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Frsm. Unnur Hlíf Rúnarsdóttir

Kirkjuþing unga fólksins 2016 ályktar um umhverfismál. Kirkjuþing unga fólksins fagnar því
að á Biskupsstofu sé starfandi nefnd sem vinnur eftir Ljósaskrefinu og umhverfisstefnu
Þjóðkirkjunnar, en skorar um leið á Þjóðkirkjuna í heild til að fylgja í þau fótspor og vera
leiðandi afl í samfélaginu í umhverfisvernd.
Greinagerð
Í því sorpi sem fellur til frá heimilum og fyrirtækjum má finna mikið af eiturefnum því þarf að
huga að því hverju er hennt í ruslið og hvað er farið með í endurvinnslu. Nauðsynlegt er að
flokka ruslið til að geta endurunnið allt sem hægt er að endurvinna eins og plast, pappír, og ál.
Þetta eru umbúðir um mat sem við erum að kaupa. Það er að færast í aukana á heimilum og
fyrirtækjum í landinu að flokka. Fyrst þegar flokkunarkerfi er sett af stað er mjög erfitt að
venja sig á að flokka, en um leið og maður er byrjaður er óþægilegt að henda öllu í sama sorp.
Litli frændi minn var að borða ís heima hjá mér, kom svo með plastið utan af ísnum og spurði
hvar plast ruslið væri, sem segir þetta geta allir! Mönnunum er að fjölga og krafan um ákveðin
lífstíl er að aukast, við þurfum eiga allvega einn bíl, gott að eiga tvo, eiga flottan síma, góða
tölvu, helst stórt sjónvarp og svona má lengi telja. En eins og ég sagði eru mönnum að fjölga
og erfitt að gera hverjum einum einasta til hæfis
Við Íslendingar erum nú að leita að olíu á Drekasvæðinu, olía er ekki ótæmandi
auðlind og mengunin af eldsneiti er stór hluti af því sem er að eyðileggja jörðina okkar. Við
Íslendingar vinnum mikið með fiskiauðlindina sem við höfum. Ekki eru til rafknúin skip, og
þá spyr maður sig hvernig getum við sem íslendingar verið á mót því að finna olíu? Eigum við
bara að hætta að veiða fisk? En ef það finnst olía græðum við pening. Það eina sem hugsað er
um er peningur, en svo er ekkert vitað hvort það sé olía þarna, en það er bara hugsað um

PENINGA. Stjórnvöld eru ekki að setja umhverfis mál í nógu mikinn forgang. Auðvita er
dýralíf á Drekasvæðinu, og rannsóknir hafa sýnt að hávaði frá loftbyssum sem notaðar eru við
olíuleit eða olíuborun geta haft fælandi áhrif á hvali allt að 20 km frá hljóðupptökum.
Hvert einasta rusl sem við hendum út um gluggann hefur áhrif á alla jörðina, en ég
meina það er hægt að hugsa sem svo „æjj, þetta eina tyggjó ætti ekki að skaða neinn.“ En ef
allir hugsuðu svoleiðis, hvað yrði þá um jörðina okkar? Við höfum bara eina jörð og þurfum
að passa upp á hana. Nú er hlýnun jarðar mikil og hvað gerist, jú, jöklar bráðna, yfirborð
sjávar hækkar og land fer í kaf. En það er nú hægt að hugsa sem svo: „já ef Norðurskautið
hverfur þá styttast siglingarleiðir og tilvalið fyrir flutning á vörum út í heim“. Hér sjáum við
aftur hvað við hugsum bara um peninga, og hvað við erum gráðug. Jörðin okkar gleymist
alveg, það gleymist að hugsa út í allt ruslið sem er í hafinu, mengun og öll áhrif sem við
höfum á jörðina.
Kirkjan er einmitt sú stofnun sem á að vera leiðandi í umhverfisvernd, bæði vegna stöðu
sinnar og vegna köllunnar sinnar, í Biblíunni (1M 1.28 og 2.15) er mannkynið sett í
ráðsmanns hlutverk og því hlutverki verður kirkjan að vera trú.
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Breytingartillögur
Nefndin hefur fundað og leggur til að eftirfarandi viðbót verði gerð við tillöguna.
Kirkjuþing Unga Fólksins kallar eftir því að kirkjur hvers sveitarfélags fyrir sig starfi
með sínu sveitarfélagi hvað varðar flokkun og umhverfismál. Einnig kallar KUF eftir að
flokkað sé á stærri viðburðum innan kirkjunnar, þá er sérstaklega horft til Landsmóts ÆSKÞ
þar sem öllu rusli er hent á sama stað.

