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EBF Amsterdam resolution om COP261 
 
EBF Rådsmødet, en hybrid konference i Amsterdam, Holland, d. 22.-25. september: 
 
LOVPRISER at Guds herlighed og kærlighed bliver afsløret og vist i Hans fantastiske skabelse. 

Jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens beboere, tilhører Herren. 
 Salme 24, vers 1 

 
TROR at som skabte i Guds billede og som Hans forvaltere, er vi blevet betroet det privilegium og ansvar at 
beskytte Hans skaberværk og at vi er kaldet til at leve på en måde, der reflekterer Hans billede. 
 
BEKRÆFTER igen Rådets resolutioner fra 2019 og 2008 om Klimaforandringer og Skabelsespleje. 
 
TAKKER for dem, der bruger deres kreativitet til at udvikle idéer og teknologi, som vil hjælpe til at reducere 
intensiteten i klimaforandringerne, moderere følgerne og beskytte både menneskeheden og hele 
skaberværket. 
 
FEJRER at de unge mennesker i vores region, som ser følgerne af klimaforandringerne, planlægger og 
deltager i arrangementer og initiativer, der holdes inden COP konferencen. 
 
ANERKENDER de ekstreme vejrhændelser, som har ramt vores medlemskirkers lande og beder for nationale 
og lokale lederes forberedelser til flere ekstreme vejrhændelser. 
 
FORPLIGTER os på at bede for beskyttelse og genoprettelse af truede levesteder og en bæredygtig 
produktion i hele verden. 
 
OPMUNTRER vores medlemskirker og partnere til at understrege vigtigheden af det kristne samfunds rolle i 
beskyttelsen af Guds skaberværk, som er en del af Jesus’ befaling om at elske vores næste. 
 
INVITERER vores medlemskirker og partnere til at være fortalere i lokale kirkesammenhænge for at 
investere i grønne løsninger i deres bygninger og arealer og til at samarbejde og dele gode løsninger. 
 
ANBEFALER vores medlemskirker og partnere at deltage i ’The Season of Creation’ sammen med andre 
europæiske kristne. (www.ebf.org/post/celebrating-the-season-of-creation). 
 

 
1 COP er en årlig konference, hvor verdens nationer mødes for at diskutere og planlægge, hvordan man sammen kan 
møde udfordringerne med klimaforandringer. COP26, den 26. konference, holdes i Glasgow, Skotland fra 31. oktober 
til 12. november med den britiske regering som vært. ukcop26.org/ 

http://www.ebf.org/post/celebrating-the-season-of-creation


UDFORDRER vores medlemskirker og partnere til at tale imod uligheden i klimaforandringerne, da de 
påvirker fattige nationer mest, og opfordrer rige nationer til økonomisk at støtte grønne løsninger i hele 
verden. 
 
OPFORDRER medlemskirker og partnere til at bede for lederne af COP26 og henstille til deres regeringer at 
adressere klimaforandringer og – især – at adressere COP26 målene: 
 

• at sikre global balance mellem drivhusgasser ved produktion i verden sammenholdt med reduktion 
i atmosfæren i 2050 og holde 1,5 grads temperaturstigning som en mulighed 

• at tilpasse og beskytte samfund og naturlige levesteder, som allerede er ramt af klimaforandringer 
• at rejse kapital så de første to punkter kan realiseres, og 
• at arbejde sammen for at ambitionerne bliver til virkelighed 

 
 
 


