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“Låt oss göra som växterna. De tar upp från jorden bara det vatten, näring och 

annat som de behöver, och inte mer. Så måste var och en av oss ha vad vi 

behöver och allting annat ska ges bort och delas med andra.
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Klimatet och den ekologiska krisen representerar ett av vår tids mest livsviktiga och 

avgörande problem. En färsk rapport från den internationella panelen för klimatförändring 

(IPCC) varnar om att det ”blinkar rött för mänskligheten” vilket visar att 

”klimatförändringen är allvarlig och ett växande hot mot vår välfärd och en sund planet.” ¹ 

 

 

Omsorg om skapelsen har påtagligt präglat trosgemenskapernas väg runt om i världen 

under de senaste decennierna. I den Romersk Katolska Kyrkan vädjar Påven Franciskus, 

i sin encyklika Laudato Si, enträget ”om en ny dialog kring frågan hur vi kan forma framti-

den för vår planet”, och att öppna ”ett samtal som innefattar alla därför att de miljömäss-

iga utmaningar vi är underkastade, och som har mänsklig upprinnelse, angår och påver-

kar oss alla.” ²                                  

 

Inom kristenheten är den roll som hans helighet Patriark Bartolomeus haft särskilt rele-

vant i detta sammanhang, där han understryker naturen djupa teologiska värde, under det 

att den Anglikanska kyrkans ”care for creation” representerar en av dess  ”Five Marks of 

Mission”. 

 

Globalt är hinduer, buddister, judar och muslimer engagerade för en förändring för folk 

och planeten, och hämtar motivationen för ekologiskt handlande utifrån de andliga värden 

som finns innefattade i deras traditioner.

 

 

Laudato Sì, 14 

³  https://unfccc.int/news/world-religious-leaders-and-scientists-make-pre-cop26-appeal  

⁴  
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FOCOLARERÖRELSEN  ÖNSKAR OCKSÅ ANSLUTA SIG TILL SAMMA AMBITIÖSA PLAN. 

 

Focolarerörelsens senaste Generalförsamling (januari - februari 2021) identifierade 

”omsorg om skapelsen” som en av sina främsta prioriteringar. Generalörsamlingen 

förpliktigade sig att ”se över medlemmarnas enskilda och sammantagna livsstilar och 

verifiera den ekologiska hållbarheten i rörelsens strukturer och aktiviteter.” 

 

       För att uppnå dessa ambitiösa klimatmål, har Focolarerörelsen stärkt strategiskt part-

nerskap med andra organisationer såsom Laudato Si-rörelsen ⁵ och FaithInvest.⁶ 

 

Stimulerad av partnerskapet med FaithInvest och i samarbete med EcoOne,⁷ har 

medlemmar inom Focolarerörelsen arbetat för att utveckla, sammanfoga och expan-

dera det miljöarbete som redan finns inom rörelsen. 

 

Med detta som mål har en internationell arbetsgrupp av medlemmar inom Focolare-

rörelsen reflekterat över det specifika bidrag som enhetens karisma bidrar med i upp-

rättandet av en strategisk ekologisk plan som rörelsen kan implementera på lokala 

och nationella nivåer. 

 

Med Focolarerörelsens EcoPlan vill vi: 

 

2. 

 

3.  Göra ett offentligt uttalande om vårt engagemang som rörelse för våra medmän-

niskor och för planeten i enlighet med vägledande principer för integrerad   

ekologi. 

4. Uttrycka de andliga rötterna till vårt ekologiska engagemang, och särskilt under-

stryka dess starka ekumeniska och interreligiösa dimension. 
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 an international non-profit organisation that helps faith communities develop medium to long-term strategic ecological 

plans 

. 
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. Uppmuntra lokala Focolaregemenskaper och instanser som Focolarebyar, Mari-

apolicenter etc. att utveckla sina lokala/nationella ekologiska planer i linje med 

denna generella inriktning och med stöd av expertnätverk. 

 

 

Focolarerörelsens Ekoplan är också ett offentligt uttalande om klimatengagemang 

hos våra gemenskaper. 

 

 

VÅR ANDLIGA MOTIVATION 

Focolarerörelsen är en komplex realitet. Med tanke på att dess medlemmar kommer 

från olika samhällsgrupper och är engagerade i olika typer av aktiviteter, är det svårt att 

föreslå  en uppsättning övergripande ekologiska riktlinjer för alla. 

Därför föreslår vi att lokala gemenskaper hämtar inspiration från de sju aspekterna för 

enhetens spiritualitet för att utveckla sina egna ekologiska handlingsplaner. 

 

Arbete och delande 

• Att se över vår energikonsumtion och, där det är möjligt, välja förnybara energikällor. 

Minimera värmeförlust från hus och möteslokaler, samt belysning och vattenkonsum-

tion genom att anpassa våra vanor och anta energibesparande åtgärder, som att för-

bättra isolering, gå över till LED-belysning, etc. 

• Återuppliva vår egendomsgemenskap som ett sätt att främja solidaritet och bekämpa 

konsumtionshysteri och slit-och-släng-mentalitet. 

 

 

 ⁸ Ett digitalt forum som lanserades i november 2021 av Vatikanens Dikasterium för Mänsklig Utveckling, och som erbjuder planer 

och material, samt ett forum för att komma i kontakt med andra kring konkreta initiativ.(laudatosiactionplatform.org)  
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• Välja att avveckla finansiella tillgångar från ekonomiska strukturer baserade på 

fossilt bränsle. Kontrollera sin banks etiska mål och byta till en annan om dess 

investeringspolicy är skadlig för miljön. 

• Etiska inköp: välja produkter och leverantörer som inte skadar planeten. 

 

Evangelisation och vittnesbörd 

• Engagera och mobilisera lokala gemenskaper i konkreta ekologiska aktiviteter 

i samverkan med andra. 

• Att i våra ekologiska aktioner ta vara på starka ekumeniska, interreligösa och 

civilsamhälle-kontakter. 

• Se till att särskilt vända sig till de unga, flyktingarna, fattiga och marginali-

serade gemenskaper, eftersom de representerar dem som kommer att få be-

tala det högsta priset för detta klimathot. 

 

Andlighet och bön 

• Be för skapelsen, individuellt och som grupp. Delta i bönetjänst under 

”LaudatoSi-veckan” och ”Skapelsen månad” eller liknande religiösa initiativ. 

• Besök och lär känna heliga platser i närheten av den lokala gemenskapen för 

att återförenas med naturen och med det historiska arvet. 

• Fira skapelsens skönhet och överflöd. 

 

Natur och hälsa 

• Minska matsvinnet genom att servera lagom stora portioner och använda så-

dant som blir över i andra måltider. 

• Ta vara på, värdesätt och främja lokala grönytor i det lokala närområdet. 

• Gynna lokala och organiska produkter när budgeten så tillåter. 

• Minska på plasten genom att köpa produkter som inte är förpackade i plast 

och undvik särskilt engångsplast. 
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Skönhet och harmoni 

• Göra etiska klädval. Billiga varor involverar ofta exploatering av människor och 

miljö. 

• Ha en livsstil som präglas av måttlighet. Att lära sig hur man kan minska, åter-

använda och återvinna kan hjälpa en, ens gemenskap och miljön genom att 

spara pengar, energi och naturresurser. 

• Uppmärksamma och skydda naturens skönhet i omgivningen. 

 

Visdom och studier 

• Inhämta mer kunskap om miljön och dess socio-ekonomiska betydelse. 

• Överväga att starta en lokal grupp som stämmer av hur den lokala gemen-

skapen svarar upp i det pressade miljöläget. 

• Vända sig till EcoOne och Focolares EcoPlan Team för att lära sig mer om 

god ekologisk praktik för lokala gemenskaper. 

 

Kommunikation och media 

• Se över våra resealternativ. Föredra allmänna transporter före bilkörning där 

det är möjligt. Välja promenad eller cykling för korta distanser. 

• Flyga mindre och undersöka koldioxidutsläppen för flygresor. Se över behovet 

att resa för personliga möten. 

• Använda sociala media för att dela med sig av goda vanor. Främja Focolares 

EcoPlan i sin lokala gemenskap. 
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ETT ROP PÅ HANDLING 

Vi inbjuder lokala Focolare-gemenskaper över hela världen att engagera sig genom 

följande steg: 

• Skapa ett lokalt/nationellt team för att öka medvetenheten och inspirera män-

niskor i den lokala gemenskapen att vårda skapelsen och göra miljöinsatser. 

• Reflektera tillsammans över hur man kan se över livsstilarna lokalt utifrån vår 

spiritualitets aspekter, sett ur den integrerade ekologins synvinkel. 

• Identifiera lokala nyckel-partners för att utöka handlingskraften. 

• Utveckla en lokal/nationell EcoPlan, om möjligt inspirerad av de sju aspekter-

na (se ovan) och ställ upp mål för kort- och långsiktiga förändringar. 

• Dela och fira resultat som leder till en mer hållbar gemenskap. 

 

Ett internationellt expertteam i samarbete med EcoOne finns tillgängligt för att stötta 

lokala och konkreta ekologiska aktioner med resurser och riktlinjer:                      

ecoplan@focolare.org 

 

OM EKOPLANENS ARBETSGRUPP  

Den internationella arbetsgruppen består av: Juliette Amidi (Libanon), Yob Doronila 

(Australien), Thalassia Giaccone (Italien), Ana Clara Giovani (Brasilien), Catalina 

HInojosa (Equador), Stefania Papa (EcoOne:s centrala koordinator, Italien), Nino 

Puglisi (Österrike) och Alexander Simoen (Belgien). Gruppens arbete följs upp av 

Kenfack Etienne och Margarite Gomez (Focolares Center för interreligiös dialog) 

och Lorna Gold (medlem i Focolarerörelsen, ledamot av Laudato Si-Rörelsen och 

direktor för rörelse-främjande inom FaithInvest). 

 

 


