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Samenvatting  
 
Eén familie in een gemeenschappelijk huis 

Vandaag, na maandenlange dialoog tussen geloofsleiders en wetenschappers, komen we bijeen om 
de bewustwording te vergroten van de ongekende uitdagingen die ons mooie gemeenschappelijke 
huis, de Aarde, bedreigen. Onze geloofsovertuigingen en spiritualiteit onderwijzen ons de plicht om 
zorg te dragen voor de menselijke familie en voor de omgeving waarin ze leeft. We zijn sterk 
onderling afhankelijk van elkaar en van de natuurlijke wereld. We zijn geen grenzeloze meesters van 
onze planeet en haar hulpbronnen.  

Meerdere crises waarmee de mensheid wordt geconfronteerd, zijn gekoppeld aan een crisis van 
ethische en spirituele waarden. Wij zijn geroepen te zorgen voor de natuurlijke omgeving met het 
oog op toekomstige generaties en hebben de morele plicht mee te werken aan de genezing van de 
planeet. We moeten deze uitdagingen aangaan met behulp van de kennis van de wetenschap en de 
wijsheid van religie. We moeten op de lange termijn denken in het belang van de hele mensheid. Dit 
is het moment om te reageren en transformatieve actie te ondernemen. 

Daartoe hebben we een raamwerk van hoop en moed nodig. Maar we moeten ook het 
ontwikkelings-narratief veranderen en de kiemen van conflicten wegnemen: hebzucht, 
onverschilligheid, onwetendheid, angst, onrecht, onzekerheid en geweld. Klimaatverandering is een 
ernstige bedreiging. We pleiten voor gemeenschappelijke maar gedifferentieerde klimaatactie op alle 
niveaus. De wereld is geroepen om de koolstofemissies zo snel mogelijk tot netto nul terug te 
brengen, waarbij rijkere landen het voortouw nemen bij het verminderen van hun eigen uitstoot en 
bij het financieren van emissiereducties van armere landen.  

Alle regeringen moeten een traject volgen dat de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging 
beperkt tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau. De landen met de grootste verantwoordelijkheid 
en capaciteit smeken we om substantiële financiële steun te verlenen aan kwetsbare landen, 
teneinde deze landen in staat te stellen zich aan te passen aan klimaatverandering, en verlies en 
schade door klimaatverandering aan te pakken. De rechten van inheemse volkeren en lokale 
gemeenschappen verdienen speciale aandacht, en wij moeten bereid zijn ons door hun wijsheid te 
laten leiden. 

We doen een beroep op regeringen om hun ambities en internationale samenwerking te vergroten 
en doelstellingen voor de middellange termijn na te komen, teneinde de transitie naar schone 
energie te bevorderen; duurzaam landgebruik toe te passen met inbegrip van het voorkomen van 
ontbossing, het herstel van bossen en het behoud van biodiversiteit; voedselsystemen te 
transformeren zodat die milieuvriendelijk worden en lokale culturen respecteren; een einde te 
maken aan honger; en duurzame levensstijlen en consumptie- en productiepatronen te bevorderen.  

Er moet ten volle rekening worden gehouden met de effecten van deze overgang op de 
beroepsbevolking. Prioriteit moet worden gegeven aan het scheppen van fatsoenlijke 
werkgelegenheid voor iedereen. We roepen financiële instellingen, banken en investeerders op tot 
verantwoorde financiering van investeringen met een positieve impact op mens en planeet. 



De mensheid moet haar perspectieven en waarden heroverwegen, het consumentisme en de 
wegwerpcultuur afwijzen, en een cultuur van zorg en samenwerking omarmen. Bewustwording van 
de samenleving is onontbeerlijk voor deze noodzakelijke koerswijziging, en daaraan kunnen wij een 
belangrijke bijdrage leveren. 

Van onze kant onderstrepen we het belang van: 

• Het vergroten van onze inspanningen een mentaliteitsverandering teweeg te brengen bij de 
volgers van onze tradities, voor wat betreft de manier waarop we omgaan met de aarde en 
met andere mensen; 

• Het stimuleren van onze onderwijs- en culturele instellingen om integraal ecologisch 
onderwijs aan te bieden en te prioriteren; 

• Actief deel te nemen aan het publieke debat over milieukwesties, waarbij de stemmen van 
de zwaksten, van jongeren, vrouwen en inheemse volkeren, worden versterkt, en wordt 
benadrukt dat het milieudebat niet alleen over technische kwesties gaat maar ook over 
morele kwesties; 

• Het betrekken van onze gemeenten en instellingen bij de opbouw van duurzame, 
veerkrachtige en rechtvaardige gemeenschappen;  

• Het streven koolstofneutraliteit en volledige duurzaamheid te bereiken in onze gebouwen, 
grond, voertuigen en andere eigendommen; 

• Het streven onze financiële investeringen af te stemmen op milieuvriendelijke en 
maatschappelijk verantwoorde normen; 

• Het door diezelfde ethische lens kritisch bezien van de goederen die we kopen en de 
diensten die we inhuren. 

Toekomstige generaties zullen het ons nooit vergeven als we de kans missen om ons 
gemeenschappelijke huis te beschermen. We hebben een tuin geërfd: we mogen geen woestijn 
nalaten aan onze kinderen. Wetenschappers hebben ons gewaarschuwd dat er misschien nog maar 
een decennium over is om de planeet te herstellen. We pleiten bij de internationale gemeenschap, 
bijeengekomen op COP 26, om in dat licht snel, verantwoordelijk en gezamenlijk actie te 
ondernemen.  

We doen een beroep op iedereen om met ons mee te gaan op deze gemeenschappelijke reis, in een 
geest van samenwerking. 
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