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MILJØVERN

STANDPUNKT

Frelsesarmeen tror at mennesket er skapt i
Guds bilde, og at det har fått forvalteransvaret
for jorden og alt som fyller den.

Frelsesarmeen mener at miljøødeleggelser er
et av de mest presserende problemene verden
står overfor i dag. Effektene av dette rammer
ikke alle likt, men er særlig merkbare i de mest
sårbare lokalsamfunnene, og da spesielt på
områder som helse, levebrød, husly og valg
muligheter.

Frelsesarmeen er bekymret for de effektene
miljøødeleggelsene får for både dagens og
kommende generasjoner. Det er nødvendig
med en bærekraftig miljøpraksis for å møte
dagens globale behov og ambisjoner, uten at det
skal gå ut over livet til kommende generasjoner.
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BAKGRUNN OG KONTEKST
I løpet av det forrige århundret har jorden
blitt utsatt for en rovdrift som har resultert i
unaturlige endringer i det biologiske mangfoldet,
forurensning av luften og vannet, uttynning av
ozonlaget og ødeleggelser av landområder.
Majoriteten av forskere forutsier økte tem
peraturer på grunn av menneskenes aktiviteter.
Dette vil føre til mer ekstremvær og mindre
forutsigbart værmønster.

Kull, naturgass og olje sto for 87 prosent av
det globale energiforbruket i 2012. Prognosen
er at det i 2040 fremdeles vil være mer enn
tre fjerdedeler av verdens energiforbruk som
kommer fra flytende drivstoff, naturgass og kull.

Disse er ikkefornybare ressurser. Sett sammen
med den hurtige, globale befolkningsveksten og
miljøavtrykket fra industri og landbruk, blir det
klart at ressursbruken vår ikke er bærekraftig.

Miljøødeleggelser handler derimot om mer enn
energieffektivitet og CO2utslipp. Miljøet blir
også påvirket av andre faktorer som befolknings
vekst, migrasjonsmønster og fattigdom.

Artsmangfoldet av planter og dyr minker, som
følge av tap av leveområder og klimaendringer.
Forurensning av luft og vann, redusert mat
produksjon og ørkenspredning truer helsen,
velværet og selve livsgrunnlaget til millioner av
mennesker. Dette burde oppta alle mennesker
over alt. Løsningene er ikke enkle og vil kreve
en samordnet innsats over lang tid.
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GRUNNLAGET FOR  
FRELSESARMEENS STANDPUNKT

Frelsesarmeens møter disse miljøutfordringene
basert på følgende prinsipper:

Gud er skaper, styrer og opprettholder av alle
ting. Jorden og det som fyller den hører Herren
til (Salme 24,1, 2.Mos 19,5). Som mennesker skapt
i Guds bilde (1. Mos 1,27) er vi satt til å forvalte
jordens ressurser (1. Mos 2,15). Gud inviterer oss
til å dele ansvaret for forvaltningen av skaperver
ket (1.Mos 1,28–31, 2,15), og til å ta del i arbeidet
med å gjenopprette skaperverket (Rom 8,19–22).

Guds relasjon til skaperverket er bygget på
kjærlighet og omsorg. Menneskehetens forvalter
skap reflekterer denne omsorgen, da mennesket
er skapt i Guds bilde. Verden ble skapt til Guds
ære, og for å åpenbare hans herlighet (Sal 19,1–6);
vårt forvalterskap er i tråd med dette.

Miljøødeleggelsene på jorden er delvis et resul
tat av menneskelig aktivitet (Jes 24,5–6) og det
er derfor vårt ansvar å arbeide for å lege de
sårene som er skapt. Det bibelske budet om å
«legge jorden under oss» og «råde» over den
bør tolkes som et krav om å være gode forvalt
ere, heller enn å rettferdiggjøre misbruk av
jordens ressurser (1 Mos 1,28). Det faktum at
konsekvensene av klimaendringene og miljø
ødeleggelsene er mest merkbare i de fattigste
delene av verden, gir oss et ekstra ansvar for å
forsvare de som er mest utsatt, og å arbeide for
å gjenopprette rettferdighet i det globale felles
skapet. (Mika 6,8)
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PRAKTISK RESPONS

Frelsesarmeen søker å forbedre sin respons på
miljøødeleggelsene ved å bekrefte følgende:

1. Vi erkjenner vår mangel på omsorg for
miljøet. Vi søker å vende om ved å bestre    

 be oss på å være mer bevisst og involvert i
holdningsendrende arbeid som vil lede til
en mer ansvarlig bruk av miljøet og dets
ressurser.

2.Vi vil oppmuntre endringer i salvasjonis 
 ters holdninger som leder mot en mer

ansvarlig bruk av miljøet og dets ressurser.
Dette gjør vi ved å oppfordre til refleksjon
over både nåværende og tidligere praksis.

3. Vi vil vedta fornuftige prosedyrer og
metoder for å gjøre Frelsesarmeen mer
miljøvennlig. Dette inkluderer utstrakt
resirkulering, prosedyrer for miljøvenn  lige
innkjøp og å utvikle innovative måter
å redusere den destruktive bruken av
naturressursene.

4. Vi vil minske skadene fra miljøødeleggels  
 ene ved å undervise og opplyse salvasjon 
 istene med det som mål å leve et mer

miljøbevisst liv.

5. Vi vil gi praktisk bistand og stå opp for de
som er påvirket av uheldige eller skadede
miljømessige forhold.

6. Vi vil se etter muligheter for samarbeid
og koordinering med alle myndigheter,
mennesker og ideelle organisasjoner
som arbeider mot et felles mål om en
bærekraftig livsstil og vern av miljøet.

Frelsesarmeens kommunikasjonsavdeling


