötet 2020 vill vi ta fram 
en metod för hur församlingar, stift och nationell nivå kan arbeta med klimat-
konsekvensanalys i alla beslut som fattas. Vi tror att risken annars är stor att klimatet 
blir en fråga vid sidan om, inte något som genomsyrar allt vi gör och är som kyrka. 

Kyrkomötet beslutade 2012 att samtliga beslut som fattas i Svenska kyrkan ska 
föregås av en barnkonsekvensanalys. Trots att det nu gått nio år finns det fortfarande 
mycket att önska gällande arbetet med barnkonsekvensanalysen i Svenska kyrkan. Vi 
tror därför inte att ytterligare krav på analyser är rätt väg att gå, istället vill vi se 
klimatkonsekvensanalys som en möjlighet och som en del av barnkonsekvens-
analysen då barnen är de som kommer drabbas hårdast av de beslut vi fattar idag. 

Barn och unga har de senaste åren uttryckt ett stort engagemang och samtidigt en 
stor oro för klimatet. Enligt Folkhälsomyndighetens miljöhälsorapport som present-
erades i våras har en av fem tolvåringar ofta eller väldigt ofta klimatångest. I FN:s 
barnkonvention, som också är svensk lag, uttrycks att man ska utgå från barnens bästa 
och barnens rätt till inflytande. Därför bör vi i Svenska kyrkan, när vi gör en barn-
konsekvensanalys, även undersöka klimatkonsekvenserna. 
 
Falköping den 2 augusti 2021 
 
Lisa Gerenmark (ÖKA)  Ida Netzel (ÖKA) 
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