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Under det store klimatopmøde i København i 2009 valgte flere af landets kirker at følge
en  opfordring  fra  Klima-  og  miljøgruppen  under  Danske  Kirkers  Råd  om  at  lade
kirkeklokkerne ringe 350 gange til ”alarm, håb og handling”. De 350 klokkeslag skulle
symbolisere  de  350  CO2-molekyler,  der  højst  må  være  per  million  molekyler  i
atmosfæren, hvis vi skal holde os under det niveau, som gruppen anbefaler af hensyn til
klimaet.

Egentlig var der spændende perspektiver i initiativet, for næste naturlige skridt måtte vel
være,  at  kirkerne  fx  under  de  kommunale  budgetforhandlinger  også  kunne  bruge
klokkerne til at ringe ud, hvad skatteprocenten eller grundskyldspromillen højest måtte
være  i  det  nye skatteår.  Men ifølge  biskoppen i  Roskilde,  Peter  Fischer-Møller,  der
anbefalede ringningen,  var klimaet  netop ”ikke en partipolitisk  sag.  Det  handler  om
klodens og vor fælles  fremtid, som vi  som kirke også bør forholde os til”,  som han
sagde til Politiken.

Det er dog oplagt at stille spørgsmålstegn ved, om klimapolitik ikke også er partipolitik,
og om kirken derfor bør forholde sig til klimapolitikken. I hvert fald er det da noget
specielt, at kirken ligefrem har en mening om atmosfærens kemiske sammensætning.
Klimaspørgsmålet er imidlertid en langvarig interesse for Peter Fischer-Møller, der op til
klimatopmødet i 2009 sammen med 14 andre danskere fløj til Egypten for at deltage i en
af  Danmissions  talrige  dialogkonferencer,  som  ved  denne  lejlighed  handlede  om
klimaændringer. Man kan undre sig over, hvorfor Danmission ser det som sin opgave at
arrangere  en  konference  om  klimaændringer  i  Egypten,  men  ifølge  Fischer-Møllers
forklaring, var et af  formålene at få gang i  samtaler mellem muslimer og kristne, og
heldigvis  kunne  han  efterfølgende  berette,  at  der  da  var  gode  samtaler  over  såvel
måltider som udflugter samt endda godt humør, når tingene ikke lige gik efter planen.
Umiddelbart før klimatopmødet i Paris i 2015 blev Fischer-Møllers klimakarriere kronet
med  udnævnelsen  til  klimaambassadør  for  den  internationale  og  tværkirkelige
organisation ACT Alliance,  og han udtalte i  den anledning til  Kristeligt  Dagblad, at
”klimaengagerede kristne og kirken har en særlig rolle at spille i den fortsatte kamp for
at redde klodens klima efter Paris-mødet".

Biskoppens spændende rejser, som hans klimadiplomati kaster af sig, er ham vel undt,
og hvis Danmission har det svært med at diskutere forfølgelse af kristne i Mellemøsten,



så er klimaproblemer sikkert et ganske uproblematisk emne for et dialogmøde. Men er
det kirkens opgave at føre i klimapolitik?

Klima-  og miljøgruppen under Danske Kirkers  Råd er naturligvis ikke i  tvivl,  og de
mener  også,  at  de  har  det  teologiske  grundlag  i  orden.  I  deres Teologisk  og  etisk
grundlag står der således, at ”Gud Helligånd gør mennesker til sin kirke, frie i Guds
kærlighed til at takke og dyrke Gud og til at tage imod livets gaver og opgaver, lokalt og
globalt.” Hvilke opgaver Gud ”lokalt og globalt” har pålagt mennesket uddybes med
henvisning til 1. Mosebog hvor Gud har givet ”mennnesket til opgave at være forvalter
og hersker over skabningen”.

Herefter konkluderer Klima- og miljøgruppen, at den ”tror på, at kristne og kirker har et
profetisk kald til at modvirke social og økologisk nød og uretfærdighed i verden”, og
derfor arbejder gruppen ”på at skabe størst mulig bevidsthed i kirkerne for, at de rige,
industrialiserede  lande,  inklusiv  Danmark,  gennem vores  miljøbelastende  adfærd  og
forbrug,  har  et  historisk  medansvar  for  miljø-  og  klimakrisen,  der  rammer  de  mest
udsatte (herunder ikke mindst de fattigste) lande i verden hårdest”.

Dermed  adskiller  Klima-  og  miljøgruppen  sig  sådan  set  ikke  fra  andre  politiske
fortolkninger af Biblen, som for eksempel den befrielsesteologi, der opstod i 1950'erne
og 1960'erne i Latinamerika og (kraftigt inspireret af marxismen ) kæmpede imod social
uretfærdighed og skæv fordeling af ressourcer, som bevægelsen anså som et udtryk for
synd.

Med samme argumentation kan man derfor også argumentere for, at kristne ud fra en
guddommelig garanteret viden om, hvad der i enhver situation skal siges og gøres, skal
blande sig i stort set alle politikområder, uanset om det drejer sig om klima, miljø eller
samfundets  politiske  og  økonomiske  indretning.  Netop  det  spørgsmål  behandler
teologen K. E. Løgstrup i  bogen Den etiske fordring, hvor hans modargument er,  at
kristne er nødt til at tage stilling på ganske samme vilkår som enhver anden ikke-kristen,
hvilket  vil  sige,  at  de  skal  bruge  deres  fornuft,  indsigt  og  menneskelighed.  Ifølge
Løgstrup  udstyrer  Kristendommen  ikke  den  ”enkelte  med  en  politisk  eller  etisk
bedreviden”, og han advarer derfor imod at lade Kristendommen stivne i ideologi, for
”at argumentere med det kristne budskab i politiske og etiske spørgsmål fører altid til
den  forenkling  af  problemerne,  der  ganske  udelader  de  afgørende  overvejelser.  De
falder under bordet. Den kristne sidder med favnen fuld af betragtninger, der er ligeså
rigtige, som de er intetsigende, ligeså smukke, som de er banale, men han overlader alle
vanskelighederne til de ikke-kristne”.



Det samme kan siges om Fischer-Møllers klimamission, hvor indholdet er en lind strøm
af gode intentioner og almindeligheder. Til netmediet Altinget udtaler han således, at
der må være en inspiration fra Kristendommen i debatten om emner som klima og
udviklingsbistanden, men leder man efter konkrete forslag til politiske tiltag sidder han
(med Løgstrups ord) tilbage med favnen fuld af smukke, men banale betragtninger, og
han beskæftiger sig ikke med nogen af de konkrete vanskeligheder.

Fischer-Møller er således ikke til megen hjælp, når politikerne skal fastsætte afgiftsatserne
på  elbiler,  finde  støtteniveauet  til  biomasse  eller  beslutte,  om der  skal  opføres  nye
vindmølleparker i Jammerland Bugt eller ved Mejl Flak.

Man kan  også  sætte  spørgsmålstegn  ved  om klimaændringer  vitterlig  er  den  største
trussel mod menneskeheden. I disse år ændrer samfundet sig dramatisk og med stor
hastighed  på  en  måde,  som  klimaændringer  aldrig  ville  kunne  forårsage:  Store
betonklodser og bevæbnede soldater er blevet en del af gadebilledet, vejspærringer og
terrorsikringer er en fast bestanddel af selv den mindste byfest, og det er pludselig blevet
normalt,  at  hjemmehjælpere,  borgmestre  og  samfundsdebattører  skal  have
politibeskyttelse.

Hvis man mener, at klimaændringer er et anliggende for kirken, så ville det mest oplagte
være  at  se  på  den  underliggende  drivkraft  bag  vores  stigende  forbrug,  nemlig
befolkningstilvæksten.  FN  har  således  vedtaget  17  bæredygtighedsmål,  men  ikke  et
eneste af dem handler om at få klodens befolkningstal til at blive bæredygtigt. Forskere
har  også  defineret  ni  såkaldte  ”Planetary  boundaries”,  men  heller  ikke  her  indgår
klodens befolkning. Forklaringen er, at emnet er omgivet af både politiske og religiøse
tabu, så her ville Fischer-Møller måske netop kunne gøre en forskel.

Men det bedste ville efter min mening være, at de af kirkens folk, der har et – i øvrigt
helt legalt – behov for at få politisk indflydelse, udlever dette behov gennem et af de
mange politiske partier, men lader være med at bruge folkekirken som en platform.
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