Biffen, bilen, bostaden
– och banken!
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Staffan Lindberg, musiker, artist och koldioxidbantare, föreläste på inspirationsdagen
för Kyrkornas globala vecka.

Vad vi äter, våra konsumtionsvanor och då särskilt
bilen, och uppvärmningen
av våra hem är de enskilt tre
största bovarna när det gäller vår personliga påverkan
på klimatförändringarna.
Men gör det någon skillnad om du och
jag ändrar våra vanor och blir medvetna
om hur vi lever? Ja, det gör det men det
är långt ifrån tillräckligt. Beslut måste
fattas på betydligt högre nivå. Muhammad Shamsuddoha, klimatexpert i
Bangladesh, ett land som drabbats svårt
av jordens klimatförändringar fick frågan: Är det kört? Han svarade: ”Inte om
invånarna i de rika länderna sätter tryck
på sina ledare att agera”.
I februari genomförde Kyrkornas globala
vecka sin årliga inspirationsdag som en
vårupptakt inför höstens stora ekumeniska samling. Temat för 2015 och 2016
kommer att vara klimatförändringarna
och dess påverkan, men inte bara på
jorden i sig utan också på de drabbade
människornas rättigheter.
– Klimatförändringarna påverkar direkt

eller indirekt alla mänskliga rättigheter,
därför måste något göras, säger Petter

Lydén, policyrådgivare i klimatfrågor på
Diakonia.
Petter Lydén var en av talarna på inspirationsdagen och han levererar på
ett högst begripligt sätt vad det är som
händer just nu med klimatet och vilka
åtgärder som måste göras för att hejda
den negativa utvecklingen.
– Det kan vara bra för er att veta att
debatten är över nu sedan en 10–15 år
tillbaka. Alla forskare, cirka 2 000 stycken, över hela världen är överens: klimatkrisen finns och det är vi människor som
orsakat den och därför är det också vi
som måste lösa den.
Diakonia har, tillsammans med Svenska
kyrkan och flera andra samfund och
organisationer, lanserat en internationell
klimatkampanj i Sverige: ACT now for climate justice Här samlas namnunderskrifter
in för klimaträttvisa. Namnunderskrifterna ska lämnas till FN:s klimatkonferens i
Paris i början av december. Kampanjens
syfte är just att sätta press på politikerna
att fatta de avgörande besluten för vår
världs överlevnad och existens.
”Varför ska kyrkan hålla på med miljöfrågor och hållbar utveckling” är det
många som frågar, berättar Lisa Fröberg,
dagens andra talare och stiftsadjunkt i
Västerås stift med bland annat ansvar för
miljöfrågor.

– Kyrkorna är bra på att arbeta med det
som inte syns, och klimatförändringarna
syns inte, men vårt uppdrag är att göra
det osynliga synligt, svarar Lisa Fröbergs
på frågan. Kyrkan har också en själa
vårdande uppgift och det finns en stor
klimatoro och klimatångest i vårt samhälle, här kan kyrkan göra en stor uppgift genom att bidra till att sänka oron
för människor.
Lisa Fröberg visar med hjälp av siffror från SOM-institutet (2013) att av
de saker som oroar svenskar mest ligger
miljön och klimatet i topp. Här är det
viktigt att hitta vägar att hjälpa männi
skor att må bättre.
– Undersökningar visar att den som
gör något, som engagerar sig i frågan
även om det är något mycket litet, mår
bättre, berättar Lisa Fröberg.

Inte bara Lisa Fröberg utan också Staffan
Lindberg, musiker, artist och koldioxidbantare, ser en viktig roll för kyrkorna
när det gäller klimatarbetet:
– Att vända klimatutvecklingen till
det bättre kommer att ta tid, lång tid,
300 år beräknar man och eftersom kyrkan är vana att tänka 2000 år bakåt
kommer den inte att ha något problem
med att tänka 300 år framåt. Kyrkan är
van att tänka och syssla med det eviga.
Det är kyrkan och geologerna.
Staffan Lindberg berättar att det är bio-

logen och författaren Stefan Edman som
myntat begreppet Biffen, Bilen och Bostaden. Staffan själv har lagt till Banken
eftersom placeringen av våra pensionspengar påverkar miljön.
– Hela branschen badar i olja, berättade min bankkontakt uppriktigt när jag
ringde och ville placera om mina pensionspengar, säger Staffan Lindberg.

Hopp och tro präglade stämningen även
om alla var väl medvetna om att det är
en extremt allvarlig situation vi befinner
oss i och att alla handlingar och åtgärder
är akuta.
– Vi ska komma med färre pekpinnar
som ökar människors skuld och klimat
oro, istället ska vi komma med förundran. Vi behöver mer förundran i samhället och där har vi som kyrka något att
bidra med, säger Lisa Fröberg.
Annika Damirjian
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