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Як мирян, представників християнських спільнот Європи, нас непокоїть здоров'я нашої 
планети, а також добробут і майбутнє людства. Земля наближається до підвищення 
температури на приблизно 4°C, що зовсім не відповідає дорожній карті, яка була 
погоджена в Парижі в 2015 році, та передбачала підвищення глобальної температури 
повітря максимально на 2°C, а бажано на 1.5°C, порівняно з доіндустріальним рівнем. 
Це призведе до незворотної деградації, і, як результат, танення льодовиків та 
арктичного льоду, підвищення рівня моря, зростання повеней, нестачі їжі, стихійних 
буревіїв та багато більш радикальних наслідків. Ми усвідомлюємо, що людство 
експлуатувало та зловживало творінням, що життєвий баланс під загрозою та, що 
екологічна криза постійно поглиблюється. 	
 
Пов'язуючи бідність, багатство та екологію, Папа Франциск наголосив, що кліматичні 
зміни, глобальна бідність та нерівність перешкоджають творенню спільної домівки. Ми 
всі покликані та натхнені Святим Духом насолоджуватися красою нашої планети; 
плекати цінність та гідність в кожному творінні та примирити природу з людством, 
беручи на себе відповідальність турботи про творіння. 	
 
Сприяння екологічній справедливості безпосередньо пов'язане з миробудуванням. 
Кліматична криза несе шкоду кожному з нас, але особливо вона впливає на найбільш 
вразливих, до яких належить корінне населення, та фермерів, які ведуть натуральне 
господарство. Ті верстви, які вже отримують найменші прибутки, найбільше потерпають 
від наслідків кліматичних змін. Християни не можуть бути байдужими. Ми повинні 
турбуватися про страждання, яких зараз зазнають наші брати і сестри і які спіткатимуть 
молоде покоління в майбутньому. Вони нагадують нам про це та благають нас діяти 
відповідально та послідовно вже зараз. Європа повинна стати прикладом та лідером в 
боротьбі з кліматичними змінами. Відповідно до принципу спільної, але 
диференційованої відповідальності, наші процвітаючі нації повинні зробити більше за 
інших.  	
 
1. В грудні 2020 року, ЄС прийняв рішення збільшити Європейський кліматичний 

показник до принаймні 55 відсотків до 2030 року, в порівнянні з 1990 роком. Такий 
термін визначає важливий орієнтир на шляху до досягнення кліматичної 
нейтральності в ЄС до 2050 року. Ми закликаємо до негайного впровадження 
ефективних заходів протягом цього десятиліття та опісля, задля досягнення 
погоджених цілей. Кліматична нейтральність є надзвичайно важливою.  Вона має 
бути здійснювана на постійній основі. Крім цього, ми вимагаємо, щоб цілі чистих 
нульових цільових показників були чітко розмежовані на цільові показники 
зменшення викидів та цільові показники уловлювання вуглецю, замість компенсації 



 

наслідків обох стратегій. Ми наполегливо просимо ЄС зберігати єдність на 
переговорах COP 26. 	

2. Надзвичайно важливо враховувати соціальну складову під час необхідного 
‘зеленого’ переходу. Екологічний підхід не працює без соціального балансу та 
турботи про найбільш потребуючих. Нам необхідно почути крик землі та бідних. Ці 
прошарки, чий вплив на клімат є найменшим, не повинні нести найважчий тягар. 	

3. Економічне благополуччя та екологічне навернення не повинні розглядатися як 
суперечливі цілі. Ми закликаємо інвестувати в дослідження у сфері технологій та 
економіки замкнутого циклу, а також в освіту та інформування задля сприяння 
соціально-екологічному переходу. 	

4. В глобалізованому суспільстві, ринок впливає на рівень викидів по всьому світі. 
Правила СОТ не перешкоджають дієвим політичним заходам по боротьбі зі змінами 
клімату, але вони і не роблять свого необхідного внеску у полегшення кліматичної 
кризи. Регіональні торгові угоди можуть стати засобом просування ‘зеленого’ 
переходу в сфері міжнародної торгівлі. Окрім визнання переваг Угоди між ЄС та 
державами МЕРКОСУР (Mercosur) для населення Європи та Південної Америки, ми 
наполягаємо на глибшій екологічній свідомості під час кінцевих переговорів. В 
жодному випадку не можна ратифікувати конвенцію, котра спричинить нищівну 
експлуатацію лісів. Спільні зобов'язання разом з процесом сталого розвитку 
економіки — це той мінімум, який ми очікуємо досягти стосовно екологічних 
стандартів. Якщо говорити ширше, ми сподіваємося, що ЄС розробить політику 
оподаткування викидів вуглекислого газу для імпортних товарів. 	
 

Як члени ІХЕ, ми відчуваємо обов'язок в наших Церквах та в наших відповідних країнах 
заохочувати до підтримки сталого розвитку та збереження творіння. Ні в умовах 
пандемії, ні кліматичної кризи, ніхто не врятується наодинці. Ми визнаємо, що зусилля 
на рівні особистості та спільноти є незамінними і замість повернення до наших 
попередніх звичок, ми покликані навернутися до позитивного підходу, до життя у 
сталому розвитку під час та після пандемії. Давайте заново відкриємо цінності 
ощадливості та невибагливості. Давайте скористаємося можливостями екологічного 
навернення та відкриємо нові способи співіснування. Ми повинні зробити свій внесок у 
екологічну та соціальну справедливість та мир, ставши однією єдиною родиною. 	
 

Ініціатива християн для Європи (ІХЕ) — це асоціація мирянських організацій та 
активних християн з різних європейських країн. Головне завдання ІХЄ — включення 
більш чітких поглядів об'єднаної Європи у національні дебати. Мета ініціативи — 
плекання зустрічей християн у Європі та популяризація Соціального Вчення Церкви 
задля досягнення кращої спільної обізнаності та розуміння історичних і культурних 
відмінностей. Більше інформації: www.initiative-ixe.eu.	

 


