
”Men ret skal strømme som vand, retfærdighed som en stadig rindende bæk”. 

(Amos 5, 24)

UP FOR JUSTICE
Velkommen til oktober 2016 udgaven af #UpForJustice – et månedligt nyheds og 

bønnebrev fra den Internationale Social Retfærdigheds komite´ (ISJC) placeret i New 

York City, USA.

Vi fortsætter med at bruge de nye Bæredygtige Udviklings Mål som ramme for bøn 

og refleksion. Der er 17 mål, som alle FN´s 193 medlemslande godkendte på FN´s 

generalforsamling i september 2015. Målene vil skabe Udviklings dagsorden i alle 

lande indtil 2030. Læs mere om de Bæredygtige Udviklings Mål ved at gå ind på 

www.salvationarmy.org/isjc/SDGs. 

Denne måned vil, Kayla Calvoen, 19 årig soldat fra USA Østlige Territorium, 

reflektere over det 13 mål. Kayla var delegeret til at repræsentere Frelsens Hær i FN.

Bæredygtig Udviklings Mål nr. 13: Lave en hurtig indsats for at bekæmpe 

klimaændringer og dets indvirkninger.

Aktuelle begivenheder
Det aktuelle kuldioxid niveau i atmosfæren viser en stigning på 100 dele pr. million 
siden 1950, da det tidligere opnåede niveau begyndte at stige 
(http://climate.nasa.gov/evidence/). De globale temperaturer er steget voldsomt 
over de sidste 10 år, med 2015 som indehaver af de højeste temperaturer indtil nu 
og i maj måned 2016 med temperaturer der nåede 51°C i Indien, hvilket resulterede 
i tusinder af døde mennesker og en ødelagt høst. Siden 1980 er antallet af orkaner 
steget samtidig med, at de er blevet stærkere og endnu farligere og tit i kategori 4 –
5. I denne sommer er der udbrudt hundredevis af brand langs den Spanske og 
Portugisiske kyst, hvilket har dræbt og kvæstet hundredevis af mennesker. Siden 
1993 er vandstanden i verdenshavene steget med 88 millimeter. 
(http://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/)

Disse fakta viser, at den verden vi lever i er i en ekstrem skrøbelig tilstand. I mange 
områder gør tørken det umuligt for landmændene at dyrke afgrøder; 
oversvømmelser har ødelagt huse, efterlader familier sårbare og hjemløse, orkaner 
har fordrevet mennesker, ødelagt byer og landsbyer sådan som havoverfladen 
fortsætter med at stige, vil områder som republikken Maldiverne, Atlantic City og 
mange andre steder være i fare for at forsvinde i bølgerne. Uret tikker og vi må gøre 
noget for at hjælpe vores verden.

Missionen
Det 13. bæredygtig udviklings mål, godkendt af verdens ledere, forpligtiger til en 
hurtig indsats for at bekæmpe klimændringer og dets indvirkninger. Det er bydende 
nødvendigt, at vi gør vores del til forhåbentlig at reducere ustabilt vejr mønster. Dog 
må vi først anerkende at der er et problem! Fakta, fra velrenommerede instanser så 
som NASA, angiver at problemet med den globale opvarmning er lige i hælene på os 
og vinder hastighed. Når vi anerkender det, må vi gøre vores bedste med at:

1. Tilpasse os risikoen for klimaændringer. Når vi forstår vejrets mønster, må vi 
forberede os selv på vejrliget og dets indvirkninger. 

2. Hjælpe lande som har en større procentdel af fattigdom. En af grundene til 
større fattigdom er klimaændringerne.

3. Støtte alle lande i at udvikle og implementere klimastrategier for at forhindre 
flere skader. Påvirkningerne af klimaændringer – så som øget tørke eller flere 
uberegnelige storme– truer med at underminere gevinsten af årtiers 
udviklingsprojekter og bane vejen for fremtidige udvikling. Mange af de 
vigtigste drivkræfter for fattigdom i udviklingslandene er flettet sammen med 
klimaændringerne. FN´s udviklingsprogram har bistået mere end 100 lande og 
20 små udviklingsøstater med oplysninger for at identificere klimaændringer. 
Det giver dem en fordel for at forberede sig så de kan dyrke afgrøder, bruge 
forskellige sikkerheds taktikker, uddanne deres naboer, og endnu mere vigtigt 
være opmærksomme på deres omgivelser. Dette vil hjælpe de lokale 
regeringer til at foretage de nødvendige finansielle ordninger for deres folk.  
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/climate-and-disaster-
resilience/climate-change.html

Som vejret ændrer sig, må vi hjælpe med at lære vores verden om klimaændringer 
og dets indvirkning på Jorden og dets indbyggere. Men klimaændringer påvirker 
også dyrelivet. Øget forsuring af havene forårsager livet i havet til at dø, og derved 
formindsker madforsyning til menneskene. Snetoppe på bjerge, gletsjere og 
iskapper fortsætter med at blive mindre og smelte, mindsker kilder til frisk vand.

Klimaændringerne har ikke kun påvirket os gennem vand og mad forsyninger, men 
også med vores helbred. Forskning viser os at øget klimaændring påvirker pollen 
tidligere, som forårsager svær allergi til mennesker og derved leder til øget helbreds 
og medicin udgifter, og efterlader folk mere sårbare sundhedsmæssigt og 
økonomisk nødlidende. Det er vigtigt at takle det problem, at uddanne mennesker 
og gøre det til vores ansvar at hjælpe med at stoppe klimaændringerne fra at 
overmande os og ødelægge vores verden.

Vores pligt
Som Kristne bør vi tage os af Guds skaberværk. Han skabte havet, jord, himmel og 
alt i denne verden til at velsigne os med. Som hans børn, er det vores ansvar at våge 
over hans skabelse og hjælpe med at bevare den. Salme 104 beskriver Guds 
håndværk, hvordan han bryder sig om sin skabelse og holde et vågent øje over det 
hele. Han sørger for dyrene og sit folk, han fylder bjergene med vand, og giver 
jorden næringsstoffer. Gud skabte alt levende væsen, og han skabte verden. I 
henhold til 1. Mosebog kapitlerne 1 & 2, gav Gud ansvaret for at sørge for verden 
videre til mennesket. Det er vores ansvar at hjælpe med at holde øje med 
skabelsen, tage hånd om den og elske den som Gud gør. Som Salvationister bliver vi 
nødt til at tage dette ansvar alvorligt. Når vi erklærer at vi elsker Gud og andre, 
bliver vi nødt til at vise det gennem vores handlinger. 

Det at vise vores kærlighed til Gud, indebærer at være ansvarlig for den verden han 
skabte. Hvor meget elsker du ham? Bevis det. 

Bønne emner

Mens vi reflekterer over det 13. Bæredygtige udviklingsmål lad os da bede for: 

• De rundt omkring i verden, som lider og står over for modgang på grund af 

miljøændringer.

• En følelse af ansvar i hjertet på folk til at passe på vores planet.

• At Regeringerne må være ansvarlige og lave stærkere forpligtigelser for et 

renere miljø.

• At kristne må forstå at vi er forvaltere af Guds skabelse og skulle være gode 

eksempler for andre.

Venligst husk på følgende ISJC bønne emner:

• Joseph Hallidaysom har sluttet sig til ISJC teamet som praktikant. 

• Oberstløjtnantern Dean og Eirwen Pallant da de skal rejse til Haiti, London og 

Rom i oktober måned.

• Det Europæiske Contact Persons Network møde, som handler om 

immigrationskrisen.

• Det Internationale Anti-trafficking Task Force Meeting, ledet af Oberstløjtnant 

Eirwen Pallant, i London den 17. og 18. oktober.

Facebook: https://www.facebook.com/salvationarmyisjc/ 

Twitter: https://twitter.com/SalvArmyISJC 

Website: http://www.salvationarmy.org/isjc/ 

E-mail: IHQ-ISJC@salvationarmy.org 
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