VÅRA
AVTRYCK
Freds-, miljö- och rättvisepolicy

Varför ska vi bry oss?

Bibeln lär oss att Gud är alltings ursprung och orsak, skapelsen är
Hans händers verk. Människan är unik som skapad till Guds avbild
och har en speciell plats i Guds hjärta men allt skapat, växter och djur,
är älskat av Gud så som konstnären älskar sitt konstverk. Naturen får
sitt värde från samma källa som människan. Vi har samma ursprung
och väntar på samma framtid (Rom. 8:21, Kol 1:20).
Detta tror vi kan väcka en förundran och respekt inför den
makalösa värld som Gud låter oss leva i. Samtidigt gör människans
plats som Guds avbild att hon också har en stor del i ansvaret för
skapelsen. Gud ger oss ansvaret för att sköta om, vårda och bevara
skapelsen så att den kan leva vidare (1 mos 2:15). Det handlar dock
aldrig om ett överlåtande av ägandeskap utan om ett förvaltarskap
där jorden en dag ska lämnas tillbaka. Jorden är fortsatt Herrens.
(Ps 24:1) Gud låter alltså oss låna jorden, och det som Han skapat
med stor omsorg och kärlek är så vår uppgift att vårda på samma
sätt. Förvaltarskapet är ett uppdrag att ta på största allvar vilket
inte minst framgår av Jesu liknelser om punden i Luk. 19. Det är
därför med stor sorg och ånger som vi ser på tillståndet i vår värld
och konstaterar att vi hittills till stora delar misslyckats med vårt
gudagivna uppdrag. Men med tron på en hoppets och förlåtelsens
Gud är det aldrig försent för andra vägval.

Förvaltarskapet är en självklar del av vad det innebär att vara
lärjunge till Jesus Kristus, allting är skapat genom honom och
tillhör honom (Kol 1:16). Den Jesus som kallar oss att följa
honom är den Jesus som kallas fredsfursten, den Jesus som
förklarar sitt eget uppdrag med att säga att ”Herrens ande är över
mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de
fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och
syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet” (Luk 4:18).
Detta, tillsammans med uppmaningen från Jesus att vi skall
älska vår nästa, innebär att den kristna kyrkan aldrig får
blunda för frågor som rör fred, rättvisa och miljö. Överallt
där människor eller skapelsen i stort far illa ska kyrkan, som
efterföljare till Jesus, vara Hans representant och ställa sig på
den värnlöses och svages sida och vara en förebild för samhället.
När larmrapporter om klimathot och nyheter om krig och
katastrofer strömmar in är det lätt att känna hopplöshet: Vad gör
mitt liv och mina val för skillnad? Vi tror på en Gud som kan göra
något stort av det lilla och vi är inte ensamma. Tillsammans kan
vi göra skillnad och tillsammans med Jesus är potentialen enorm!
Dessutom har den kristna kyrkan alltid stärkts av motgång,
när vi lärt oss att inte bara lita till oss själva. För i svagheten blir
kraften som störst (2 Kor 12:9).
Vår utmaning från och ansvar inför vår Skapare, skapelsen, våra
medmänniskor och kommande generationer är att som enskilda
kristna, som församling och samfund, målmedvetet och seriöst
arbeta med förvaltarskapets nyckelfrågor; fred, rättvisa och miljö.

SAMFUNDET
Utbildningar, kurser och fortbildningar
nn Samfundets skolor bör låta freds-, miljö- och rättvisefrågor
ha en given plats i all undervisning och kursverksamhet.
nn Freds-, miljö- och rättvisefrågor skall vara en naturlig del i
samfundets utbildningsverksamhet. Detta skall avspeglas
i kursutbudet för församlingsledare och ledare inom barnoch ungdomsverksamhet.
nn Samfundet uppmuntras att tillhandahålla uppdaterat
material inom området.

Arrangemang (läger, konferenser, gudstjänster)
Vid arrangemang skall följande eftersträvas:
nn Att arbeta så miljöriktigt som möjligt. Detta sker t.ex.
genom källsortering, kompostering och en årlig ökning av
användandet av miljö- och rättvisemärkta produkter.
nn Att uppmuntra och underlätta för samåkning eller
användande av kollektivtrafik bland deltagare.
nn Att centralt anställd personal samåker eller åker kollektivt.
nn Att engångsmaterial utesluts.
nn Att i övrigt minska resursförbrukningen.
nn Att stimulera till freds-, miljö-, och solidaritetsarbete
(t.ex. genom utställningar och försäljning av ekologiska
och rättvisemärkta produkter samt exempel på praktiska
och miljöriktiga tillämpningar).
En helg per år bör få en uttalad miljöriktning, då Skaparen och
livets storhet särskilt betonas. Dessutom bör ”Miljövänliga veckan”
i september/oktober och FN-dagen 24 oktober uppmärksammas.
Förutom läger, konferenser och gudstjänster skall speciella arrangemang med miljöinriktade aktiviteter anordnas.

Material
nn Skapelseansvar och miljöengagemang bör ingå som en
naturlig del i allt nyframställt material.
nn Ledarhandledningar m.m. bör innehålla information om
freds-, miljö- och rättviseengagemang, t.ex. idéer och tips
från andra trossamfund och ideella organisationer (exempelvis
Sveriges Kristna råd, Svenska Kyrkan, Studieförbunden,
Diakonia, Sackeus, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden)
nn Samfundets tidning bör kontinuerligt skriva om frågor som
rör miljö-, rättvise- och fredsfrågor.
nn Samfundet skall tillhandahålla en resursbank på hemsidorna.
nn Utskick skall som grundregel ske elektroniskt.

Expedition, skolor och gårdar
Dessa skall vara förebilder ur miljösynpunkt genom att:
nn Utse miljöansvarig.
nn Upprätta en miljöplan.
nn Freds-, miljö- och rättvisefrågor bör vägas in i arbetet med
verksamhets- och handlingsplaner.
nn Samfundsexpedition samt samtliga bolag och stiftelser skall
lämna en miljöredovisning i årsredovisningen.
nn Samfundsexpeditionen skall genomgå och upprätthålla en
miljödiplomering.
nn Koldioxidutsläppen från expeditionens aktiviteter skall
årligen minska.
nn Vid möten och sammanträden på annan ort skall om
möjligt digitala kommunikationsvägar användas som första
alternativ framför resande.
De bör även tillhandahålla bra miljöinformation och visa på praktiska tillämpningar såsom källsortering, kompostering, park- och
trädgårdsskötsel enligt ekologiska principer, användning av miljöriktiga rengöringsmedel, alternativa bränslen, lågenergibelysning,
miljö- och rättvisemärkta produkter, minskad resursförbrukning och
beaktande av energieffektivitet vid ombyggnation/reparation.

FÖRSAMLINGEN

Församlingsledning
Församlingsanställda och alla med ledarfunktion bör ha ett
miljömedvetande när det gäller hela församlingens verksamhet
och rekommenderas att ta del av samfundets information och
resurser på området.

Verksamhet
Gudstjänst och undervisning

Församlingen bör anordna temagudstjänster och andra
samlingar med inriktning på miljö- och skapelseansvar
samt rättvise-och fredsfrågor. Kyrkornas globala vecka ska
uppmärksammas i mötesplaneringen.
Församlingen bör ta del i kampanjer och satsningar som görs i
samhället.
Barn- och ungdomsverksamhet

Verksamheten ska ge ökad medvetenhet och ansvarskänsla
inför freds-, miljö- och rättvisefrågor. Intresse och engagemang
kan väckas genom undervisning och att man visar på praktiska
tillämpningar. I detta arbete är också ledaren en viktig förebild
och därför uppmanar vi till fortbildning av ledare i dessa frågor.

Miljöplan
Styrelsen ansvarar för att en enkel miljöplan upprättas.
Exempel på hur en sådan kan se ut finns på Svenska
Alliansmissionens hemsida.

Församlingens lokaler
nn Församlingens lokaler bör värmas upp på ett miljöriktigt sätt.
nn Vid inköp skall produkter med miljö- och rättvisemärkningar prioriteras.
nn Skötsel av fastigheter och park/trädgård skall ske efter
ekologiska principer.
nn I allt arbete skall en minskad resursförbrukning eftersträvas
genom att t.ex. utesluta engångsartiklar.

Vill du veta mer?
Mer materialtips och länksamling finns på www.alliansmissionen.se.
Vill du ha ytterligare information kring miljömärkning på produkter
och källsortering; besök www.konsumentverket.se och www.sopor.nu.
En fördjupning från Kyrkorna i Sverige om klimat och hållbar utveckling
finns i Sveriges Krista Råds skrift Värna om den jord som Gud älskar.

Denna policy skall vara ett levande dokument och revideras årligen.
Ansvaret för detta ligger på styrelserna för SAM och SAU.

www.sau.nu

