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Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska
Kościół na całym świecie wzywa do pilnych działań przeciwko zmianom klimatycznym
W stanowczym apelu podpisanym przez sześciu przewodniczących konferencji episkopatów, przywódcy
Kościoła Katolickiego nawołuje przywódców politycznych do podjęcia natychmiastowych działań w celu
przezwyciężenia niszczycielskich efektów kryzysu klimatycznego.
W kontekście opublikowanego niedawno raportu ONZ ds. klimatu (IPCC) dotyczącego pilnej potrzeby
wprowadzenia regulacji, które ograniczyłyby globalne ocieplenie do 1,5°C, Kościół wzywa polityków do
podjęcia działań mających na celu pilne wprowadzenie w życie Porozumienia Paryskiego dla dobra
ludzkości i całej planety. Wyraża także prośbę, by następna Konferencja Narodów Zjednoczonych w
sprawie zmian klimatu COP24 (Katowice, Polska, grudzień 2018) okazała się kamieniem milowym na
drodze wyznaczonej w Paryżu w 2015 roku.
Oświadczenie to zostało zaprezentowane w Rzymie dzisiaj i podpisane przez Jego Eminencja Kardynał
Angelo Bagnasco, Arcybiskup Genui, Przewodniczący CCEE; Jego Eminencja Kardynał Oswald Gracias,
Arcybiskup Bombaju, Przewodniczący FABC; Jego Eminencja Kardynał Rubén Salazar Gómez, Arcybiskup
Bogota, Przewodniczący CELAM; Jego Eminencja Peter Loy Chong
Arcybiskup Suwy, Przewodniczący FCBCO; Jego Eminencja Jean-Claude Hollerich, Arcybiskup
Luksemburga, Przewodniczący COMECE; Jego Eminencja Gabriel Mbilingi, Arcybiskup Lubango,
Przewodniczący SECAM.
Inspiracją dla niego jest praca wykonana w terenie przez wiele dzielnych osób, zarówno we wspólnocie
chrześcijańskiej, jak i poza nią, które rozpowszechniają wezwanie papieskie zawarte w Laudato Si’. W
apelu tym znajduje się żądanie pilnych i radykalnych zmian oraz przypomnienie, by oprzeć się pokusie
wprowadzania szybkich technologicznych poprawek. Przywódcy Kościoła z Ameryka Łacińska, Azja,
Afryka, Oceania i Europa wspólnie apelują do rządów o podjęcie konkretnych działań, mających na celu
zwrócenie się ku równemu rozdziałowi zasobów i obowiązków, w którym „najwięksi emitenci wezmą
polityczną odpowiedzialność i spełnią swoje zobowiązania finansowe na rzecz zmian klimatycznych.”
Wezwanie oparte jest na zasadach pilności, sprawiedliwości między pokoleniami, godności ludzkiej i
praw człowieka. Oscyluje ono wokół założeń centralnych: utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie
poniżej 1,5°C, zmianę w kierunku zrównoważonego stylu życia, szacunku dla wiedzy wspólnot
autochtonicznych, wprowadzenia zmian w paradygmie finansowej zgodnie z międzynarodowymi
umowami klimatycznymi, transformacji sektora energetycznego poprzez zakończenie ery paliw

kopalnych i przejścia do odnawialnych źródeł energii, ponownego rozpatrzenia kwestii rolnictwa, by
upewnić się, że sektor ten dostarcza zdrowego i łatwo dostępnego pożywienia, ze szczególnym
uwzględnieniem ekologii rolnej.
Poprzez niniejsze oświadczenie, przywódcy Kościoła potwierdzają swoje zaangażowanie w
podejmowanie śmiałych kroków na rzecz zrównoważonego rozwoju, będącego kluczowym elementem
sprawiedliwości klimatycznej. Kościół Chrześcijański z całego świata angażuje się w konkretne inicjatywy
wspierające tworzenie zrównoważonych społeczności i stylu życia. Obejmuje to także globalnym ruch na
rzecz rezygnacji z paliw kopalnych i rosnące zaangażowanie w Czasie dla Stworzenia.
Oświadczenie to wspierają stowarzyszenia Katolickie CIDSE, Caritas Internationalis oraz Światowy Ruch
Katolików na Rzecz Środowiska.
„To Kościelne wezwanie jest dla nas inspirujące. Stanowi ono wyraźny znak, że wysiłki organizacji
chrześcijańskich mające na celu uzyskanie sprawiedliwości klimatycznej i energetycznej oraz dostępu do
pożywienia są zauważane. Doceniamy również wsparcie dla naszego wezwania do zmiany systemu
społecznego i cieszymy się, że możemy być częścią globalnego ruchu w tym kierunku” - powiedziała
Josianne Gauthier, Sekretarz Generalny CIDSE.
„Oświadczenie to wyraźnie wskazuje, że międzynarodowy Kościół Katolicki jest oddany przyspieszeniu
działań na rzecz sprawiedliwości klimatycznej. Przywódcy Kościoła powtarzają wezwanie papieża
Franciszka do pilnego rozwiązania kryzysu klimatycznego. Każdy wzrost temperatury na świecie jest
tragedią dla tych najsłabszych, więc nie możemy marnować czasu, musimy znaleźć rozwiązania dla nich i
dla przyszłych pokoleń. Pytaniem jest tylko, kiedy przywódcy polityczni podejmą się tego wyzwania”
powiedział Tomás Insua, Dyrektor Wykonawczy Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska.
„Potrzebna jest głęboka i natychmiastowa zmiana kierunku w jakim zmierzają zmiany klimatyczne.
Podczas szczytu klimatycznego w Katowicach musi zajść transformacja. Naszą planetę i tych najbardziej
narażonych na skutki ekstremalnych warunków pogodowych można uratować, ale by tak się stało
potrzebna jest wola polityczna” - mówi Michael Roy, sekretarz generalny Caritas Internationalis.
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