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Az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat (European Christian Environmental Network – ECEN)  
2018. október 6. és 10. között tartotta 12. nagygyűlését a lengyelországi Katowicében „Gazdasági és 
ökológiai igazságosság útján” címmel, amin huszonkét európai és tengerentúli országból  érkező 
nyolcvanöt résztvevő vett részt. A nagygyűlésen a beszélgetések Jeremiás próféta bibliai szavai 
szellemében folytak: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és nem romlást 
tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok.” ( Jer 29,1) 

Összegyűltünk, hogy megosszuk Isten által teremtett világ iránti örömünket, emlékeztessük magunkat, 
hogy ez mindenhol veszélybe került, és hogy az egyházaknak nemcsak Európa szerte, hanem a világ 
minden pontján feladatuk, hogy törődjenek a teremtéssel; istentisztelettel, cselekedettel és pártfogással.   

Egyházi, egyetemi kollégákkal és a felső-sziléziai régió polgári hatóságival folytatott megbeszélések során 
megismerkedtünk a légszennyezettség és a melegház-hatású gázkibocsájtás csökkentése, és a gazdaság a 
szénbányászatról a több fenntartható energia termelésére való átállásának segítése felé irányuló 
törekvésekkel. 

A nagygyűlés megbeszéléseinek a fókusza a gazdaság és az ökológia közötti kapcsolat volt; hogyan lehet 
igazságosan elosztani a rendelkezésre álló erőforrásokat a gazdasági és ökológiai igazságosság elveit 
tiszteletben tartva. 

A nagygyűlés lehetőséget adottaz ECEN 20. évfordulójának megünneplésére is. Az ECEN első találkozása 
után húsz évvel tanúi lehetünk az Európában megerősödő zöld egyház, öko-egyház és ökogyülekezeti 
mozgalmaknak. A hitközösségeknél megjelenik az imádságban, gyakorlatban és pártfogásban az az 
éghajlati igazságosság és a fenntartható jövőre vonatkozó üzenet: A mi felelősségünk és kötelességünk 
gondoskodni a teremtésről. Ünnepeljük a sikerét és buzdítunk minden egyházat arra, hogy 
csatlakozzanak ehhez a mozgalomhoz. 

 

Mi a kihívás? 

Húsz év alatt hatalmas változáson ment át a természeti erőforrások felhasználása. Ezekben az 
évtizedekben a biodiverzitás és az élőhelyek száma világszerte olyan mértékben lecsökkent, hogy a 
tudósok új tömegkihalásról beszélnek. A tömeges erdőirtások nagymértékben hozzájárulnak a 
klímaváltozáshoz és az emberiség riasztó ütemben juttat melegházhatású gázokat az atmoszférába, 



leginkább a fosszilis üzemanyagok égetésével. Ennek következményében megváltozik az éghajlat; ezzel 
vitathatatlanul tisztában vagyunk. 

A katowicei találkozónkkal egy időben az ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi Testülete 
(Intergovernmental Panel onClimateChange - IPCC) kiadta az új globális felmelegedésről szóló jelentését, 
amiben taglalta, hogy mi szükséges ahhoz, hogy a globális felmelegedést 1,5°C-ra korlátozzuk és annak 
következményét, ha ezt nem tesszük meg. A globális felmelegedés 1,5°C-ra való korlátozásához a 
társadalom minden szintjén gyors, messze ható, és eddig még nem látott változásokra van szükség. A 
veszélyes mértékű éghajlatváltozás elkerülése és az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok elérése 
érdekében egy alapvető változásnak már ma el kell kezdődnie. 

Az elkövetkezendő húsz évben, ha nem teszünk célravezető intézkedéseket a melegház-hatású gázok 
kibocsájtásának csökkentése érdekében, a globális felmelegedés mértéke nemcsak az 1,5°C, de még a 
2°C-ot is túllépheti. Ez be is fog következni, ha a Párizsi Megállapodás tagjai nem mutatnak a mostaninál 
nagyobb szintű elköteleződést az ügy iránt. 

Tudjuk, hogy mi a helyzet, és nem lehet több kifogásunk! Mindemellett, hívő emberként erkölcsi 
kötelességünk a legkiszolgáltatottabbak előtérbe helyezése a környezetvédelemben. Az ECEN nagygyűlés 
témája „Reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok”. Nem tehetjük meg, hogy figyelmen kívül hagyjuk 
a tudományt, vagy, hogy lebénítson minket a félelem. 

A hitünkből remény születik; Olyan remény, amely nem naiv, nem ábrándozó. 

 

Miért tesszük ezt? 

Reményteljes jövőt akarunk. A tudományból megtudhatjuk, hogy mi történik; a hit megmondja, hogyan 
kell erre reagálnunk. Ahhoz, hogy a Földön egy reményteljes jövőt hozzunk létre, most kell cselekednünk. 

János evangéliumának 6. fejezetének 1-11 verseibenötezer ember megvendégeléséről és az osztozás 
fontosságáról olvashatunk. Egy védtelen gyermek az, aki kenyeret és halat hozott. Az, hogy a gyermek 
megosztotta ételét inspirál és egy követendő példát állít elénk. Az osztozás és nem pedig az irigység az út 
a klímaigazságossághoz. 

Egyenként és közösen is tennünk kell azért,hogy csökkentsük a környezeti hatásunkat, különösen az 
ökológiai lábnyomunkat. A nyersanyag-kitermelő gazdaság és az az életmód, amit folytatunk nem 
fenntartható. A fogyasztási és termelési struktúráknak és mintázatoknak minél hamarabb át kell 
alakulniuk egy alacsony szén-dioxid kibocsájtású gazdasággá az erőforrások igazságosabb elosztásával. 

Felhívjuk a kormányokat és politikai döntéshozókat arra, hogy: 

• Vegyék komolyan a helyzetet és cselekedjenek kellőképpen: kötelezzék el magukat a 
melegházhatású gázok kibocsájtásának csökkentése mellett, hogy azok igazodjanak az IPCC által 
kiadott jelentésben megadott tudományos adatokhoz. 



• Dolgozzanak egy fenntartható jövőért és a legkiszolgáltatottabbak megsegítését szolgáló 
eljárásokon. Nincs elfogadható kifogás. 

• Előre tekintve az ENSZ Klímaváltozási Konferenciára (COP24), amit Katowicében fognak tartani, 
látható és eltökélt cselekvési tervek alkotására hívunk fel mindenkit. 

Felhívjuk az egyházakat és hitközösségeket arra, hogy: 

• Kezdeményezzenek és tartsanak fenn széleskörű diskurzust az egyházak közt és a szélesebb 
társadalomban a szükséges változásokról, amik a fenntartható és igazságos életmód 
előidézéséhez elengedhetetlenek; tartsák tiszteletben a teremtést, segítsék elő az alacsony 
széndioxid kibocsájtású gazdasággá való átalakulást és képviseljék a nemzedékek közötti 
igazságosságot. 

• Támogassák, ösztönözzék és vezessék be közösségeikben akörnyezetvédelmi 
kezdeményezéseket, hogy minél eredményesebben reagáljanak az ökológiai kihívásokra. 

• Beszéljenek úgy a reményről, ami a helyzet komolyságával foglalkozik és egy igazságosabb és 
fenntarthatóbb jövő képét ígéri. 

• Készítsenek teológiai és liturgikusteremtésvédelmi anyagokat; emeljék be a Teremtés Ünnepét a 
liturgikus naptárakba és nyitott ökumenikus szellemiségben ünnepeljék meg közösen azt. 
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