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Hans-Hermann Böhm, a
természettudományok
doktora
üzenetével.

Kedves Imádkozó Barátaink!
Isten, a Teremtő, ránk, emberekre bízta a földet, hogy műveljük és megőrizzük. Így Isten ajándékainak gondnokai lettünk. Az a dolgunk, hogy megtaláljuk
az egyensúlyt az emberi tevékenységek és a teremtett világ megóvása között. A fosszilis üzemanyagok (gáz, szén, olaj) elégetése széndioxidot termel, és
hosszú távon melegíti a földet. Ennek folytán a tengerszint veszélyes mértékben megemelkedik, egyre szeszélyesebb az időjárás, és áradások fenyegetnek.
A klímakutatók az adatokból kiszámolták, milyen határokat kell szabnunk mindennek. Elővigyázatosan kell eljárnunk.
Az emberiséget óvintézkedésekre buzdítják. Az előző 26 klímakonferencia megvitatta, hogyan tehetjük az egész gazdaságot fenntarthatóvá az
energiatermelés, a szállítás, az élelem és lakhatás, a szolidaritás, a megértés és a bátorság területén.

Klímabarát Európa
A glasgowi klímakonferencia, a „huszonhatok találkozója” (COP)
2021 novemberében az úgynevezett „párizsi célok” eléréséről
vitatkozott, vagyis a globális felmelegedés 1,5 Celsius fokon
tartásáról. Az utcákon elhangzó hangos követelések egyszerűek,
de megvalósításuk roppant összetett. Mély szakadék tátong a
probléma felismerése és megoldása között.
Örvendetes, hogy az USA felismerte felelősségét, de Kína és
Oroszország tartja a távolságot. A következő kérdés a teher
igazságos elosztása. Eddig vannak vesztesek és győztesek.
A 2019-es Zöld megállapodásban az EU olyan látással állt elő,
ami egyértelművé teszi a klímaváltozás összetett következményeit.
Összehangolt megközelítéssel megnevezi a tetteket igénylő
területeket: energia és a CO2 kibocsátás ára, az autók,
repülőgépek és hajók szennyezési korlátai; a CO2 tárolása
erdőkben és tőzeglápokban; a gazdaság átalakítását köz- és
magánfinanszírozással is elő kell mozdítani; senki sem kerülhet
hátrányba Európában, ezért létre kell hozni egy szociális alapot az
elszabadult energia-árak miatti szegénység leküzdésére.

55%
2021 nyarán az EU közbülső célokat is kitűzött, amelyeket 2030-ra
kíván elérni:
1. Az új autók üzemanyag-fogyasztását 55%-kal csökkenteni
kell.
2. A CO2 kibocsátást lehetővé tevő kvótakereskedelmet
(ETS) drágábbá kell tenni, és ki kell terjeszteni szállítási
és építőipari kibocsátásokra is, hogy ezzel buzdítsunk
energiatakarékos technológiákba való befektetésre.
3. Azokat az EU polgárokat, akik nem engedhetik meg
maguknak pl. a házuk szigetelését, egy 70 milliárd eurós
alapból támogatni kell.
4. A jelenlegi, növekvő energiaárak komoly társadalmi
nyugtalanságot okoznak, és bizonyítják a szociális alap
fontosságát
A Zöld megállapodás nagyszerű látás a fenntartható gazdasági

Friss:
Európa és a Covid-19

Európa országai a járvány 4. Hulláma alatt nyögnek.
Szükség lenne „általánosan kötelező oltásra”, vagy újra
mindent le kéne zárni? Imádkozzunk fentről való
bölcsességért a politikusok számára, és azért, hogy az
emberek elfogadják az intézkedéseket!

tevékenységről és a terhek megosztásáról, de az úton még sok az
akadály.
A tagállamoknak bele kell egyezniük. Várhatók viták, pl. amikor az
autókra vonatkozó átlagcélokra kerül sor. Eltelik egy kis idő, mire a
törvények hatályba lépnek.
Egyrészt fontos a fosszilis üzemanyagok (gáz, szén és olaj)
elhagyása, de ha Európa át akar állni az elektromosságra, és
jelentősen megnő az igény az elektromos áramra, felmerül a
kérdés: idővel képesek lesznek a megújuló energiaforrások
kielégíteni az energia iráni igényt? Meglesznek már a tárolótechnológiák, amikor a nap és a szél szabadnapot tart? A
biomassza be tud majd tölteni minden keletkező rést? A
klímaalapból kell támogatni az atomenergia termelést, ahogyan
Franciaország javasolja?
Létre kell hozni egy egyetemesen elfogadott és következetes
jelentésadási és szétosztó rendszert.
A számos intézkedést csak akkor lehet elfogadtatni, ha a
változások társadalmilag elfogadhatók. Ez elsősorban és főként a
munkahelyekre érvényes.
Mindez óriási feladatot ró a Bizottságra, a nemzetállamokra, a
vállalatokra és a társadalmakra is. Felkérjük a keresztyéneket és
gyülekezeteiket, hogy vegyenek részt a klímabarát jövőben
reménnyel, kitartással és elkötelezettséggel. A 24. zsoltár 1. verse
is erre indít minket: „Az Úré a föld s annak teljessége; a föld
kereksége s annak lakosai”.

Ima
1. A glasgowi klímakonferencián nagyon sok megállapodás
született. Imádkozzunk ezek megvalósulásáért, betartásáért! Az
Éghajlatváltozási Kormányközi Testület titkársága a németországi
Bonnban működik.
2. Némelyek türelmetlenek, mert olyan lassan valósulnak meg a
szükséges intézkedések. Másrészt, az átalakulás összetett
folyamat, és vele járnak félelmek, pl. a munkahelyekkel
kapcsolatban. Imádkozunk a megértésért, főleg a fiatalok és
idősek között.
3. Imádkozunk szolidaritásért a déli országok iránt, amelyekre
leginkább hatnak a változások!

További imatémák:
1. Jelenleg több európai kormány is változik, némely
esetekben igen hosszú koalíciós tárgyalásokkal. Imádkozzunk
főleg Hollandiáért, adjunk hálát Németországért, és
gondoljunk Bulgáriára meg Svédországra! Imádkozzunk
stabilitásért és jó vezetőkért ezekben az országokban!
• Imádkozzunk az európai gyermekekért! Nem könnyű együtt
élni a világjárvánnyal, és még nem látjuk a végét. Sok dolog
nem lehetséges a Covid-19 miatt, és ez bizonytalanná teszi a
gyermekeket, és elveszi az örömüket is.
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