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Inledning

Evangeliska Frikyrkans hållbarhetspolicy utgår från att jorden är Guds skapelse. Policyn utgår även från
vetskapen om att hur vi väljer att genomföra vårt uppdrag, kommer att påverka vårt avtryck på jordens klimat,
miljö, begränsade naturresurser och på människors livsvillkor.
I den rådande situationen med global uppvärmning och allvarliga hot mot livsmiljön på jorden vill vi i
organisationen Evangeliska Frikyrkan ta vårt ansvar och värna skapelsen genom en miljö- och klimatmässigt
hållbar verksamhet.
Denna hållbarhetspolicy ska styra organisationen Evangeliska Frikyrkans samtliga verksamheter vad gäller
områdena 1-3 nedan och ge förutsättning för ett strukturerat och väl fungerande miljö- och klimatarbete.

Avgränsning och förhållningssätt
Policyn omfattar följande områden:
1. Klimatpåverkan (effekter av den globala uppvärmningen av atmosfären)
2. Miljöpåverkan (såsom vatten, mark, luft och biologisk mångfald)
3. Resursförbrukning (jordens naturresurser)
EFKs verksamhet ska på dessa områden utmärkas av
… minimerade utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser
… minimerad negativ påverkan på miljön
… ansvarsfull och hållbar användning av jordens naturresurser
… solidaritet med dem som drabbas värst av klimat- och miljöförändringarna

Värdegrund

Förvaltarskap
I en kristen förståelse är jorden en gåva skapad av Gud, där vi som människor är satta att bruka och vårda (1
Mos 2:15). Det utgör en teologisk utgångspunkt för kyrkans förhållningssätt till hur vi ska förhålla oss till
jorden och dess resurser. Skapelsen är något vi har till låns eftersom jorden är Herrens med allt den rymmer.
(Psaltaren 24:1).
Försoningen och missionsuppdraget inbegriper skapelsen
Skriften betonar att hela skapelsen är drabbad av synden ”och väntar på sin upprättelse” (Rom 8:19-22).
Evangeliska Frikyrkans tro- och självförståelsedokument beskriver vårt uppdrag utifrån Guds mission: ”Gud
har agerat i historien och fortsätter att agera för att upprätta den brustna relationen mellan Gud och människan,
men även relationen mellan människor, och relationen mellan människan och skapelsen.” 1 Försoningen
inbegriper skapelsen och är en del av vårt missionella uppdrag i världen.
Ansvaret för vår nästa
Skriften betonar ansvaret för vår nästa (Luk 10:27). Vetskapen om att klimatförändringar och ett oaktsamt
användande av jordens resurser drabbar de mest utsatta i världen förpliktigar.
Evangeliska Frikyrkans tro- och självförståelsedokument uttrycker att arbetet för att ”…. verka för större
ansvarstagande för miljö och klimat, grundas i övertygelsen om alla människors lika värde utifrån Guds vilja i
skapelse och frälsning.”2
Detta sammantaget utgör basen för att vi ska arbeta för hållbarhet och ett begränsat miljöavtryck, ett
förhållningssätt som även ligger i linje med de globala miljö- och klimatmålen i FNs Agenda 2030.
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