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Všichni zakoušíme dopady změn klimatu. Citlivěji vnímáme výkyvy počasí, sucho a
problematiku oteplování planety. Jako lidstvo stojíme před dalekosáhlými hrozbami
nedostatku pitné vody, snižující se biodiverzity, neobyvatelnosti celých oblastí planety a
stěhování milionů lidí. Rozsah problémů mnohé ochromuje. Někteří se snaží situaci
ignorovat nebo zlehčovat. Jiní se spoléhají na to, že žijeme ve šťastnější části světa a že se
nás změny nedotknou. Jsou však také lidé, které tato situace hluboce trápí a snaží se
nejhoršímu podle svých sil zabránit. Někteří přitom propadají chmurám, že vztah člověka
ke stvoření se již nezdaří změnit včas.
Připojujeme se k lidem, kteří chtějí v této situaci jednat a kteří si uvědomují odpovědnost za
svět. Jako křesťané se nechceme vzdát naděje. Myšlenka stvoření nám pomáhá pochopit, že
všechno živé je jedinečné a že Bůh v něm stále působí. To nám dává naději, že každý člověk
může přispět k nápravě a stát se inspirací pro druhé. Je třeba solidarity s těmi, kteří změny
klimatu nezavinili a na které dopadají nejvíce. Nadějí jsou pro nás mladí lidé, kteří si
uvědomují, že budoucí podobu světa je třeba řešit dnes a tlačí na politiky, aby jednali.
Podporujeme rozvoj čistých forem energie, ústup od fosilních paliv a zodpovědné zacházení
s krajinou. V Českobratrské církvi evangelické chceme hledat všechny možné a dostupné
prostředky, abychom náš vlastní podíl na změně klimatu snížili.
Naše společnost se ve vztahu ke klimatickým změnám mylně rozděluje na „aktivisty“ a
„realisty“. Globální změny se týkají nás všech. Nepomůže již pouze dobrovolná skromnost
jednotlivců, ani změny jen v jedné části světa. Všichni musíme změnit své smýšlení a podílet
se na záchraně prostředí. Proto se obracejme na politiky na všech úrovních, na Parlament a
vládu ČR, občanskou společnost a všechny jednotlivce, aby situaci vzali vážně a jednali
moudře, odpovědně a solidárně, aby se podařilo zpomalit změny klimatu a zastavit ničení
životního prostředí.
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