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For den som tror at kirker og folk i Sør bare sitter stumme og venter 
på redningsaksjoner fra oss i Nord, er dette AGAPE-skrivet et nyttig 
korrektiv. For dette er et skriv blitt til i disse kirkenes midte.

Med utgangspunkt i en uredd analyse blottlegges årsaker til nød og 
fattigdom, samtidig som det legges klare strategier for en bedre og 
mer rettferdig verden. En verden snekret mer i overenstemmelse med 
Guds tegninger. 

Ikke alle, heller ikke i Norge, vil like dette like godt. Kanskje vil vi bli 
utfordret på våre egne løsninger og vårt verdensbilde. Noen vil mene 
at AGAPE-forfatterne snakker politikk der åndeliggjøring og teologi 
tidligere har rådd grunnen. Andre vil si at dette er på høy tid. Mens 
andre igjen vil hevde at sann spiritualitet må føre til handlng – og ikke 
minst politisk handling. 

Vi håper AGAPE skaper økt debatt om hva vårt og kirkens mandat er, 
og hva vi kan gjøre i en skakkjørt verden.

Vi sier takk til støtte fra NORAD for denne utgivelsen.

John Y. Jones
Daglig leder i IGNIS

jones@norignis.org
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FORORD

La retten velle fram som vann, og rettferd 

lik bekker som aldri blir tørre! 
Amos 5,24

I årene som er gått siden den forrige generalforsamling Kirkenes Verden-
sråd (KV) holdt i Harare i 1998, har urettferdighet og ulikhet antatt nye 
og mer aggressive former. Det er flere mennesker som dør av fattigdom 
i dag enn noen gang tidligere. Håpløs fattigdom eksisterer parallelt med 
små lommer av rikdom, internasjonalt og nasjonalt, mellom land og in-
nad i landene. Moder Jord jamrer seg på grunn av de mange måtene vi 
utnytter henne. Kirkene er derfor kalt til å lese tegnene i tiden og handle 
i tråd med Bibelens krav om rettferdighet for alle. Kan vi forholde oss 
tause av bekvemmelighet når mer enn tre milliarder av Guds folk er 
fanget i et nett av fattigdom og død?

For å engasjere kirkene og få den utvidete økumeniske familien til 
å ta opp disse realitetene, vil dette bakgrunnsdokumentet ta for seg 
spørsmålet om hvordan kirker og den utvidede økumeniske familien kan 
forholde seg til de menneskelige tragediene som har sin rot i den økono-
miske globaliseringen. Utkastet til dette dokumentet ble laget av en liten 
gruppe representanter fra kirker og beslektede organisasjoner. Teksten 
er basert på funnene fra en rekke møter og studier om globalisering, 
organisert av Kirkens verdensråd og andre økumeniske organisasjoner i 
perioden etter generalforsamlingen i Harare i 1998.

Håpet er at denne prosessen vil utløse en bevegelse av handling basert 
på AGAPE før Kirkenes verdensråds neste generalforsamlingen i Porto 
Alegre i 2006. Kirkene og den økumeniske familie oppfordres til å gå fra 
en kritikk av den nyliberale globaliseringen til en bekreftelse av hvordan 
Guds nåde kan omforme dette paradigmet. Oppfordringen går ut på 
å finne en økumenisk visjon for et liv preget av rettferd og kjærlighet, 
gjennom en søken etter alternativer til de nåværende økonomiske struk-
turene.

Hensikten med dette dokumentet er å inspirere kirkene og den utvidede 
økumeniske bevegelsen til å fortsette å arbeide med aktuelle globale 



problemer, for å kunne handle med besluttsomhet mot den uakseptable 
fattigdommen i vår verden.

For å bidra til økt refleksjon i forberedelsene til samlingen i 2006 og 
i tiden etter, vil dokumentet bli sendt ut til medlemskirker, verdens-
forbundene, regionale økumeniske organisasjoner, fagdepartementer, 
offentlige organer og sosiale bevegelser. Dokumentet er lagt opp som en 
studieveiledning til seminarer og diskusjonsgrupper. I slutten av hver del 
er det foreslått noen spørsmål som kan danne grunnlaget for diskusjoner. 
Den siste delen av denne teksten fokuserer på alternativer og kan danne 
utgangspunkt for handling.

Et teologisk rammeverk basert på ideen om AGAPE (Guds uendelige 
kjærlighet og nåde) understøtter hele teksten for å understreke at det er 
fra et teologisk og åndelig – ikke ideologisk - ståsted kirken oppfordres til 
å handle.

Det er dette som skiller kirkene og den økumeniske familien fra andre 
bistandsorganisasjoner. Som kirker og økumenisk familie handler vi som 
et svar på Guds oppdrag om rettferdighet og fred på jorden.

Håpet er at dette dokumentet vil inspirere kirkene og den økumeniske 
familie til å ta stilling til vanskelige spørsmål omkring økonomisk urett-
ferdighet, vår tids viktigste utfordring.

La meg avslutte med en varm takk til alle de menneskene og økumeni-
ske organisasjonene som så langt har deltatt i denne prosessen, og som 
har bidratt til det resultatet som her foreligger. Det var en svært uvanlig 
reise Kirkenes verdensråd påbegynte sammen med mange ulike part-
nere og venner. Alle som har vært med på å utforme dette dokumentet 
fortjener en spesiell takk for sitt engasjerte og samvittighetsfulle arbeid.

Genève, mars 2005       Rogate R. Mshana

Vennligst send din kommentar til:

AGAPE
Justice Peace and Creation Team
World Council of Churches
P.O Box 2100
CH-1211 GENEVE 2
Switzerland

RRM@wcc-coe.org



1.
Han elsker rettferdighet og rett; 

jorden er full av Herrens miskunnhet. 
Salmenes bok 33,5

1.1 AGAPEPROSESSEN
Agapes utfordring er et svar på en problemstilling som ble reist på 
Kirkenes verdensråds generalforsamling i Harare, Zimbabwe, i 1998: 
« Hvordan kan vi leve ut vår tro i en globalisert verden?» Kirkene og 
den økumeniske familie, som inkluderer verdensforbundene, regionale 
økumeniske organisasjoner og fagavdelinger, har arbeidet med dette 
spørsmålet i en periode på rundt sju år.

I en rekke samråd og gjennom studier av økonomisk globalisering, ble 
dette arbeidet drevet fram av avsnittet om globalisering i rapporten fra 
Generalforsamlingen i Harare. Der kartlegges de geistlige, etiske, teo-
logiske og åndelige utfordringene globaliseringen stiller kirkene og den 
økumeniske familie overfor. «Globaliseringens logikk må utfordres av 
alternative levemåter i et mangfoldig samfunn». Generalforsamlingens 
deltakere etterlyste en visjon om det oikumene av tro og solidaritet som 
vil motivere og gi den økumeniske bevegelsen kraft til å overvinne det 
globaliserte maktparadigmet.

1 Helt fra begynnelsen av denne prosessen har Kirkenes verdensråd laget et klart skille 
mellom globalisering som en mangesidig historisk prosess, og den nåværende formen 
for skadelig økonomisk og politisk prosjekt for global kapitalisme. Denne formen for 
globalisering er basert på en ideologi som gruppene og bevegelsene i Verdens Sosiale Forum 
har beskrevet som nyliberalisme (jfr del 3.2 av dette dokumentet). Grensedragningen 
mellom disse to forståelsesmåtene ble introdusert av Københavnseminarene for sosial 
utvikling, jf Jacques Baudot (red.) Building a World Community: Globalisation and the 
Common Good, Det kongelige danske utenriksdepartement: København 2000, s.44f.
2 Se Appendiks om denne prosessen i perioden fra Harare til den nåværende generalforsamlingen.
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Seks år senere utgjør den neoliberale globaliseringen en enda større 
utfordring for kirkene og for jordens befolkning. Behovet for å utvikle al-
ternativer er mer presserende enn noensinne. På Kirkenes verdensråds-
samlingen i Porto Alegre i 2006 forventes kirkene og den økumeniske fa-
milie å bevege seg fra kritikken av den nyliberale globaliseringen og over 
mot utvikling av en visjon for en rettferdig, medlidende og inkluderende 
verden, og til å forplikte seg til konkrete handlinger basert på levedyk-
tige alternativer. Temaet i Porto Alegre, «Gud, i din nåde, omform vår 
jord», vil passende nok ligge til grunn for Agapes opprop om handling.

En slik visjon kan bare bli virkelig når økonomisk og økologisk rettferdig-
het vurderes som en helhet, med demokratisk deltakelse på alle nivåer. 
Denne visjonen kan ikke oppfylles så lenge den materielle overfloden et 
mindretall av jordens befolkning har glede av, fortsetter å vokse side om 
side med – og som regel takket være – den uverdige fattigdommen som 
flertallet i det globale samfunnet lever under. Dette forsterker den ufat-
telige grad av ulikhet vi har i verden. Den uslokkelige tørsten etter mer 
makt, mer profitt og mer eiendom som motiverer enkelte konserner, og 
noen individer og sosiale grupper, er ikke bærekraftig og berøver mange 
samfunn evnen til å dekke sine egne behov i harmoni med omgivelsene.

Kvinnestemmene i AGAPE oppsummerte disse innsiktene slik da de for-
talte oss: «Vi viker ikke tilbake for å si at vi lever i en imperialistisk tid. 
Med begrepet imperialisme mener vi sammenslutningen av økonomiske, 
kulturelle, politiske og militære krefter som utgjør et globalt maktsystem 
som styres av mektige nasjoner og organisasjoner» for å beskytte og for-
svare sine egne interesser. Kvinner fra Syd og fra Øst-Europa krevde en 
slutt på disse urettferdige strukturene, institusjonene og politikken, og 
på den «usikkerheten og frustrasjonen som fremkalles av den nyliberale 
modellen, slik den tvinges på kvinnenes liv fra vugge til grav».

En økumenisk gruppe med 38 deltakere møttes i Genève i Sveits, 22-
24 juni 2004, for å forberede et innledende dokument om AGAPE til 
Kirkenes verdensråds neste generalforsamling i Porto Alegre i Brasil 
2006. Dette er et dokument fra kirkene til kirkene. Det skisserer opp de 
nye utfordringene og mulighetene for refleksjon og forpliktelse basert på 
temaet for 2006-samlinen: «Gud, i din nåde, omform vår jord».

3  Diane Kessler (red.), Together on the way. Official report of the eighth assembly of the World 
Council of Churches, Genève: Kirkenes verdensråd, 1999, s. 258; se også Richard Dickinson, 
Economic globalization: deepening challenge for Christians, Genève: Kirkenes verdensråd, 1998.
4 Dette sitatet er fra Accra Confession, World Alliance of Reformed Churches, august 
2004.
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1.2 FOR EN LIVGIVENDE ØKONOMI

I 2003 eide 7,7 millioner personer verdier for rundt en million ameri-
kanske dollar eller mer. Samme året steg summen av deres formuer til 
28,9 trillioner, eller tre ganger USAs bruttonasjonalprodukt. Samtidig 
er 840 millioner mennesker over hele verden underernært, og 1,5 
milliarder – hovedsakelig kvinner, barn og urfolk – lever på under én 
dollar om dagen. Verdens rikeste 20 prosent står for 86 prosent av det 
globale forbruket av varer og tjenester. Årsinntekten til den rikeste 
prosenten (1 %) tilsvarer den samlende årslønnen til de fattigste 57 
prosentene, og minst 24.000 mennesker dør hver dag av fattigdom og 
feilernæring. Miljøproblemer som global oppvarming, utarming av na-
turressurser og tap av biologisk mangfold blir stadig mer truende. For 
eksempel vil vi miste 30-70 prosent av verdens biologiske mangfold 
innen et tidsrom på 20-30 år. Kriger herjer i mange deler av verden 
og militarisering og vold er blitt en del av vårt dagligliv. Finanskriser 
er blitt hyppigere og mer omfattende. Arbeidsledighet er blitt alle-
stedsnærværende og truer menneskers eksistensgrunnlag. Det hviler 
kort sagt en mørk trussel over kloden og menneskenes  liv.

Den ideologien som underbygger, promoverer og forsøker å rettferdig-
gjøre denne konsentrasjonen av sammensatte maktstrukturer kalles av 
mange nyliberalisme. Denne ideologien er drivkraften bak den nyliberale 
kapitalismen og den nyliberale globaliseringen. I dette perspektivet er 
nyliberalismen en ideologisk paraply for det økonomiske globaliserings-
prosjektet som utvider sin makt og dominans gjennom en tett vev av 
internasjonale institusjoner, nasjonal politikk, forretnings- og investe-
ringspraksiser samt individuell fremferd. Kort sagt gjør nyliberalismen 
mennesker til salgsvarer og reduserer de nasjonale regjeringenes rolle 
for å sikre harmonisk og bærekraftig sosial utvikling. Den legger mest 
vekt på privat kapital og såkalte frie markeder for å fordele ressurser og 
fremme vekst.

Med sitt fokus på kapital gjør nyliberalismen alt og alle om til nytte-
gjenstander som kan selges for en pris. Etter å ha gjort konkurranse til 
den dominerende etos, setter den individ opp mot individ, bedrift mot 
bedrift, rase mot rase og land mot land. Nyliberalismens vektlegging av 
materiell velstand fremfor menneskeverd tar menneskeverdet fra men-
neskene og ofrer livet til fordel for grådigheten. Det er en dødbringende 
økonomi.

5 Se del 2.2 side 9 for en forklaring på teorien om nyliberalisme.
6 Den økonomiske retningen monetarisme fikk sterk politisk innflytelse i USA og 
Storbritannia under Reagan og Thatcher..
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Stilt overfor en så sterk konsentrasjon av økonomisk, politisk, militær 
og ideologisk makt oppfordres vi til ikke å miste motet. Vi må ikke gi 
opp kampen for en livgivende økonomi. Dette er Guds utfordring til oss. 
Vår tillit til Gud og livet Gud har gitt oss gjør det tvingende nødvendig 
å utfordre (gudløst) forbruk, urettferdige systemer, dominanspolitikken 
og utbyttingen i den nåværende økonomiske verdensorden. Økonomi og 
økonomisk rettferdighet er alltid et spørsmål om tro, siden det berører 
kjernen i Guds mening med skaperverket.

En livgivende økonomi minner oss om kjennetegnene ved Guds livgi-
vende husholdning:

• Gavmildheten i Guds nådefulle økonomi (oikonomia tou theou) inne-
bærer overflod for alle

• Guds økonomi krever at vi forvalter livets overflod på en rettferdig, 
deltakende og bærekraftig måte

• Guds økonomi er en livgivende økonomi som fremmer deling, globali-
sert solidaritet, enkeltmenneskets verdighet og kjærlighet, og omsorg 
for skapelsens integritet

• Guds økonomi er en økonomi for hele verdenssamfunnet (oikumene)
• Guds rettferdighet og at han setter de fattige først, er kjennetegnene 

på Gud økonomi.

1.3 EN OPPFORDRING TIL KIRKENE OM Å BLI TRANSFORMATIVE SAMFUNN
Paulus beskriver verdenssystemet på sin tid (Romerriket) som kjenne-
tegnet av «ugudelighet og urettferdighet» (Rom 1,18). Alle mennesker 
og folkeslag er fanget i dette fengselet av grådighet og underlagt syndens 
makt som fører til død og fordervelse for hele skaperverket (Rom 1,24-). 
Selv om de ønsker å komme seg ut, kan de ikke (Rom 7,14-). Men Guds 
nåde skaper en ny menneskehet ut av alle disse folkeslagene (Romerne 
5,18) gjennom Kristi ånd (Rom 8). Hele skaperverket lengter etter å ta 
del i denne friheten (Rom 8,19). Ingen makt eller ledere av noe keiser-
dømme kan skille disse samfunnene i ånden fra Guds kjærlighet (agape) 
(Rom 8,31-39).

Vi, kirker og troende, oppfordres til å se verdens realiteter slik de forto-
ner seg for folket, spesielt de undertrykte og utstøtte. 

Vi utfordres til å være frittenkende og transformative samfunn. Vi 
utfordres til å la oss selv bli omformet ved å fri våre sinn fra den domine-

7 Fire av disse fem karakteristikkene gjenspeiler «Kriterier for økonomisk politikk 
(policy-making)» presentert i Kirkenes verdensråds studiedokument om Kristen tro og 
verdensøkonomien i dag, Genève: Kirkenes verdensråd, 1992, s 29. Dette dokumentet var 
et viktig skritt på veien mot å forstå at økonomiske forhold faktisk er et spørsmål om tro.
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rende, erobrende og egoistiske mentaliteten til imperialismen, og ved det 
oppfylle Guds vilje (i følge Toraen) som nettopp oppnås gjennom kjær-
lighet (agape) og solidaritet (Rom 13,10, 1 Joh 3,10-24). Transformative 
samfunn blir omskapt av Guds kjærlige nåde. De har en økonomisk 
praksis som er basert på solidaritet og fordeling.

Paulus’ gode budskap er at selv stilt over for dagens form for keiser-
makt, er en annen verden mulig. Kristen tradisjon, sammen med andre 
religioner og kulturers visdom, kan bidra til denne visjonen om et liv i 
rettferdige relasjoner som er muliggjort gjennom Guds ånd, og tilby en 
inspirerende visjon om alternativer.

Vi som kirker utfordres til å skape rom for, og bli pådrivere for forandrin-
ger, selv om vi er fanget i det samme systemet vi utfordres til å forandre.

Vi er vitner til en grov krenkelse av menneskelig verdighet og skaperver-
kets integritet. Vi står overfor lidelse, stor økonomisk og sosial ujevnhet, 
uverdig fattigdom og ødeleggelse av liv som er påført verden av den nyli-
berale globale økonomiske modellen. Som kirker må vi påta oss kallet til 
å utfordre samtidens tenkemåter, til selv å la oss omforme av Guds nåde, 
og modig utvikle visjonære og langsiktige strategier. Det er en geistlig og 
åndelig oppgave for kirkene å ta et oppgjør med konformitetens falske 
åndelighet, og å oppmuntre kristne troende og trossamfunn til å velge 
en livgivende åndelighet og en forandring basert på Guds kjærlige nåde. 
Dette er måten agape, kjærligheten til Gud og medmenneskene, kan 
overføres til det sosiale og økonomiske liv.

Vi utfordres til å ta parti med lidende mennesker og skaperverket i 
solidaritet med dem som bygger alternative samfunn for et bedre liv. 
Kirkenes locus er områdene der Gud virker, Kristus lider og Ånden viser 
omsorg for livet og motstår ødeleggende makter og myndigheter. Kirke-
samfunn som holder seg selv borte fra dette konkrete virkefeltet til den 
treenige Gud, kan ikke med rette kalle seg trofaste kirker.

Når det gjelder den nyliberale globaliseringen, oppfordres kirkene til å 
inngå i en uttalt og offentlig trosforpliktelse, både i ord og handlinger. 
Ulike måter som kirken kan uttrykke sin trofasthet på, er:

• velge en krevende disippelpost, velge å bli martyrer ved å følge Jesus
• ta et trosstandpunkt når de urettferdige og ødeleggende kreftene set-

ter spørsmålstegn ved selve Bibelens ord, og vise sin tro med et klart 
«nei!» til overmakt og herredømmer

• ta del i den treenige Guds fellesskap (koinonia) for et liv i overflod
• ta del i lidelsen og smerten til folket og jorden sammen med Ånden, 

som lengter sammen med skaperverket
• være solidariske med den lidende befolkningen og jorden, og i 
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opposisjon til urettferdige og ødeleggende krefter.

Som et trofast Guds folk blir kirkene sammen en bevegelse, ved å 
omfavne livets åndelighet for hele verdenssamfunnet. Dette inne-
bærer også å bringe folk bud om Guds dynamiske og skapende ånd i 
universet.

Etterlevelsen av et slikt kall har til alle tider krevd en kritisk selvran-
sakelse. Vi må avslutte samarbeidet med dominerende og urettferdige 
systemer. Forkynnergjerningen og feiringen av sakramentene kan komme 
i vanry hvis kirkene står i ledtog med strukturell urettferdighet og utbyt-
ting av liv. Stilt overfor den nyliberale globaliseringen blir ikke kirkens 
rolle bare et spørsmål om en profetisk forkynnergjerning og sosial rett-
ferdighet i livets tjeneste. Oppgaven utfordrer selve kjernen i kirkenes 
evangeliske kall, som er å formidle Guds oppfordring til å avvise synden 
og døden, og å velge Guds styre og dens rettferdighet og liv for alle.

Kirkene utfordres til å bidra i kampen for rettferdighet ved å motstå 
urettferdige og ødeleggende krefter og ved å arbeide for å bygge et sam-
funn basert på AGAPE på tvers av religiøse trosretninger, kulturer og 
sosiale bevegelser, uavhengig av om kampen er lokal, regional, kontinen-
tal eller global.

Troen krever at vi utfordrer våre redsler og prøver å komme fri fra vårt 
fangenskap. Kirkene må være samfunn for håp med tilbud om nye 
livsvisjoner, fordrive folks fortvilelse, og påkalle den livgivende Åndens 
kraft. La oss, i Guds nåde, bli det trofaste samfunnet av helgener som 
forkynner Bibelens ord om kjærlighet og trofasthet, og et jubelår for hele 
verden.

Over hele verden finnes det mennesker som har nektet å la seg fange av 
nyliberalismen, og funnet nye metoder for å overleve krisene som den 
nyliberale globaliseringen har påført dem. Dette er mennesker som har 
benyttet sin gudgitte rett til å si «nei», og tatt tilbake kontrollen over 
sine liv.

En økonomi basert på samarbeid, gjensidighet og solidaritet er en 
livgivende økonomi fordi den:

• overskrider sosiale skiller
• fører mennesker og ressurser sammen til fordel for hvert enkelt indi-

vid og hver gruppe i samfunnet
• krever den fulle solidaritet som oppstår når vi erkjenner vår tilhørig-

het til andre og med hele skaperverket
• bygger bro mellom det som er blitt delt, og forener det som er blitt 

atskilt
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• baserer seg på at folk tar ansvar og er i stand til å forvalte sine egne 
og kollektivets ressurser, definere sine egne historier og utvikle egne 
fortrinn og muligheter

• erstatter kapital med menneskers arbeid, kunnskap og skaperkraft 
som drivkraft for den økonomiske aktiviteten

• bruker individuelle og sosiale rettigheter som utgangspunkt i planleg-
gingen og gjennomføringen av utvikling

• tillater enkeltmennesker, nærmiljø og nasjoner å samarbeide i oppbyg-
gingen av en solidaritetsbasert globalisering.

En livgivende økonomi er ikke et mål i seg selv, men en måte å mulig-
gjøre en helende utvikling for enkeltmennesker, samfunnsgrupper og for 
jorden. En slik økonomi setter agape ut i praksis.



Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; 
jeg er kommet for at de skal ha liv og overflod. 

Joh 10,10

2.1 EN TRUSSEL MOT LIVET
Guds husholdning er truet på forskjellig måter. Vi lever i en tid med 
farlige paradokser. Den nyliberale økonomiens frihandelsprinsipp har 
samlet mer materiell velstand enn noen gang før i hendene på et lite 
mindretall. Selve prosessen med velstandsskaping har ført til enorme 
ulikheter og veldig ustabile forhold. De fattiges liv blir ofret for de rikes 
fortjeneste. 

I dag er det 1,5 milliarder mennesker på kloden – de fleste av dem kvin-
ner, barn og urfolk – som lever for under én dollar dagen, samtidig som 
verdens rikeste 20 prosent står for 86 prosent av det samlede forbruket 
av varer og tjenester. Den årlige inntekten til den rikeste 1 prosenten 
tilsvarer den til de fattigste 57 prosentene, og 24.ooo mennesker dør 
hvert år av fattigdom 
og feilernæring. Miljø-
problemer som global 
oppvarming, utarming av 
naturressurser og tap av 
biologisk mangfold blir 
stadig mer truende. Vi 
vil for eksempel miste 30 
til 70 prosent av verdens 
biologiske mangfold i en 
periode på mellom 20 og 

2. APPELL OM EN 
LIVGIVENDE ØKONOMI 
BASERT PÅ  AGAPE
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30 år. Kriger raser uavbrutt i mange deler av verden og militarisering og 
vold er blitt en del av vårt daglige liv. Finanskriser er blitt hyppigere og 
mer intense. Arbeidsledigheten stiger og truer folks livsgrunnlag.

Penger og rentenivå er blitt svært sentrale, spesielt ettersom økono-
misk vekst har kapitalakkumulering som mål og styrer nesten alle land 
i verden. Finansmarkeder og transnasjonale selskaper plyndrer jorden 
systematisk for kortsiktig avkastning. Troen på at markedsstyrt økono-
misk vekst kan bidra til utvikling, er feilaktig. Virkeligheten tilbakeviser 
denne naive oppfatningen gang på gang. Presset for å opprettholde 
kredittverdighet og konkurransekraft i det globale markedet skader 
regjeringenes politiske vilje til å skape og gjennomføre en sterk nasjonal 
sosialpolitikk. Sammenbruddet i sosiale sikkerhetsnett, kutt i helse- og 
skolemidler, og mangel på beskyttelse av økosystemet, gjenspeiler det 
faktum at regjeringene har mistet kontrollen over sine egne finanser, 
budsjetter og politikk.

2.2 EN KRITIKK AV DAGENS ØKONOMISKE SYSTEM
Enhver økonomisk epoke har en ideologi som prøver å rettferdiggjøre 
politikk og praksiser som gagner tidens dominerende interesser. Disse 
ideologiene kommer og går, på sammen måte som deres måte å betrakte 
økonomisk og sosialt liv blir utfordret og til slutt byttet ut med en ny 
sannhet. Som andre før dem må hver eneste nye økonomiske teori bli 
strengt vurdert opp mot Guds standard for rettferdighet og systemets 
faktiske innvirkning på livene til de fattige og de velstående i verdens-
samfunnet – og teorien må avvises hvis den ikke består denne testen.

Ideologien som underbygger, fremmer og forsøker å rettferdiggjøre 
konsentrasjonen av mangehodete maktstrukturer, er blitt døpt nylibera-
lisme. Den har manifestert seg i nyliberal kapitalisme og nyliberal 
globalisering.8 For mange er nyliberalismen en ideologisk samlebeteg-
nelse for et økonomisk globaliseringsprosjekt som utvider sin makt og 
dominans gjennom en tett vev av internasjonale institusjoner, nasjonal 
politikk, konserner, investeringspraksiser og individuell atferd.

Kort sagt stiller nyliberalismen de nasjonale regjeringene i en situasjon 
der de blir maktesløst ute av stand til å beskytte offentlige goder og 
tjenester. Den plasserer dermed størst makt hos privatkapitalen og 
8 Der er gode grunner til å understreke kontinuiteten i grunnelementene i nyliberalismens 
ideologi slik den utviklet seg i tiden etter 2. verdenskrig som en motreaksjon på sosialisme 
og Keynesianisme. Se f.eks R. Crockett, Thinking the unthinkable: think-tanks and 
the economic counter-revolution 1931-1983: B.Walpen, Die offenen Feinde und ihre 
Gesellschaft. Eine hegemonietheoretische Studie zur Mont Pelerin Society, VSA-Verlag, 
Hamburg 2004.
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såkalte frie markeder til å 
fordele ressurser effektivt 
og til å fremme vekst. 
Resultatet er at statens 
velferdsfunksjoner avskaf-
fes.
Nyliberalismens fasade 
av sunn vitenskapelighet 
har forført mange globale 
institusjoner, regjeringer 
og akademia. 
Nyliberalismen forutsetter

9 Jf U Duchrow/F.J Hinkelammert, Property for People, Not for Profit: Alternatives to the 
Global Tyranny of Capital, Kirkenes verdensråd, Genève 2004. Her, s 69, se det talende 
sitatet av Friedrich v Hayek, en av nyliberalismens ideologiske forfedre: «Et fritt samfunn 
trenger en moral som til slutt reduseres til overlevelse – ikke overlevelse for alle, da det 
kan bli nødvendig å ofre enkelte liv for å redde et større antall liv. Det er derfor de eneste 
moralske lover er de som fører til en ’livskalkyle’: eiendom og kontrakt».
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CHAMPAGNEGLASSØKONOMIEN
Topp 20%Topp 20% 83%

av jordas rikdomav jordas rikdom

Neste 20%Neste 20% 11%
av jordas rikdom

Bunn 60%Bunn 60% 6%
av jordas rikdom

• at bare de som har eiendom eller kan delta i kontrakter, har rett til å 
delta i økonomi og samfunnsliv. Men Guds gaver er der for at alle skal 
leve, ikke for at noen få skal akkumulere rikdom9

• en verden der enkeltpersoner og bedrifter er motivert av sine egenin-
teresser og hvor samfunnet bare er en ansamling av slike selvtilstek-
kelige enheter. Men økonomiske forhold er alltid tett forbundet med 
folks sosiale, kulturelle og politiske virkelighet

• at alt og alles arbeidskraft kan eies og selges for en pris i markedet. 
Men skaperverket, menneskeheten inkludert, har en åndelig essens, 
en gudgitt egenverdi og et formål som ikke kan gjøres til en salgsvare

• at økonomisk vekst gjennom frie markeder er altoverskyggende. 
Nyliberalismen hevder at bare denne økonomiske modellen kan 
utrydde fattigdom, sikre en bærekraftig utvikling, oppnå likestilling 
mellom kjønnene og innfri FNs tusenårsmål innen utvikling. Likevel 
viser folks konkrete opplevelser at markedsstyrt økonomisk vekst er 
urettferdig, ikke bærekraftig og uforenlig med økonomisk rettferdighet 
og en omsorgsfull økonomi

• at deregulerte arbeidsmarkeder er grunnleggende for å skape nye 
jobber og muligheter for arbeidere i en konkurranseutsatt global 
økonomi. Likevel tjener den internasjonale arbeidsfordelingen en 
elite av kapitaleiere og fremskynder et ras mot bunnen for flertallet av 
verdens befolkning gjennom avviklingen av fagforeninger, kalkulert 



arbeidsledighet, utnyttelse av frie handelssoner og moderne former for 
slaveri

• at økonomisk vekst krever en dynamisk prosess av «kreativ ødeleg-
gelse»: ineffektive aktiviteter «tillates» å dø mens vellykkede virksom-
heter vokser fram, godt hjulpet av ny teknologi. Likevel kan man se 
et tydelig mønster av evigvarende omstruktureringer som er iverksatt 
for å sikre og øke avkastningen for globale selskaper ved å ofre men-
nesker og kloden. «Kreativ ødeleggelse» fremmer faktisk de sterkestes 
overlevelse og de svakestes undergang og står i sterk kontrast til Bibe-
lens versjon om omsorg og kjærlighet for de fattige og sårbare

• at økonomiske, sosiale og personlige traumer som skapes av de «struk-
turelle justeringsprogrammene» er rettferdiggjort som kortsiktig 
smerte som er nødvendig for langsiktig vinning. Påstanden er at de 
nyskapte verdiene vil komme de fattige til gode. Likevel viser erfaring 
rundt om i verden at «strukturelle justeringer» omfordeler verdiene 
og makten fra de fattige til de rike, og øker de strukturelle ulikhetene. 
Forsvaret for denne uholdbare virkeligheten er intet mindre enn en 
«økonomisk teologi for menneskelig offer»

• at markedet alltid er mer effektivt enn staten. Nyliberalismen forut-
setter at «godt styre» bare finnes der regjeringene frigir markedet og 
begrenser sin egen suverene rett til å styre sin egen politikk og gjen-
nomfører privatisering, dollarisering og påtvungne «frihandelsavta-
ler». Mislykkes man med å gjennomføre denne politikken, eller - når 
den er innført - med å oppnå den lovede fortjenesten, faller skylden 
på «dårlig styre», i stedet for på selve den nyliberale modellen. Likevel 
understreker den mest grunnleggende læren om demokrati, rettferdig-
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het og selvbestemmelsesrett at den eneste måten å sikre et virkelig 
godt styre på, er gjennom reguleringen av kapital og marked for å 
tjene folkets behov, slik behovene er definert av folket selv

• at frie markeder, frihandel, selvregulering og konkurranse vil frigi mar-
kedets «usynlige hånd» til alles fortjeneste. Likevel finnes det ingen 
guddommelig kraft som styrer markedene. Å hevde at markedene har 
slike skytsengler, grenser til avgudsdyrkelse. «Frie» markeder er uan-
sett ikke frie. Myten om «fri», «uregulert», «ukontrollert»markedskap
italisme må imøtegås på en direkte måte. Virkeligheten er at marked 
og kapital i høyeste grad er kontrollert for å sikre maksimal fortjeneste 
for kapitaleierne. Liberaliseringen «fritar» kapital og markeder fra 
sosiale forpliktelser og er derfor per definisjon umoralske og uforsvar-
lig. Denne «friheten» oppnås gjennom handlingene til de statene som 
dominerer de internasjonale institusjonene til Det internasjonale 
pengefondet (IMF), Verdensbanken og Verdens Handelsorganisasjon 
(WHO).

• at omleggingen til en global økonomi til slutt vil gagne alle nasjoner 
og gi makt til ethvert individ, selv om noen har mye større fortjeneste 
og fordeler enn andre. Likevel er nyliberalismens gave til verden bare 
en forsterkning av den ujevne fordelingen av makt og rikdom mellom 
land og mellom samfunnsgrupper. Mens uro, misnøye, motstand og 
avvisning øker, fungerer den globale økonomien som tidligere tiders 
kolonimakter. For å sikre seg er de blitt avhengig av en økende grad 
av undertrykkelse og militarisering. Med andre ord er det slik at i takt 
med at markedene blir globale, blir mekanismene som beskytter dem 
det også. I de siste årene har vi sett et dramatisk sammenfall mellom 
den økonomiske globaliseringen og et politisk og militært hegemoni 
som til sammen utgjør et imperialistisk maktnettverk.

Mange mennesker føler seg lammet og maktesløse stilt overfor det 
omfattende misbruket av økonomisk og politisk makt, og den arrogante 
bruken av militærmakt. Jesus bruker ordene mammon og keiserdømme 
(imperier) om slike makter som underlegger folk og natur sin ånd og 
logikk, og liv ofres for at de skal holdes oppe. Vi erfarer denne virkelig-
heten på forskjellige måter på forskjellige steder gjennom den fellesnev-
neren at krefter som er ment for å tjene livet, forfaller til strukturer for 
synd og død. 

I juni 2001 forfattet deltakerne i en globaliseringskonferanse i Budapest 
en appell kalt «Tjen Herren, ikke mammon». Her understrekes akkurat 
disse systemene av synd og død, og kirkene oppfordres til å ta et klart 
standpunkt mot mammon: 
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«Ved å utfordre den økonomiske globaliseringen blir kirken konfrontert 
med Jesu ord, ’Dere kan ikke tjene både Gud og mammon’ (Matt 6,24). 
Har kirkene, som en konsekvens av sin tro mot til å ta opp kampen 
mot verdiene som en profittorientert levemåte representerer, eller vil de 
trekke seg tilbake i den private sfære? Dette er spørsmålet våre kirke-
samfunn må besvare – eller tape sin sjel!»

«Bibelens budskap og vår tradisjon lærer oss å verken føye oss for de do-
minerende kreftene i denne verden, eller å søke tilflukt fra vårt ansvar i 
private utrykk for tro. [...] Vi ber kirkene heve sin profetiske stemme slik 
at endringer kan skje til glede for alle mennesker i alle deler av verden. 
Vårt oppdrag er å forandre livet rundt oss og dekke behovene til alle 
mennesker, spesielt dem som er lidende, undertrykte og utstøtt. Ved å 
gjøre det, bekjenner vi Kristus.»10

På den måten krever vår trofasthet mot Herren og Herrens frie gaver at 
vi tar et oppgjør med overforbruk, urettferdige systemer og politikk som 
undertrykker og misbruker i den nåværende økonomiske verdensorden. 
Økonomi og økonomisk rettferdighet er alltid spørsmål om tro, fordi det 
angår selve kjernen i Guds plan for skaperverket.

13

10 For en utdyping om mammon og imperier i evangeliene, se Warren Carter, Matthew: Mammon 
and Empire. Initial Explorations, Harrisburg, PA: Trinity Press International, 2001.

Til ettertanke:
• Kan du identifisere undertrykkende systemer som har innvirking 

på ditt liv?
• Hva er det som må til av forandringer, hvis målestokken er de 

fattiges situasjon og et liv i rettferdige relasjoner med andre og 
med skaperverket?

• Hvordan kan Gud og nestekjærligheten gjennomstrømme øko-
nomiske handlinger – på individplan, i lokalsamfunn og i nasjo-
nale og internasjonale systemer og institusjoner?

2.3 AGAPE: EN KJÆRLIGHET SOM ER RETTFERDIG OG GENERØS SOM 
GUDS NÅDE
2.3 AGAPE: EN KJÆRLIGHET SOM ER RETTFERDIG OG GENERØS SOM 
GUDS NÅDE
2.3 AGAPE: EN KJÆRLIGHET SOM ER RETTFERDIG OG GENERØS SOM 

Vi oppfordres til ikke å miste håpet og ikke gi opp vår kamp for en 
livgivende økonomi. Livets hellige gave er gitt oss av Gud og kan ikke 
trekkes tilbake. Den er tvert imot selve grunnlaget for skaperkraft og et 
levende alternativ til dødens og ødeleggelsens krefter. Den henter sin 
kraft fra agape, kjærligheten fra den treenige Gud, som gjennomstrøm-
mer hele skaperverket.



Dette fokuset på agape understreker at jorden og alt liv har sin opprin-
nelse i Gud og tilhører Gud. Skaperverket er ikke en eiendel mennes-
kene kan omgjøre til salgsvarer (3 Mos 25,23; Sal 24,1). Skaperverket 
tilhører ikke menneskene, men menneskene tilhører skaperverket, og 
skaperverket tilhører Gud. Agape gjenspeiler at alt liv har sitt felles opp-
hav i Guds frie nåde og livgivende kjærlighet. Nåden er Guds kraft som 
opprettholder og fornyer skaperverket, og som vender oss fra døden til 
livet. Diskriminering, utestenging og ujevn fordeling av rikdom og makt 
fornekter agapes verdier og bryter budet om å elske Gud og sin neste.

Agape påvirker alle livets dimensjoner. Livet inneholder behovet for 
mat, klær, bosted, utdannelse, arbeid og helse. Det inkluderer sosial 
tilhørighet, vennskap, sosiale oppgaver og omsorg. Det inkluderer 
selvrespekt og selvrealisering, opplevelsen av fellesskap. Et liv i overflod 
– det rike livet tilbudt oss av Jesus – omfatter alt dette. På samme tid 
understreker agape verdien av motstand, og en søken etter alternati-
ver, i alle situasjoner hvor et meningsfullt liv blir redusert til fortjeneste 
og økonomisk vekst på 
bekostning av verdenssam-
funnets nødvendige behov 
og dets forhold til Gud. 
Verden er et bilde på Gud. 
Alle nødrop fra jorden og 
den lidende befolkningen 
utfordrer kirkene til å søke 
Guds kjærlige omforming 
av menneskeheten og 
skaperverket.

2.4 VIKTIGHETEN AV EN OMFORMENDE RETTFERDIGHET
Enhver form for makt er utsatt for fristelsen til å gjøre seg til enehersker, 
uten ansvar for de som rammes og uten respekt for det mangfoldet av 
relasjoner som utgjør livsveven, og som må respekteres og anerkjennes.11

Den bibelske tradisjonen inkluderer noen vern som skal forhindre og 
korrigere en opphopning av urettferdig makt og misbruk av skaperverket. 
En av de preventive lovene er forbudet mot å ta renter. De korrigerende 
lovene omhandler de tre formene for periodisk hvile:

• Sabbaten, hviledagen
• Sabbatsåret, hvileåret
• Jubelåret

11 Søken etter alternativer forsøker å gjenopprette det opprinnelige livet; der maktutøvelse 
må stå til regnskap for  Skaperen.
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Jesus fremstiller sin egen misjon som en jubel-rettferdighet når han leser 
Jesajas bok fra Kapernaum (Luk 4). Jubeltradisjonen forsvarer retten til 
ressurser som fremmer rettferdige relasjoner med andre mennesker, dyr 
og land. Rettferdigheten krever en dyptgående omforming av relasjoner 
innen samfunnet og med jordkloden.

I denne forståelsen av rettferdighet – som i seg selv en gave av Guds 
nåde – er «transformativ rettferdighet» et begrep laget i forbindelse med 
Kirkenes verdensråds arbeid med å bekjempe rasisme. Transformativ 
rettferdighet vektlegger den viktige oppgaven med å skape rettferdige, 
deltakende og bærekraftige samfunn hvor ethvert individ må ta kon-
sekvensene av ujevnhet og utestenging i de økonomiske og politiske 
systemene. Urettferdighet er den systematiske utestengingen av folk 
fra avgjørelser som angår deres lokalsamfunn. Det er en ødeleggelse av 
deres mulighet til å være selvforsynte, selvorganiserte og selvstyrte i 
saker som gjelder deres egne og naturens behov. Rettferdigheten er bare 
oppfylt når det er jevn fordeling av sosiale goder, slik det er gjenspeilet i 
Jubileumslovene. Det levner også Jubileumslovene stor ære at jorden gis 
sine egne betingelser for å fornye sine krefter. Men kjernen i den omfor-
mende rettferdigheten er menneskelige handlinger og innebærer aner-
kjennelse og deltakelse. Dette betyr samfunn og nærmiljøer som:

• er genuint inkluderende og deltakende (politisk, sosial og kulturell 
rettferdighet)

• er innstilt på å rette opp skjeve maktforhold, og tette igjen skillet mel-
lom de rike og de fattige – innad i land og mellom nasjoner (økono-
misk rettferdighet)

• anerkjenner menneskehetens avhengighet av naturen, og støtter 
bærekraftige måter å organisere og utvikle seg på og dele på naturens 
ressurser (økologisk rettferdighet).

Fokuset for denne formen for rettferdighet må derfor være en klar vekt-
legging av deltakelse, gjensidig anerkjennelse og innsats fra alle med-
lemmene av samfunnet. Det må også være en kritikk av alle former for 
maktkonsentrasjon på hendene til noen få. Belønningen for en omfor-
mende rettferdighet er menneskeverd og fred.

2.5 DELING AV LIVET VED HERRENS BORD:  
ET EKSEMPEL PÅ EN LIVGIVENDE ØKONOMI BASERT PÅ AGAPE.
2.5 DELING AV LIVET VED HERRENS BORD:  
ET EKSEMPEL PÅ EN LIVGIVENDE ØKONOMI BASERT PÅ AGAPE.
2.5 DELING AV LIVET VED HERRENS BORD:  

Et glimt av omformende rettferdighet kan sees i Jesus måltid med 
syndere som de første kristne valgte å feire som nattverden. Den tidlige 
kirken feiret nattverden som et agape-måltid i forventingen om en eska-
tologisk bankett, den endelige feiringen av et liv i overflod. I Apostlenes 
gjerninger 2,42- og 4,32-35 blir den tidlig-kristne kirken beskrevet som 
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et samfunn båret oppe av et kjærlighets- og nærende forhold til Gud 
og hverandre, et samfunn som delte livets nødvendigheter og utvekslet 
historier om handlekraft og håp.

Som (det jødiske) påskemåltidet er agapemåltidet et måltid som trans-
formerer. Det påkaller det farlige minnet om en frigjørende Gud, og 
krever en annen samfunnsform. På samme måte som påskemåltidet 
markerer agape-måltidet en overgang fra en livstruende faraoisk og 
maktsentrert økonomi til en bærekraftig Gudsøkonomi. Folk ble løst fra 
slaveri fordi Gud hørte deres rop om rettferdighet og liv. Evangelienes 
historier om banketter gjenspeiler tydelig ånden i Guds forkjærlighet for 
de fattige.

Delte måltider nærer en kjærlighetskultur, pålitelighet og håp. Som en 
eldre kvinne fra Sør-Afrika uttrykte det: «Når man spiser sammen vet 
man at man hører sammen. Og når man deler pap gir man hverandre 
liv og verdighet, man vet at man har ansvar for hverandre. Kirken kal-
ler denne delingen agape, og den har rett. Det er thanda, kjærlighet. 
(Sibongile Xumalo, Johannesburg, oktober 2002)

Et måltid forbinder også deltakerne med et større samfunn av alle dem 
som arbeidet for å produsere maten og, enda lenger med hele skaperver-
ket og den livgivende kraften. Agapemåltidet utfordrer oss til å forbli 
forent i martyria, leitourgia, diakonia og koinonia (vitner eller martyrer, 
liturgi, tjeneste og fellesskap). Det sammenføyer tilbedelse, ettertanke og 
handling til en bro mellom tilbedelsens og hverdagens liturgi.

Agapesamfunnet trues i sine grunnvoller
og i sin grunnbetydning når agape 
forståes bare som enten åndelig eller 
profant samkvem i gjensidig sympati. 
Kjærligheten til Gud og nestekjærlig-
heten hører sammen. Liv og relasjoner 
står på spill når agapes karakter av 
deling og kjærlighet overses.

Til ettertanke:

Hvordan kan kjærlighet til Gud og nestekjærlighet trenge inn i 
økonomiske handlinger – privat, i våre nærmiljøer og i nasjonale og 
internasjonale systemer og institusjoner?

Hvordan kan Guds kjærlighet gi kraft til vårt kall til sosial og miljø-
messig rettferdighet i det økonomiske og politiske liv?
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Ve dem som gir urettferdige påbud og forskrifter som 
fører til ulykke! De driver småkårsfolk bort fra retten, 

og tar fra de vergeløse i mitt folk det som de har rett til. 
Også enkene tar de som bytte, og farløse plyndrer de. 

Jes 10,1-2

3.1 FRA FRIHANDEL TIL RETTFERDIG HANDEL
Handel dreier seg om relasjoner og om utveksling av varer og tjenester. 
Agape oppfordrer til gjensidighet, respekt og solidaritet i rettferdige 
relasjoner. Rettferdighet i handelsrelasjoner er et bibelsk prinsipp. Amos 
følger de andre profetene når han fordømmer de som «forfalsker vekten» 
og som kjøper «de hjelpeløse for penger og den fattige for et par sko» 
(Amos 8:5). Rettferdighet for de fattige forblir testen for ethvert system. 
Målet om å avskaffe ulikheter må gjelde handel på alle nivåer.

Det gjeldende handelssystemet har ført til global ubalanse og urettfer-
dighet. Ubegrenset økonomisk vekst og akkumulering av rikdom er de 
to grunnpilarene i systemet som driver frem den såkalte «frihandelen». 
Dagens system forsøker enkelt sagt å regulere markedene til fordel for 
kapitaleierne, og er således grunnleggende urettferdig. Det bryter Bibe-
lens bud om nestekjærlighet, deltakelse og rettferdig fordeling – både 
ved sitt institusjonelle rammeverk og gjennom de verdisettene det styres 
av. 

Det kristne fellesskapet utfordres til å sette en enda mer radikal standard 
for fordeling og solidaritet, og til å nekte å måle alt i omsetningsverdi. 
Agape står – i likhet med nattverden – som et symbol for kjærlige re-
lasjoner basert på selvoppofrelse og deling av brødet for alle. En «Aga-

3.
17

RETTFERDIG HANDEL



peøkonomi for solidaritet og lik fordeling» er et system der økonomiske 
relasjoner springer ut fra godene Gud har gitt oss, og blir delt uten 
reservasjoner. I dette ligger kjernen til en åndelig forandring som fremmer 
rettferdige relasjoner innen forbruk, produksjon og handel.

Markedet må derfor formes slik at det tjener et formål – som er en etisk, 
bærekraftig og rettferdig produksjon, utveksling og forbruk av varer og 
tjenester som dekker behovene til hele menneskeheten og jorden selv. 
Sett i dette perspektivet er internasjonal handel bare en liten del av det 
totale bildet. Andre typer og grader av handel, som er mer meningsfulle 
for verdens undertrykte og utbyttede folkeslag, må anerkjennes og gis 
forrang. 

Rettferdig handel er et viktig skritt mot å anerkjenne handelsulikheter, 
men rettferdigheten krever mye mer. Vi foretrekker å snakke om en 
rettferdig handel som er motivert av solidaritet og omsorg for plane-
ten. Dette inkluderer, men innebærer mer enn medlidenhet. Rettferdig 
handel som er basert på bytte av varer og tjenester lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt, og som utfyller andre livgivende økonomiske aktiviteter, 
bidrar med en mer fruktbar tilnærming til økonomisk selvstendighet og 
rettferdighet. Rettferdig handel kan endre menneskers liv betraktelig.

For at dette skal kunne skje, må de grunnverdiene og strukturene i de 
internasjonale markedene endres. Enkle reformer innen den institusjo-
nelle reguleringen av markedet, uten strukturelle endringer, er ikke nok. 
Kirkens åndelighet og etiske holdning til liv for alle, utgjør en kraft som 
kan utfordre makten som ligger gjemt i urettferdige handelsrelasjoner og 
akkumulert rikdom.
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3.2 WTOS HANDELSREGLER
Den altomfattende rekkevidden av frihandelesreglene må tøyles. Handel 
pleide å være den kommersielle utvekslingen av varer over landegren-
sene. Verdens Handelsorganisasjon (WTO) ble opprettet i 1995, med 
et mandat til å gjennomføre og utvide rekkevidden av frihandelen. 
Handelsregler er siden den gang blitt utvidet til å omfatte utvekslinger 
innen alle tenkelige former for handelsmessig aktivitet – deriblant helse, 
utdanning, vann og patent på liv. Påstanden om at internasjonale regler 
for tjenester, investeringer og åndsverk handler om «handel» er et kynisk 
bedrag. Disse avtalene, uavhengig av om de er multilaterale, regionale 
eller bilaterale, har som hensikt å sikre transnasjonale selskaper retten 
til å kontrollere verdens sosiale, finansielle og kulturelle tjenester, så vel 
som markedet for transport, kommunikasjon, energi og kunnskap, på 
bekostning av verdens aller fattigste land.

WTO hevder å være en regelbasert organisasjon. Likevel

• gjenspeiler dens regler de mektige kreftenes dominans
• har den brutt den ene tidsfristen etter den andre i den såkalte Doha-

agendaen12  for «utvikling» som skulle finne løsninger på problemene i Sør
• velger de mektigste landene konsekvent å etterkomme eller overse 

WTOs anbefalinger akkurat som det passer deres egne økonomiske og 
politiske interesser best.

12  Det fjerde ministermøtet WTO holdt i 2001 i Doha (Qatar) ble enige om å legge mer 
vekt på utviklingsspørsmål.
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Innad i WTO har medlemslandene fra Sør:

• motsatt seg bestemmelser om å utvide rekkevidden av såkalte 
handelsregler til områder som investering og konkurranse

• krevd retten til å revidere regler som har konsekvenser som er blitt 
synlige først nå

Denne motstanden står i fare for å bli et selvbedrag, om de samme må-
lene oppnås gjennom bilaterale og regionale investeringsavtaler.

Frihandelsavtaler forutsetter privatisering, deregulering og liberalise-
rings, de politiske bærebjelkene i de nyliberale justeringsprogrammene. 
Konkurranse gjennomsyrer nå hele verden. Skoler og universiteter kon-
kurrerer om studenter, forbrukere prøver å overgå hverandre i uhemmet 
forbruk, og stater konkurrerer om å tiltrekke seg investeringer og kapital. 
På nesten alle områder overalt er samarbeid blitt erstattet med konkur-
ranse, den offentlige arena blir redusert og overført til private selskaper, 
som ofte er monopoler og multinasjonalt kontrollert. Problemer blir 
på en overflatisk måte gjort til et spørsmål om manglende finansiering. 
Dette løser ikke problemenes grunnleggende årsaker. På samme måte er 
det med FNs kampanje for tusenårsmålene (MDG). Løftene om å halv-
ere fattigdommen, tilby utdanning til alle, fremme likestilling mellom 
kjønnene, skaffe tilgang til rent vann og bekjempe HIV/AIDS innen 
2015, lyder svært hule når man vet at de skal oppnås gjennom de samme 
kommersielle markedsmekanismene som har skapt ulikhetene man 
ønsker å utjevne.

WTOs prioritering av de sterkeste statene og de transnasjonale selskapene 
viser seg på sitt aller grimmeste i den eneretten til livreddende medisiner 
som gis de farmasøytiske selskapene. Den mye omtalte tolkningen av 
WTOs avtale om immaterielle rettigheter (TRIPS) når det gjelder helse 
og medisiner – som ble presset på EU og USA av globale kampanjer, 
men avvist av den brasilianske, sørafrikanske og indiske regjeringen 
– foregir å tillate verdens fattigste land å produsere kopier av patenterte 
medisiner. Dessverre er denne ordningen så komplisert at ingen regjerin-
ger ennå har klart å oppfylle vilkårene.

WTOs behandling av land som ønsker medlemskap gjør påstandene om 
at det er en rettferdig og avtalebasert organisasjon helt meningsløse. 
Reglene gjelder bare for de mektige landene. Fordi alle må være enige, 
har hvert land vetorett når det gjelder opptak av nye medlemmer. 
De kan med andre ord sette urimelige betingelser. Vanuatu ble, for 
eksempel, presset til å tilby en så omfattende liste av tjenester, innen 
blant annet utdanning, helse og miljø, at landet bestemte seg for at 
prisen var for høy, og blir bare medlem hvis det kan få andre betingelser.
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3.3 FRA MATSIKKERHET TIL MATSUVERENITET
Det er ikke vanskelig å påvise den tette forbindelsen som finnes mellom 
matsikkerhet og matsuverenitet. Ingen land kan sikre sine innbyggeres 
liv uten å ha kontroll over mulighetene til å produsere maten landet 
trenger. 

Bak handelsdebatten ligger den grunnleggende retten til suverenitet 
over matsystemene, for å kunne garantere tilstrekkelig ernæring for alle. 
Selv om verden årlig eksporterer jordbruksvarer for mer enn 500 mil-
liarder amerikanske dollar, dør likevel minst 15 millioner barn under fire 
år hvert år av sult og sultrelaterte sykdommer. Ytterligere 840 millioner 
mennesker, deriblant bønder og jordbruksarbeidere, opplever mat-
mangel. Konverteringen av landbruk til å produsere ikke-tradisjonelle 
kommersielle avlinger til eksport, gjør de fattigste landene mer avhengig 
av importert mat. Dette forsterker den dominansen konglomerater som 
Cargill, Continental, ConAgra og Tyson har over verdens matforsyning, 
mens agrokjemiske giganter som Monsanto, Syngenta, Bayer og Dupont 
krever at kontraktprodusenter bruker kornsortert og frø basert på gen-
modifiserte organismer (GMO). Samtidig rykker selskaper som franske 
Vivendi og Suez Lyonnais, amerikanske Bechtel og Coca Cola og tyske 
German RWE inn for å få kontrollen over en annen livsviktig ressurs 
– vannet. Denne utvidelsen av kontroll fremstilles som både normal og 
uunngåelig. Fra et rettferdig handelssynspunkt er det verken normalt 
eller uunngåelig, og det må stoppes.

Internasjonale krefter øver et konstant press på bøndene i fattige land 
for å få dem til å legge om sin lokale matvareproduksjon til salgsproduk-
sjon for eksport. Nordlige land innfører handelsbarrierer for å beskytte 



sine egne jordbruk mot konkurranse, mens de dumper sitt høyt subsidi-
erte produksjonsoverskudd på markedene i Sør. Resultatet blir at livs-
grunnlaget for mennesker i disse landene blir ødelagt og deres matsuve-
renitet undergraves. Bruken av mat som bistand, spesielt genmodifisert 
korn, er bare nok en måte å dumpe varer på og forsterker den negative 
utviklingen. Det verste er at situasjonen stiller regjeringene overfor det 
dramatiske valget mellom å godta genmodifiserte organismer, med de 
trusler mot de lokale økosystemene det innebærer, eller å la befolknin-
gen sin sulte.

Vi mener at Guds solidariske og rettferdige plan for skaperverkets mat-
kammer innholder et løfte om at verdens folk har rett til å produsere 
sin egen mat og kontrollere ressursene som tilhører deres livsgrunnlag, 
derunder det biologiske mangfoldet. Det er derfor regjeringenes rett 
og plikt å beskytte livsgrunnlaget for små bønder i Sør og Nord. Det er 
deres rett å avvise kravene fra den overnasjonale matvarekapitalen som 
forsøker å ta kontroll over alle delene av livssyklusen. En slik innstilling 
krever respekt for de innfødtes åndelige tilknytning til jorden og moder 
jords gavmildhet.

Det er lokalsamfunnene selv som må definere sine egne løsninger på 
forpaktningen av jord og former for matproduksjon.

Den bibelske tradisjonen fra sabbaten/jubelåret gir prioritet til den 
bruken av landet som hjelper den fattige, enken, den foreldreløse og 
den fremmede. Handelsavtaler og institusjonenes medvirkning til at de 
gjennomføres, er bare rettferdige hvis de først og fremst tjener de under-
trykte og marginaliserte folkegruppene. Slik er det bibelske kravet om 
rettferdighet (Amos 5,11-15).

3.4 MOTSTAND OG OMFORMING AV HANDELSAVTALER OG RELASJONER
Den gode nyheten i dag er at befolkninger selv, ofte i samarbeid med 
sine myndigheter, tør å si at «nå er det nok». Bønder, arbeidere og sosiale 
bevegelser har, sammen med fagforeninger og andre sivile organisasjo-
ner, mobilisert på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Deres press 
har styrket beslutningsviljen til myndigheter i Sør og hjulpet dem til å 
avdekke maktpolitikken bak den internasjonale handelen.

Folket har hevet sine stemmer mot de urettferdige handelssystemene, og 
tatt til orde for sosial rettferdighet, selvråderett, demokrati og retten til 
liv. For eksempel har mange bondebevegelser som kjemper på lokalplan 
fått en internasjonal forbindelse gjennom nettverk som Via Campesina, 
som representerer 60 millioner bønder i 46 land. I 2003 arrangerte Via 
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Campesina et tredagers forum i Cancun for urinnvånere og bønder om-
kring temaet statlige handelsavtaler. Her utvekslet bøndene kunnskap 
og strategier rundt vanlige felles problemer som angår retten til land, 
mattilgang, biodiversitet, vann, effektene av kommersiell skogdrift, fiske 
og turisme, og utnyttelsen av jordarbeidere. Det bemerkelsesverdige var 
hvordan deres budskap om samhold og internasjonalisme ble uttrykt 
gjennom et bredt spekter av kulturer og identiteter.

Slike motstandsbevegelser har bremset utvidelsen av undertrykkende og 
urettferdige handelsregler og avtaler. Men det er ennå langt igjen til de 
erstatter de gjeldende handelsreglene med et system som gir forrang til 
de etiske prinsippene bak rettferdig handel. Stormaktene har sluppet fri 
en potensielt ødeleggende bølge av bilaterale og regionale avtaler som 
opprettholder den samme økonomiske dominansmodellen, fordi disse 
avtalene må være i samsvar med WTO, inklusive tiltak som er «WTO 
pluss» - det vil si enda mer ytterliggående en WTO selv. Forhandlings-
makten er enda mer ujevnt fordelt, og avhengigheten av bistand og 
handel har tvunget regjeringer til å inngå forpliktelser som kan ødelegge 
deres økonomier og øke avhengigheten. I noen tilfeller har USA til og 
med gitt tilgang til handelskonsesjoner mot at land støtter deres uten-
rikspolitikk og sikkerhetsinteresser.

Regionale avtaler som Free Trade Area of the Americas (FTAA/
ALCA) og De regionale økonomiske partnerskapsavtalene mellom 
EU og Afrika, De karibiske øyer og Stillehavsøyene gjenspeiler den 
samme ubalansen som tjener multinasjonale selskaper på bekostning 
av nasjonal kapitalinvestering og hjemmemarkeder. I 2003 organi-
serte Kirkenes verdensråd i samarbeid med det latinamerikanske 
kirkerådet (CLAI) og andre partnere et møte i Buenos Aires. Her 
ble FTAA kritisert for å opprettholde en konkurransemodell mellom 
ikke likeverdige parter, der det er uunngåelig at den svakeste part må 
underkaste seg eller opphøre å eksistere. Også her har motstandsbe-
vegelsen gjennom de latinamerikanske landene mobilisert et folkede-
mokrati slik at folkets røst blir hørt på kreative måter gjennom folke-
avstemninger, verdensomspennende mobilisering og utformingen av 
handelsregler basert på sosial rettferdighet og selvråderett.

Et potensielt effektivt alternativ er de regionale og underregionale avta-
lene som styrker muligheten for fattige og sårbare land til å fremme og 
beskytte egne interesser. Men disse må baseres på modeller av rettferdig 
handel og ikke etter mønster av den såkalte frihandelen som dagens 
tvangstrøye av WTO-tilpasninger krever. De må også innbefatte et 
proporsjonsprinsipp som beskytter de fattige og svake i forhandlinger 
mellom ikke jevnbyrdige parter.
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Motstand er viktig, men det er ikke nok. For at det skal komme virkelige 
forandringer, er det nødvendig med nye visjoner som kan frembringe nye 
regler, definert av folket selv og understøttet av etiske utfordringer som 
er formulert av sosiale bevegelser og kirker. 

De følgende prinsippene for rettferdige handelsavtaler kan tjene som 
retningslinjer for et alternativt handelsparadigme. Handelsavtaler må:

• være basert på grunnleggende prinsipper om en livgivende økonomi: 
solidaritet, omfordeling, bærekraft og selvråderett

• beskytte og fremme interessene til små, svake og sårbare stater
• føre til bærekraftig utvikling og utrydde fattigdom slik den defineres 

av folket selv
• prioritere menneskers rett til mat, vann og livsnødvendigheter og 

verne om muligheten for småprodusenters overlevelse og trivsel
• være underlagt internasjonale lover og avtaler som garanterer uni-

verselt anerkjente menneskerettigheter – inkludert sivile, politiske, 
økonomiske, sosiale, religiøse og kulturelle rettigheter, likhet mellom 
kjønnene, arbeidsrett, fremmedarbeideres rettigheter, og rettighetene 
til urbefolkninger

• anerkjenne urbefolkningers ukrenkelige rett til sine territorier, res-
surser og nedarvede kunnskap

• styrke respekten for skaperverket med økologiske standarder som 
sikrer interessene til kommende generasjoner og jordens overlevelse

• respektere regjeringers rett og plikt til å sikre samfunnets medlemmer 
velferd, demokratisk deltakelse og offentlig forvaltning

• bidra til verdensfreden ved å sikre en rettferdig fordeling av ressurser 
og ved å hindre at stormakter bruker handel som våpen for å fremme 
egne økonomiske, militære og politiske interesser

• sikre at selskapene tar større sosialt ansvar som er garantert av statlige 
lover basert på de sosiale forpliktelsene som følger med privat eien-
dom

• bli initiert, besluttet, gjennomført og overvåket gjennom transparente 
prosesser som sikrer en total, opplyst og rettmessig deltakelse for de 
som får sine liv påvirket

• respektere folks suverene rett til å velge fra et mangfold av utviklings-
veier, deriblant retten til å trekke seg ut av, eller reforhandle, slike 
avtaler

Til ettertanke:

Hvordan kan AGAPE og transformativ rettferdighet bli hoved-
regelen i handelsrelasjoner på alle nivåer?
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Og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. 
Matt 6:12

4.1 FRA UTBYTTING TIL RETTFERDIGE FINANSER
Transformativ handel kan ikke gjennomføres uten en full omforming av 
de internasjonale finansinstitusjonene. Siden 1980-tallet har det Inter-
nasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken (WB) stilt krav knyttet 
til lån og gjeldsslette for å tvinge igjennom en standardisert makroø-
konomisk politikk. Blant disse kravene er de som åpner fattige lands 
markeder for konkurranse fra internasjonale selskaper og forhandlere, 
nedskjæringer i statlige subsidier til lokale produsenter og privatisering 
av markedsføring, industrier og sosiale tjenester. Virkningene har vært 
katastrofale for millioner av mennesker, fordi de fører til nedleggelse av 
arbeidsplasser og tvinger småbønder til å konkurrerer med konsernene.

Historisk erfaring viser at mennesker og nasjoner bare kan kontrollere 
sin utviklingsprosess hvis de kontrollerer finansene.

Politikk iverksatt av de internasjonale finansinstitusjonene (IFI = IMF, 
WB og de regionale utviklingsbankene) gjennom krav heftet til lån og 
gjeldsslette, har i mange tilfeller hatt ødeleggende effekt på nasjonale 
økonomier.

I desember 2001 gikk tusenvis av mennesker fra hele Buenos Aires 
ut i gatene mens de slo på tomme kasseroller i en cacerolazo, en 
enorm, støyende, ikke-voldelig demonstrasjon. Dette usedvanlige 
ropet fra folkedypet trosset en militær unntakstilstand for å forkynne 
at de hadde fått nok av den økende fattigdommen, arbeidsledigheten 
og mangelen på straff for de som hadde tilranet seg landets verdier. 
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Dette var en gjennomgripende sosial eksplosjon som resulterte i 
innsettelsen av fire presidenter på under to uker. De milliardene 
med dollar Argentina hvert år betaler for å betjene illegitime lån, og 
politikken pålagt av Pengefondet, lå til grunn for landets økonomiske 
krise. På 1990-tallet var Argentina Pengefondets mønsterelev og 
fulgt deres råd til hvert minste komma. Etter et omfattende program 
med privatisering og tilpasning, oppdaget landet i 1999 at gjelden 
deres hadde økt til 146 milliarder dollar. Da Argentinas krise ble 
større, krevde Pengefondet stadig flere milliarder, helt til landets 
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økonomiske system kollapset mot slutten av 2001. Før innføringen 
av den nyliberalistiske politikken var Argentina et samfunn med 60 
prosent middelklasse. Etter sammenbruddet lå 60 prosent under fat-
tigdomsgrensen.

I Afrika var det Zambia som var Pengefondets flinking. Zambia ligger 
i et område som er ødelagt av tørke og HIV/AIDS, og landet trenger 
alle sine tilgjengelige finansielle ressurser til å opprettholde den so-
siale og jordbruksmessige infrastrukturen. I stedet ble landet forven-
tet å betale i gjennomsnitt 221 amerikanske dollar årlig i gjeldsbetje-
ning mellom 2003 og 2005 – hvilket er to tredjedeler mer enn landet 
betalte før det mottok gjeldsslette gjennom Verdensbankens HIPC-
initiativ (Heavily Indebted Poor Country Initiative).

Pengefondet alene beregnes å ha innhentet 293 millioner dollar 
på gjeldsbetjening mellom 2003 og 2005, etter å ha bidratt med en 
gjeldsslette gjennom HIPC-initiativet – mens zambierne fortsatt 
betaler for en feilslått politikk tvunget på dem av Verdensbanken 
og Pengefondet gjennom hele 90-tallet. I stedet for å innrømme sitt 
ansvar for Zambias gjeldskrise, fastholder Pengefondet sin beslutning 
om å presse landet til å selge sine gjenværende aktiva. Da de ble kon-
frontert med feilene de hadde gjort i Zambia, gjemte internasjonale 
policy-makers seg bak påstander om korrupsjon i det lokale styret, 
fremfor å analysere de reelle virkningene av sin egen politikk.

Disse erfaringene avdekker en strukturell krise i hele det globale finans-
systemet. Ingen internasjonale finansinstitusjoner, reguleringer eller 
stater er i stand til – eller villig til – å kontrollere de 1,9 trillionene dollar 
som det handles med hver eneste virkedag. Finansielle spekulasjoner 
dominerer handelen med varer og tjenester ved å drenere ressurser vekk 
fra langsiktige og produktive investeringer og de områdene med størst 
menneskelige behov. Finansmarkedene er også i økende grad ustabile, 
med spekulasjonsbobler og finansielle kriser.

Denne risikoen er ujevnt fordelt. Den amerikanske dollarens dominans i 
internasjonal finans gir den kreditten som tillater USA å skape ny likvi-
ditet til tross for at landet har den største gjelden på kloden og – blant 
annet – investerer massivt i våpenindustrien for å føre geopolitiske 
kriger. Et tragisk eksempel på den ultimate hjelpeløsheten til et land som 
gir opp råderetten over egen valuta, knytter valutaen sin opp mot dol-
laren eller går over til dollar eller euro, er Argentina. Prisen betales av 
de fattige gjennom tap av arbeid og sparepenger, økte matpriser, utbredt 
fattigdom og – altfor ofte – død.

I gode tider skaffer rike land seg likviditet gjennom finansmarkedene. 
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De passer på seg selv i tider med finansielle kriser også. Finansiering kan 
som regel oppdrives hjemme eller gjennom de internasjonale institusjo-
nene for å betale ut investorene sine når spekulasjonene deres surner. 
Når land med lav og middels økonomi trenger likviditetsstøtte, møter 
de en svinnende grad av støtte, og forkrøplende krav. Ofte tvinges de til 
å hente hjelp i private banker hvor de får kreditt til markedsrente. De 
tar dermed ressursene de skulle ha brukt på helse og utdanning til økt 
utbyttet for bankens aksjonærer.

4.2  ØKOLOGISK OG ILLEGITIM GJELD
Perioden med nyliberal finans og tvungne strukturelle justeringer har 
bidratt til å øke den sosiale og økologiske gjelden landene i Nord alle-
rede hadde til Sør. Den ecuadorianske miløvernorganisasjonen Acción 
Ecológica definerer økologisk gjeld slik:
«... gjelden de nordlige industrilandene har opparbeidet seg til land i den 
tredje verden gjennom plyndring av ressurser, miljøødeleggelser og en 
vederlagsfri bruk av det økologiske fellesrommet som avfallsdeponi for 
drivhusgasser fra de industrielle landene.»13

13 Ideen om økologiske rom, eller økologiske fotavtrykk, springer ut av antagelsen om 
at enhver verdensborger har lik rett til jordens ressurser. De 20 prosentene av verdens 
befolkning som lever i de rikeste landede står for 86 prosent av alt forbruk. De konsumerer 
58 prosent av all energi og er ansvarlig for 53 prosent av alle dagens CO2-utslipp (og for 80 
prosent av de historiske utslippene). Sammen har denne rikeste femtedelen pådratt seg en 
enorm økologisk gjeld til flertallet av verdens befolkning, som opplever noen av de verste 
miljøkatastrofene og ofte blir nektet sin rettmessige andel av rikdommen som produseres.
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I enkelte tilfeller kan den økologiske gjelden plasseres direkte hos 
petroleums- og gruveselskaper som ødelegger økosystemer i sin jakt 
etter mineralrikdommer. I andre tilfeller må skylden for den økologiske 
gjelden legges foran føttene til de internasjonale pengeinstitusjonene 
som finansierer ressursutvinningsprosjekter uten hensyn til de sosiale og 
miljømessige konsekvensene.

Det finnes to typer illegitim gjeld. Den første er knyttet til spørsmålet om 
hvordan og av hvem de ble stiftet. I mange tilfeller ble de opprettet av 
diktatorer, hvorav mange kom til makten gjennom militærkupp som var 
støttet av USA eller tidligere kolonimakter. Krav om tilbakebetaling av 
lån er også illegitime når slike betalinger går på bekostning av mennes-
kerettigheter som mat, beskyttelse, helsevesen og utdanning. For eksem-
pel betalte afrikanske land i gjennomsnitt ut 3,7 milliarder dollar mer i 
gjeldsavdrag enn de mottok i lån hvert år fra 1997 til 2003. Til tross for 
de katastrofale konsekvensene HIV/AIDS har på familier, nærmiljø og 
den nasjonale økonomien i det sørlige Afrika. De umenneskelige kost-
nadene ved en langvarig strukturell gjeldsbyrde for landene i Sør er godt 
dokumentert. Kapitalstrømmen ut av landene er konstant høyere enn 
strømmen inn fra utenlandske direkteinvesteringer og bistand.

Den enorme finansielle byrden for landene i Sør fører til økt velstand for 
landene og bankene i Nord, og utgjør rundt tre prosent av deres brut-
tonasjonalprodukt. Når man tar i betraktning det kritiske behovet for 
finansielle ressurser for å behandle AIDS-syke og andre presserende ut-
viklingsbehov, hvordan er det da mulig for offisielle kreditorer å rettfer-
diggjøre så mye som én dollar i gjeldsavdrag fra land i det sørlige Afrika? 
Og hvis situasjonen er så åpenbar, hvorfor blir den stadig forverret?

Grunnen til denne skammelige situasjonen er at den strukturelle gjel-
den til landene i Sør er blitt forverret årlig over en periode på tretti år. 
Beløpene som er brukt til avdrag og renter overstiger strukturelt de 
beløpene som er kommet inn gjennom utenlandske investeringer og 
bistand. På 60-tallet kom det for hver dollar som strømmet fra Nord til 
Sør, tre dollar tilbake til Nord. Innen utgangen av 90-tallet, etter 30 år 
med finansielle markedsreguleringer, kom sju dollar tilbake til Nord for 
hver dollar som gikk til Sør. Alle utviklingslandene til sammen overførte 
til industrilandene ikke mindre enn tre prosent14 av sitt totale brutto 
nasjonalprodukt.  Dette er en klar illustrasjon på hvordan fattigdommen 
økes som et resultat av den stadige rikdomsøkningen på den andre siden 
av kloden.

14 Jf UNDP Human Development Report 2002, plansje 1.4: direkte utenlandsinvesteringer i 
utviklingslandene var ved tusenårsskiftet (2000) på et nivå tilsvarende 2,4 prosent av deres 
bruttonasjonalprodukt. Bevilgninger og bistand utgjorde 0,6 prosent, mens strømmen tilbake 
til de rike landene var på hele 6,3 prosent av deres bruttonasjonalprodukt.
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Som når det gjelder handelen, har pengeutlånerne ingen ønsker om 
endringer. Landene som ble rammet av den asiatiske tsunamien fikk ikke 
tilbud fra kreditorene sine om gjeldsavskriving, bare om betalingsutset-
telse (moratorium). Makten over internasjonale pengesaker ligger hos 
de sju mest dominerende økonomiene (USA, Japan, Tyskland, Stor-
britannia, Frankrike, Canada og Italia), kjent som G7 – og som G8 når 
Russland deltar i gruppen for politiske diskusjoner. G7 kontrollerer også 
Pengefondet og Verdensbanken.

2.3  AGAPE KREVER GJELDSSLETTE OG OPPREISNING
I Bibelen blir berikelse som skyver folk inn i fattigdom og ødelegger 
naturen, sett på som svik mot Gud og som årsaken til lidelser som kunne 
vært unngått. Det kalles mammon, og anses som roten til alt ondt. Jesus 
sa klart fra at vi ikke kan tjene både Gud og mammon (Luk 16,13)15

Den bibelske visjonen avviser klart finansiell utbytting av de fattige og 
trengende (Amos 8,4-14 er ett av mange eksempler). Omformingen av 
asymmetriske og urettferdige relasjoner blir realisert gjennom de bibel-
ske tradisjonene sabbatshvile, sabbatsår og jubelår. De tilbyr en kraftfull 
visjon for reguleringen av det økonomiske liv. Hvert sjuende (sabbats)år 
skulle jorden ligge og hvile, «så de fattige blant ditt folk kan ete av det» 

15  Jf erklæringen fra Budapestmøtet sitert i del 6, seksjon 6.2, s 48
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OVERFØRING AV RESSURSER MELLOM SØR OG NORD

Landene i Sør mottok

927 milliarder dollar 
i bistand, bevilgninger, handelskreditt, 

direkte private investeringer og lån. 

Landene i Sør betalte 

1,3 trillioner dollar 
i renter og avdrag 

(dette inkluderer ikke royalties, divi-
dender, tilbakeført kapital og underpri-

sede råvarer).

Likevel hadde landene i Sør 

61 prosent mer gjeld 
i 1990 enn de hadde i 1982.

61 prosent mer gjeld 
i 1990 enn de hadde i 1982.

61 prosent mer gjeld 

927
MILLIARDER

$

1.3
TRILLIONER

$

Fra 1982 til 1990



(2 Mos 23,10-12). I forbindelse med hvileåret skal gjeld ettergis, slik at 
det «ikke skal finnes noen fattig hos deg» (5 Mos 15,1-5). Jubelårstradi-
sjonen (3 Mos 25,1-55; 27,16-24; Jes 61 og Luk 4) hviler på det samme 
fundamentet som sabbatsåret. I tillegg kommer det et nytt element: 
landet skal tilbakeføres til dem som har mistet det på grunn av fattigdom 
og gjeld. Jubelårstradisjonen gir de fattige full tilgang til ressursene og 
et godt liv. Den overgår en tradisjonell fordelingsrettferdighet når det 
gjelder å gjenopprette folks kapasitet og muligheter for å livnære seg. 

Tradisjonen med sabbat, sabbatsår og jubelår i Toraen bekrefter at Gud 
er en kjærlig Gud. Å følge Gud er å gjøre denne nåden og rettferdighe-
ten tilgjengelig for alle i dagliglivet og i institusjonene som organiserer 
samfunnet. Fordi Gud er den som ettergir alt, skal lån som plasserer fat-
tige mennesker i gjeldsslaveri bli ettergitt. De fattige skal være det over-
ordnede hensynet. Hvileåret var innstiftet for å skaffe mat til de fattige 
(2 Mos 23,11): rettferdighet er frukten av hvile for landet – en innsikt 
urfolk har. Fattigdom som et produkt av rikdom fører til oppsplitting av 
samfunnet. Det viktigste må være hensynet til menneskelige behov, ikke 
til den private eiendomsretten, maksimert utbytte eller å følge markedets 
«naturlover». Sabbaten og jubelårtradisjonen handler om å fornye men-
neskenes pakt med Gud. Det er en styrt nedgradering av institusjoner 
som slavebinder mennesker gjennom gjeldsbindinger.

Ideen om sabbaten og jubelåret har spilt en viktig rolle i kampen om 
rettferdighet. Den har, for eksempel, inspirert til kampen mot slaveri og 
avdekket hvordan sterke visjoner kan endre verden. Kirkenes profetiske 
misjon når det gjelder internasjonale finanstemaer bekrefter også at en 
annen verden er mulig der:

• internasjonale finanssystemer er basert på transparens, forutsigbarhet 
og demokratisk kontroll.

• finanssystemene tjener den virkelige økonomien – en livgivende øko-
nomi som tjener folk og en økologisk bærekraftighet, og

• internasjonale tiltak mot finansielle kriser gir de landene som er ram-
met landene og deres befolkninger muligheten til å bestemme over sin 
egen politikk, prioriteringer og langsiktige utviklingsstrategier.

4.4 OMFORMINGEN AV DET GLOBALE FINANSVESENET
Ethvert internasjonalt finanssystem bør være utformet for å maksimere 
utvikling i retning av rettferdighet, fattigdomsutryddelse og økologisk 
bærekraft. For å oppnå disse målene, er det nødvendig med flere strate-
gier. Det er påkrevet å skape debatt om alternative finanssystemer som 
er demokratiske i alle ordets betydninger. Standardkrav kan likevel stil-
les til Pengefondet og Verdensbanken om at:
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• stemmesystemet må endres, med en slutt på vetoretten, og en sterkere 
stemme til utviklingsland

• beslutningsprosesser må bli transparente og det må finnes en reell 
mulighet for sivilsamfunnet til å gripe inn utover de kosmetiske un-
dersøkelsene som gjennomføres av de såkalte Strategidokumenter for 
reduksjon av fattigdom (IMF og WB)

• strukturtilpasningsprogrammene må avskaffes som et uttrykk for et 
ensidig kreditorpåført krav

• Pengefondet og Verdensbanken må bruke av sine egne ressurser for 
å løse gjeldskrisen, f. eks Pengefondets gullreserver, Verdensbankens 
lånetapsreserver og gjeldsinntekter 

• garantiordninger for private kreditorer må opphøre for at de skal påta 
seg ansvaret for å yte høyrisikolån
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HVORDAN ER STEMMEVEKTEN FORDELT I DE 
INTERNASJONALE FINANSINSTITUSJONENE (IFI)?

Det internasjonale pengefondet (IMF)
Stemmevekt: 
USA har 17,4 %. 
Den afrikanske blokken har til sammen 4,5 %.

Verdensbanken (WB) 
Stemmevekt: 
USA har 16,5 %, Japan 7,9 %, Tyskland 4,5 %, 
Storbritannia 4,3 %, Frankrike 4,3 %. 

India, med 16 prosent av verdens befolkning, har 
under 3 % av stemmevekten.

Men denne typen reformforslag er ikke tilstrekkelig, og er i alle tilfelle 
avhengig av samarbeidsviljen til de mektige landende som kontrollerer 
den nyliberale økonomien og dens institusjoner, og som avviser dem (a 
priori) i forsvar for sine såkalte vitale interesser. Utlignende tiltak som 
drives frem av folkets egne erfaringer er påkrevd, deriblant handlinger 
som:

• bryter dominansen til de internasjonale finansinstitusjonene og de 
transnasjonale selskapene ved å utfordre de nasjonale myndighetene 
til å regulere transnasjonale selskaper, og en mer aktiv rolle for trans-
formerte multilaterale organer

• avviser betalingen av renter på urimelig gjeld (diktatorgjeld), spesielt i 
form av samarbeid mellom gjeldstyngede land



• åpner opp rom hvor nærmiljøer og regjeringer kan utøve demokratisk 
kontroll over viktige finansielle områder som påvirker folks liv, der-
under revisjon av finansgjeld for å identifisere illegitim og urimelig gjeld

• vender den finansielle og økologiske strømmen av rikdom fra Sør til 
Nord ved å slette all illegitim gjeld og sette av 0,7 prosent av industri-
landenes bruttonasjonalprodukt til offisiell utviklingshjelp – ikke av 
veldedighet, men som betaling for fortidens utbytting, samt

• minsker omfanget av spekulative finanstransaksjoner, og som utløser 
betydelige skatteinntekter til reell utviklingshjelp gjennom en valuta-
beskatning av de 1,9 trillionene (omregnet i) dollar som det handles 
for hver eneste virkedag.

Da den asiatiske krisen var på sitt høyeste i 1997, trosset Malaysia 
Pengefondets råd og innførte et strengt program for kapitalkontroll som 
gjorde det mulig for malayiske myndigheter å iverksette stimulerende til-
tak (deriblant skattelette), investere i infrastruktur og senke renten uten 
fare for et angrep på valutaen deres. Til slutt innrømmet selv Pengefon-
det at dette var vellykket politikk. På det nasjonale plan må regjeringe-
ne gjenvinne kontrollen over penge- og skattepolitikken sin for å unngå 
utstrakt spekulasjon, stoppe kapitalflukt til skatteparadiser, og sikre at 
fremmede investeringer bli skattlagt tilstrekkelig til å sørge for grunnleg-
gende humanitære og sosiale behov. Regjeringene bør ha full tilgang til å 
bruke valutaen sin slik de selv velger. Nasjonale myndigheter må bevege 
seg vekk fra den nyliberale ideologien om å senke skatter for konserner 
og de velstående. Skattelettelser har til hensikt å fremme et ideelt klima 
for investeringer og frihandel som begrenser landenes muligheter til 
å kreve skatter til å finansiere sosial utvikling. Rettferdig skattlegging 
inkluderer de skattene som fremmer økologisk rettferdighet og reduserer 
ubalansen i velstand – slik som skatter på klimautslipp.

4.5 STØTTE TIL ALTERNATIV FINANSIERING PÅ LOKALNIVÅ
Den uformelle sektor – vrimmelen av aktiviteter som foregår i ytterkan-
ten av den moderne markedsøkonomien – er inntektskilde for et flertall 
av menneskene i Sør. Det er i familier og små foretak at flest mennesker 
tjener til livets opphold. Arbeid i foretak med mellom én til fem ansatte 
utgjør omtrent halvparten av verdens betalte jobber, og enkelte steder 
er prosenten enda høyere. Likevel bør man passe seg for å romantisere 
den uformelle sektoren, og mikrobedrifter er ikke et universalmiddel for 
menneskelig utvikling. De har en blandet statistikk av suksess og fiasko 
og arbeidsforholdene er ofte uholdbare. Et avgjørende hinder er deres 
manglende adgang til produksjonsmidler, først og fremst jord og kapital.
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Situasjonen er i noen grad blitt bedre av initiativer som opprettelsen 
av kreditt- og sparekooperasjoner, opprettelse av ansatteierskap, etiske 
investeringsbanker, lokal-valutaer og mikrokredittprogrammer. Kirkene 
har vært aktive på dette feltet gjennom Det økumeniske lånefond (EC-
LOF) og senere Oikocredit. Likevel har den senere tids vekst i mikrolån 
fra mange andre aktører hatt blandete resultater, dette endrer ikke den 
strukturelle urettferdigheten. For noen tiår tilbake var praksisen med å 
låne ut små pengebeløp – ofte uten pantesikkerhet – til fattige med en 
forretningsidé, helt i ytterkanten av det internasjonale finansmarkedet. 
I dag finnes det mange slike initiativer. De er ofte demokratiske og 
deltakende, og prioriterer å gi lån til grupper eller kooperativer fremfor 
individer, vektlegger enkle prosedyrer for å vurdere og godkjenne låne-
søknader, og utbetaler små, kortsiktige lån raskt. På grunn av sin gode 
statistikk for tilbakebetaling, mottar kvinnegrupper en uproporsjonalt 
høy andel av mikrokreditten. Samtidig rapporterer enkelte kvinnegrup-
per at tilbakebetalingstyranniet og redselen for å svikte gruppen sin, har 
skapt stress og traumer hos de deltakende kvinnene.

Til tross for sin relative suksess, må entusiasmen for mikrokreditt-tiltak 
modereres. Slike tiltak kan bare oppnå sitt fulle potensiale hvis lovsys-
temer som diskriminerer dem til fordel for konvensjonell låneaktivitet 
endres. Det er en fare for at enkelte mikrokredittorganisasjoner ikke 
greier å motstå fristelsen til å institusjonaliseres og flytte fokus vekk fra 
de fattige, over på de mindre fattige. Mikrokredittorganisasjoner må 
være seg svært bevisst på hvordan de handler. Mikrokredittstrategier 
kan ikke erstatte en strukturell økonomisk omforming.
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2.6 ARBEID FOR ETISK PRAKSIS OG 
FORRETNINGSNORMER FOR INVESTERINGER
Blant dem som arbeider for økonomisk rettferdighet pågår det en omfat-
tende debatt om effekten av å fremme etiske retningslinjer og forret-
ningsnormer for investeringer. Mange føler at problemet er strukturelt 
og derfor bare kan løses gjennom strukturendringer, mens andre mener 
at en gradvis tilnærmingsmåte skaper forhold som kan fostre en gjen-
nomgripende endring. Flere og flere enkeltmennesker og institusjoner 
ser etter sosiale og økologiske kriterier – i tillegg til økonomiske forut-
setninger – når de gjør investeringsvalg. Mange religiøse organisasjoner, 
deriblant Kirkenes verdensråd, har trukket opp sosiale og miljømessige 
retningslinjer for sine investeringer. Selv om det er ulike meninger om 
hva som utgjør «ansvarlige» eller etiske investeringer, bruker de fleste én 
av tre strategier:

• Ekskluderende: ikke plassere penger i foretak som:
- produserer (for eksempel) våpen, alkohol eller tobakk
- praktiserer diskriminerende ansettelsespolitikk
- bidrar til brudd på menneskerettigheter
- er involvert i atomenergi eller i utstrakt grad bidrar til miljøødeleggel-

ser
- er innblandet i spekulasjon og skatteunndragelse (for eksempel boi-

kott av enkelte kommersielle banker)

• Aktive investeringer: bruke investeringer som brekkstang for å 
fremme selskapers ansvarlighet gjennom aksjeresolusjoner og/eller 
forhandlinger med ledelsen, og

• Alternative investeringer: et bevisst valg om å investere i virksom-
heter man forventer vil handle på en miljømessig og sosialt ansvarlig 
måte. Erfaring viser at investeringer som er styrt av sosiale og miljø-
messige kriterier ofte gir en økonomisk avkastning som tilsvarer, eller 
er bedre enn, mer normale investeringer.

Et eksempel er den russisk-ortodokse kirkes arbeid med å utvikle en 
norm for moralske retningslinjer og regler i næringslivet, basert på de 
ti bud. Disse prøves nå ut av religiøse grupper i Russland.

Vi innser at kirkens ansvar for å fremme etiske retningslinjer stiller oss 
overfor ulike utfordringer til ulike tider. Til tross for viktige tiltak for å 
sprøyte etiske standarder inn i det nåværende systemet, henstiller vi om 
– gitt den nyliberale globaliseringens strukturelle natur og transnasjo-
nale selskapers rolle innenfor dette urettferdige systemet – at kirkene 
må utfordre selve systemet. Trofasthet overfor det overordnede kallet 
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om rettferdighet for de fattige gjør det maktpåliggende for oss å legge 
mindre vekt på reform og tilbakeholdenhet, og heller konsentrere oss om 
en strukturell omforming. Vi må ikke vike tilbake for folkekampanjer og 
deres metoder, derunder støtte til kollektiv ulydighet.

Gjeld, utbytting og urettferdige finanssystemer – som er konstruert for 
å akkumulere velstand for de rike på bekostning av de fattige – krever 
både en profetisk og en spirituell respons fra kirkene. Jesu advarsel om at 
vi ikke kan tjene både Gud og mammon, krever en enda dypere reflek-
sjon rundt vår disippelgjerning som trossamfunn.

Til ettertanke:

Er vi så delaktige i systemet rundt internasjonale finanser og investe-
ringer at vi i realiteten er fanget i mammons tjeneste og derfor svikter 
vår radikale forpliktelse til den livgivende Gud?

Er vi virkelig i stand til å elske Gud og vår neste som vi elsker oss selv?
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Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, 
søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig 
offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige 

gudstjeneste.  2 Innrett dere ikke etter den nåværende 
verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så 

dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det 
som er til glede for Gud, det fullkomne. 

Rom 12, 1-2

5.1 UTPRØVDE ALTERNATIVER
En forandring krever av oss som kirker at vi beveger oss utover det som 
er vanskelig – men mulig – å forestille seg. Vi må oppdage, omfavne og 
legemliggjøre det virkelig frigjørende, og deretter gjøre det frigjørende 
mulig. Ved å kjempe oss fri fra den dødbringende nyliberale globaliserin-
gen, går vi inn for en livsbekreftende visjon om oikoumene – et verdens-
samfunn hvor alle folkeslag lever i rettferdige relasjoner med hverandre, 
med skaperverket og med Gud.

Kapittel 12 i brevet til hebreerne minner oss om at vi har «en stor sky av 
vitner omkring oss». Disse vitnene hjelper oss ikke bare til å se sannhe-
ten om det nåværende økonomiske systemet, men inspirerer oss også til 
å huske at det å skape alternativer til den eksisterende verdensorden er 
en oppgave som samsvarer med selve kirkens grunntanke. Kirken utfor-
dres til å ikke tilpasse seg de urettferdige strukturene, men å bringe bud 
om et nytt skaperverk. Den bibelske visjonen bobler over av budskapet 
om de «nye tingene» Gud utretter, og dette kan ikke bety annet enn at 
i vår tid og vår verden må kirken være et forum for alternativer: Al-
ternative visjoner, alternative rom, alternativ åndelighet og alternative 
økonomiske ideer og praksiser.

5.PART 
5.

TRANSFORMATIVE 
HANDLINGER OG 
ALTERNATIVE LEVEMÅTERPART ALTERNATIVE LEVEMÅTERPART 
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Den åpenbare veien å gå mot forandringer, er å begynne med menneske-
nes nåværende virkelighet og sannheter, i troen på at de er livskraftige 
og bærer i seg kimen til forandring. Økumenisk tanke og handling har 
aldri presentert en skreddersydd løsning, men har tvert imot hevdet at 
folk er deltakere på en felles reise til et verdig liv i rettferdige og bære-
kraftige samfunn. Vi er forpliktet til å fremheve og utøve eksisterende al-
ternativer – spesielt de som er frembrakt av de fattige, kvinner, urfolk og 
andre utstøtte grupper – og til å frembringe nye alternativer. Midt blant 
død og ødeleggelse er vi vitne til en enorm livsbejaende folkebevegelse.

Med kjennskap til kirkenes rolle i ødeleggelsen av andre kulturer og 
menneskeliv i tidligere kolonitid, kan og bør kirkene etterstrebe samar-
beid med, og inspirasjon fra, alle som søker etter livgivende alternativer. 
Urbefolkninger har historisk sett vært i frontlinjen når det gjelder å 
utfordre den kolonialismen som ødela deres økologiske verdier og det 
levesettet som gjorde det mulig for dem å leve i et balansert forhold til 
skaperverket. I dag blir store folkegrupper gjort skadelidende på samme 
måten som urbefolkningene ble det i fortiden. Derfor er en solidaritet 
mellom gamle og nye ofre for denne kolonialismen avgjørende for å mot-
stå og omforme den pågående globaliseringen.

Adivasisene, dalitene og andre fiskerfolk i Orissa kriget mot britisk 
kolonialisme så tidlig som 1768. I dag, etter frigjøringen, er de i stedet 
for å være velsignet med frihet, på nytt i kamp for sin eksistens i eget 
leveområde. Fordi den indiske regjeringen etterstreber liberaliseringen 
og privatiseringsagendaen til Verdensbankens strukturtilpasningspro-
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gram, samt WTOs krav, har de utviklet nye retningslinjer og lover som 
fjerner beskyttende lovverk og tilraner seg med makt land, skoger og 
vann fra de fattige, urbefolkninger og marginaliserte småsamfunn for å 
tekkes storkonsernene. De medfølgende forsøkene på å plyndre Orissas 
ressurser kan føre til at de innfødte tvangsflyttes, mister næringsgrunn-
laget sitt, mister sin hevdvunnne rett til landområder, vann og skog. Det 
vil også kunne føre til ødeleggelse av kulturelle og sosiale relasjoner, og 
av naturen. Det er, med andre ord, en systematisk utrydding av reelle, 
alternative levemåter der folk lever i ett med Gud og naturen.

Den økende fremveksten av folkelige motstandsbevegelser innvarsler 
en økende bevissthet hos folk på grasrotnivå. Men disse bevegelsene og 
deres legitime kamp mot urettferdighet blir sett på som en trussel mot 
nasjonal sikkerhet og økonomisk vekst. Med støtte i nye lover, sendes 
politi og militærvesen inn for å undertrykke legitim motstand med me-
toder som er et terrorvelde verdig. Forbindelsen mellom nyliberalistisk 
globalisering og militarisering er åpenbar for alle som er villige til å se.

Folkets kamp for å sikre seg retten over ressurser blir undertrykket som 
reaksjonær og oppviglersk. Formelt demokrati er utilstrekkelig når det 
gjelder å sikre folkets interesser i en liberalisert virkelighet. Folkets mu-
lighet til direkte medbestemmelse i saker som angår livet deres trenger 
en fornyelse. Kirkene må bli mer frittalende om at de rike i Sør så vel 
som i Nord er ansvarlige for den strukturelle bakgrunnen for disse over-
grepene – og stille dem til ansvar. Urbefolkningene i Aotearoa, Australia, 
Canada eller USA deler den samme historien med systematiske ødeleg-
gelser og motstandsbevegelser. 

Det finnes steder der småsamfunn fortsatt holder fast ved sine tradisjo-
nelle levesett, og forsvarer sin egen tro og ritualer. Kirkene i Stillehavet 
har for eksempel presentert en lovende modell for hvordan folket i deres 
områder kan motsette seg det nyliberale globaliseringsprosjektet ved å 
bygge videre på sine tradisjonelle levesett. De kaller sitt detaljerte forslag 
«Håpets Øy».

En agrokjemisk virksomhet i São Paulo (Brasil) gikk ut over den vanlige 
retorikken om selskapers sosiale ansvar og begynte å fremme ideen om 
økonomisk rettferdighet. I en veldig vanskelig periode med mye gjeld 
begynte den å investere midler og tid i sin egen arbeidsstyrke. For noen 
av styremedlemmene fremstod beslutningen som irrasjonell galima-
tias. Nyvinningene bestod blant annet av en forbedring av lønningene, 
opprettingen av indirekte former for godtgjørelse, tid til studier i løpet 
av arbeidsåret og oppmuntring til å samarbeide fremfor å konkurrere 
på arbeidsplassen. I løpet av få år hadde selskapet gjenopprettet balan-
sen ved hjelp av delt innsats og oppofrelse, de startet nye programmer 
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med arbeidernes familier og samfunnet rundt fabrikken. Det ble startet 
en skole med aktiviteter for de unge og andre pedagogiske tiltak. Fir-
maet begynte å fremme økologisk atferd blant samfunnets medlemmer, 
lokalmiljøet og bedriften selv. På neste trinn innførte firmaet et todelt 
system for fordeling av overskuddet, og en demokratisering av aksjene: 
man begynte å fordele aksjer til ansatte med mer enn to års ansiennitet i 
firmaet. I dag kontrollerer de ansatte 20 prosent av firmaets aksjer. Etter 
hvert omformet firmaet sine egne produksjonslinjer, for å oppfylle kra-
vene til en agroøkologisk produksjonsplan. Firmaets ledere er også aktive 
i byens og landets politiske liv, på vegne av en sosial modell som legger 
til rette for full tilgang til alle individuelle og borgerlige rettigheter, og for 
oppbyggingen av en økonomi som er basert på samarbeid, gjensidighet 
og solidaritet.

5.2 ØKORETTFERDIGHET
Sosial rettferdighet har vært et 
kjernespørsmål innen økumenisk 
etikk de siste tiårene. Nyliberalismens 
effekt på verden har økt behovet for 
en en rettferdig samhandling mel-
lom skaperverket og menneskeheten. 
Mange miljø- og kvinnebevegelser har 
satt kravet om økologisk rettferdighet 
i sentrum, i visshet om at økonomi og 
økologi representerer to sammenvevde 
og uatskillelige sider av Guds hushold-
ning (oikos). Kirkene må derfor re-
flektere over hvordan Gud handler for 
å beskytte og fremme rettferdigheten 
i skaperverket og i det menneskelige 
samfunnet. 

Klimaendringer er et rettferdighets-
spørsmål. De som forbruker store an-
deler fossile brennstoffer, setter andre 
menneskers liv i fare: 

Befolkningene på lavtliggende øyer 
og folk i kystområder, er utsatt for 
alvorlig tørke, flommer og stormer. 
Den nåværende økonomien er basert 
på fossile brennstoffer og etterstreber 
en stadig økning i den økonomiske 
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veksten. Den underminerer livet på planeten slik vi kjenner det. Denne 
utviklingen må snus.

Den økumeniske patriarken Bartholomew I vek ikke tilbake for å kalle 
dette «en synd som på det sterkeste krenker Guds vilje, Guds trofaste 
kjærlighet til livet, til menneskene og hele skaperverket».16

Konsekvensene av klimaendringene minner oss om at vi hører sammen. 
Det én gruppe gjør ett sted har innvirkning på en annen gruppe et 
annet sted. Vi er én menneskeart. Vi utfordres til å leve i rettferdige og 
bærekraftige relasjoner som gagner alle – også planetens fremtid. Det er 
en skandale om én gruppe eller ett land ser på seg selv som hevet over 
andre, eller som stilt utenfor dette verdensfellesskapet.

Økorettferdighet er ikke bare et etisk og politisk krav. Kampen for 
økorettferdighet er et sterkt uttrykk for motstandsånden til urbefolknin-
gene og de som solidariserer seg med dem for å beskytte jorden og dens 
ressurser, for denne og kommende generasjoner. De som lider nå, i både 
fattige og rike land, revurderer og reforhandler sin samhandling med 
skaperverket for å leve i pakt med naturen av hensyn til de generasjoner 
som ennå ikke er født.

Kampen om vann er ett av hovedpunktene i den folkelige motstanden 
mot den nyliberale globaliseringen og i deres kamp for endringer. Det er 
ikke en intellektuell øvelse, men en tvingende nødvendighet for å over-
leve. Befolkningen i Cochabambas i Bolivia er et godt eksempel på vel-

16 Jf hans budskap til den 6. partikonferansen (Conference of Parties) i FN-konvensjonen 
om klimaendinger i Haag 2000.

41

UTRYDDINGEN AV ARTER

• 1850-1950 1 dyreart hvert år

• 1989 1 per dag

• 2000 1 hver time

• Innen 50 år vil 25 prosent av dyre- og planteartene 
være utryddet som et resultat av den globale op-
pvarmingen.

Kilde: Professor John van Klinekn, Universitetet I Groningen, Nederland



lykket motstand mot privatiseringen av vann. For å etterkomme et krav 
fra Pengefondet ble Cochabambas vann- og kloakksystem i 1999 privati-
sert gjennom en 40-årig leieavtale med Aguas del Tunari, et selskap som 
er delvis eid av den amerikanske vanngiganten Bechtel. Kort tid etter 
privatiseringen steg prisene slik at folks vannavgifter ble både doblet og 
tredoblet. Familier som hadde under 100 dollar å leve for i måneden, 
måtte betale vannavgifter på over 20 amerikanske dollar. I den første av 
mange protestdemonstrasjoner stengte befolkningen i Cochabamba byen 
i en fire dager lang streik og blokade. Fra februar 2000 ledet Koalisjonen 
for forsvar av vann og liv (La Coordinadora) flere fredelige demonstra-
sjoner, som ble ødelagt av vold og dødsfall. I en uoffisiell folkeavstemning 
stemte 96 prosent av 50.000 mot privatiseringen av vann og selskapets 
vannkontrakt. I april 2000 erklærte den bolivianske regjeringen militær 
unntakstilstand. Etter at protestlederen var blitt arrestert og en motstan-
der drept, trakk regjeringen tilbake kontrakten, senket vannavgiften og 
overførte kontrollen med Cochabambas vann til La Coordinadora.

Bechtel gikk til sak og krevde 25 millioner dollar i erstatning fra den bo-
livianske regjeringen gjennom Verdensbankens lite kjente voldgiftssenter 
for tapte investeringer, med henvisning til en bilateral investeringsavtale 
mellom Bolivia og Nederland. Dette utløste en enorm internasjonal 
protest som satte bilaterale investeringsavtaler i et enda dårligere lys, og 
skal være grunnen til at selskapet trakk kravet tilbake. Suksessen med 
Cochabambas folkelige motstand og deres kommunale vannforsyning er 
blitt til et forbilde for en økende internasjonal kampanje mot privatise-
ringen av vannet – livets kilde.

Det eneste levedyktige alternativet for fremtiden må oppfylle kriteri-
ene om sosial og økologisk rettferdighet, og muliggjøre et liv i verdighet 
i rettferdige og bærekraftige samfunn. Den nåværende økningen av 
ressursutvinning og energiforbruk kan ikke opprettholdes på lengre sikt.  
Det er en stor illusjon å tro at den dominerende økonomiske modellen 
inneholder en fremtid for alle.

I Guds økonomi er det sosiale liv en uavbrutt sirkulering av varer og 
tjenester som på en konkret måte uttrykker at menneskene utfyller 
hverandres liv og er pålagt solidaritet med hverandre. Den innebærer en 
vedvarende utveksling blant folk – en gjensidighet som knytter dem til 
hverandre.

5.3 SOLIDARITETSØKONOMI
Denne typen økonomisk utveksling foregår allerede. Et eksempel er 
prinsippene som ble lagt frem av generalforsamlingen til Det brasilian-
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ske nettverket for en solidarisk sosio-økonomi i juni 2004. Den kre-
ver praksiser som utvikler en solidarisk utveksling av varer, tjenester, 
informasjon, kunnskap, påvirkningsmulighet og gjensidig støtte mellom 
medlemmene. En solidaritetsøkonomi er en økonomi der 

• kvinner og menn kan jobbe i solidaritet
• som fremmer bevaringen og verdsettingen av kulturer, tradisjoner 

og urfolks kunnskaper, samt deres økonomier basert på solidaritet og 
gjensidighet

• som tjener en human, sosial, etisk og miljømessig bærekraftig utvik-
ling

• der arbeidende kvinner og menn forbruker på en etisk forsvarlig og 
solidarisk måte.

Det brasilianske nettverket oppfordrer til

• etisk og solidarisk forbruk
• selvstyrt, soliarisk og økologisk bærekraftig produksjon
• etisk og solidarisk rettferdig handel
• solidarisk finans og uformelle valutaer eller nærmiljøvalutaer
• deling av kunnskap og teknologi
• kooperativ utdanning og kultur, samt
• kommunikasjon i flerstemmig dialog

Vektleggingen av solidaritet er basert på erkjennelsen at det som blir 
produsert, samt produksjonsforholdene, er nøkkelen til livskvalitet og 
helse for folk og natur. En omlegging til en livgivende økonomi forutset-
ter at mye mer vekt legges på livgivende jordbruk, arbeid og utvinning 
av ressurser.
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En omlegging til en solidaritetsøkonomi må styres av samfunn som er 
drivkraften i sin egen utvikling. Staten og multilaterale styringsorganer 
må være underordnede aktører i en utvikling som styres av samfunnet 
selv. Som samfunnets tjener er det statens oppgave å sikre at det demo-
kratisk definerte utviklingsprosjektet utføres på en fredelig måte. Det 
er også statens oppgave å gjennomføre offentlige tiltak som sikrer alle 
tilgang til produktive og reproduktive varer og ressurser, og en rettferdig 
omfordeling av inntekter og rikdom.

For å belyse dette, gjentar vi en av dette dokumentets grunnleggende 
forutsetninger: økonomiske og politiske anliggender kan ikke skilles 
fra hverandre. En av de største endringene siden Kirkenes verdensråds 
1998-forsamling i Harare har vært behovet for å være mer observant 
overfor pågående geopolitiske tendenser. Det er et hovedtrekk ved ver-
den i dag at en stadig økende sammenlenking av maktnettverk samles 
hos én imperialistisk blokk. Denne prosessen ledes av en koalisjon av 
mektige stater og samfunn, med USA som den mektigste blant dem. 
Alle forsøk på å endre og omforme økonomien vil måtte forholde seg til 
denne realiteten.

Sett mot denne bakgrunnen og mot konfliktene som oppstår i denne 
sammenheng, blir det viktigere enn noensinne at kirkene taler med 
én røst og står sammen i handling. Etikk, geistlighet og misjon smelter 
sammen i denne økumeniske kraftanstrengelsen.

Det er tilsvarende viktig å arbeide med andre samfunnsaktører og andre 
trossamfunn.17 Det er lite håp for verden om ikke den globaliserte 
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dominansen blir møtt med en globalisert solidaritet og en rettferdighet 
og omsorg for skaperverket fra mennesker med gode hensikter. 

Dette er allerede underveis. Noen eksempler er:

• kvinnenes kamp for jevnbyrdige relasjoner og omsorg, som kan omfor-
me de patriarkalske og hierarkiske strukturene i våre liv og i institu-
sjonene

• den afrikanske tradisjonen med ubunti (være et menneske i samfun-
net) som innebærer en økonomi preget av solidaritet og omsorg

• de tradisjonelle og trosbaserte verdiene som underbygger Stillehavs-
konseptet «Håpets øy»

• den koreanske søkingen etter Sang-Seng: en økonomi for å dele og 
vise omsorg

• den taoistiske sammenligningen av økonomi med vann: til glede for 
alle, konkurrerer ikke, flyter bestandig, søker alltid det laveste punk-
tet uten å konsentrere for mye eller for lite på ett sted.

• det muslimske banksystemet, som er en påminnelse til de kristne 
kirkene om det bibelske forbudet om ublu renter

• den katolske Focolari-bevegelsens felleskapsøkonomi 

Vi oppfordres til forvandling, til å velge liv for oss selv og våre etterføl-
gere (5 Mos 30). Dette gjør vi, ledet av Den hellige ånd, i tillit til livets 
Gud som gjennom Jesus Kristus har kommet for at alle skal få et liv i 
overflod.

Til ettertanke:

Hva ser du på som vår styrke som kirker?

På hvilken måte inspirerer Bibelen oss til å forandre oss?

På hvilke måter kan våre kirker være talerør for en livgivende 
økonomi solidaritet basert på AGAPE?

Hvordan kan vi som kirker sammen arbeide økumenisk med disse 
problemene?

17 Se Colloquium 2000, faith communities and social movements facing globalization, red Ulrich 
Duchrow, WARC studiehefte, Genève.
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6.1 NOEN MILEPÆLER
I årene etter Kirkenes Verdensråds generalforsamling i Harare i 1998, 
har en rekke kirker, menigheter, regionale økumeniske organisasjoner 
og den utvidede økumeniske familien organisert møter, studiegrupper 
og refleksjoner rundt globaliseringen generelt og økonomisk globali-
sering spesielt. Kvinner, ungdom, urbefolkninger og mennesker med 
handikapp har analysert globaliseringens effekter på deres liv. Svarene 
– i form av tekster, beslutninger og handlinger – er svært viktige for 
omdanningen av det nåværende systemet. Beslutningene som er tatt på 
alle disse samlingene er basert på hverdagens virkelighet og erfaringene 
til kirkene og den utvidede økumeniske familie, og de danner ånden og 
basisen for dette bakgrunnsdokumentet.

6.2 TEKSTER OG BESLUTNINGER.
Generalforsamlingen i Harare i 1998 diskuterte, blant mange andre 
temaer, globaliseringens virkninger på mennesker, samfunn og kloden. 
Generalforsamlingen konstaterte at «i økende grad befinner kristne og 
kirkene seg stilt overfor nye og dypt utfordrende sider som angår stadig 
flere mennesker, spesielt de fattige». Dette førte til spørsmålet:

«Hvordan lever vi ut vår tro i den globaliserte verden?» Harare anbefalte 
(Together On the Way, 1999: 183) at globaliseringens utfordringer skulle 
være et sentralt punkt i Kirkenes verdensråds arbeid, og bygge videre på 
mange tidligere tiltak.

«Ideen bak globaliseringen inneholder en visjon som strider mot den 
kristne forpliktelse til oikomene, det at menneskene og hele den 
bebodde verden er ett,» uttalte generalforsamlingen. Den anbefalte 
også at «globaliseringens logikk må utfordres av en alternativ levemå-
te i fellesskap og mangfold. De kristne og kirkene bør reflektere over 

6. MILEPÆLER PÅ DEN 
ØKUMENISKE REISEN: 
TEKSTER, BESLUTNINGER 
OG HANDLINGER
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globaliseringens utfordring fra et trosperspektiv, og derfor motstå den 
økonomiske og kulturelle globaliseringens unilaterale dominans.»18

På sin 23. generalforsamling i 1997 oppfordret Verdensalliansen for 
reformerte kirker til en helhjertet prosess som inkluderer erkjennelse, 
opplysning og bekjennelse når det gjelder urettferdighet og økologisk 
ødeleggelse. Kirkenes Verdensråds generalforsamling tok denne utfor-
dringen og anbefalte sine egne medlemskirker å ta del i denne prosessen. 
Det ble også understreket at arbeidet med globaliseringen skulle bygge 
videre på, og styrke, eksisterende initiativ fra kirker, økumeniske grupper 
og sosiale bevegelser. Det skulle støtte deres kooperativer, oppmuntre 
dem til handling, og danne allianser med andre grupper i sivilsamfunnet 
som arbeider med spørsmål som angår globalisering. En av de formulerte 
utfordringene var behovet for en kritikk, for alternative tilbakemel-
dinger til transnasjonal forretningsvirksomhet, til Organisasjonen for 
økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Pengefondet, Verdensban-
ken, WTO, den internasjonale LO osv, og de multilaterale avtalene som 
disse inngår. Kirkene ble bedt om å identifisere både de skadelige og de 
positive sidene ved politikken til disse organisasjonene. 

Potsdam januar 2001: Kirkenes verdensråds sentralkomités standpunkt 
til økonomisk globalisering

Kirkenes verdensråds sentralkomité godkjente på sitt møte i Tyskland 
i januar 2001 et standpunkt til den økonomiske globaliseringen som 
pålegger Kirkenes verdensråd å konsentrere seg om å finne alternati-
ver til den økonomiske globaliseringen, basert på kristne verdier, på de 
følgende tre områdene:

• transformeringen av den nåværende globale markedsøkonomien til å 
omfatte likeverd og verdier som gjenspeiler Kristi lære og eksempel

• utviklingen av rettferdig handel
• arbeidet for et rettferdig finanssystem, uten gjeldsbinding, korrupte 

praksiser og overdrevent spekulativ profittjakt. (Policy Reference 
Committee II, Potsdam, 11.33,iii.)

Som et svar på disse anbefalingene ble flere kirkerelaterte møter om 
økonomisk globalisering arrangert over hele verden. 

Symposium om globalisering, Bangkok, 12-19. november 1999

Kirkenes verdensråd, Verdensalliansen for reformerte kirker (WARC), 
den thailandske Kristuskirken og Asias kristne konferanse organiserte 

18 Se Together on the way, the Kirkenes verdensråd assembly report, Kirkenes verdensråd 1999 
ss 183-184 samt Sentralkomieens protokoll januar 2001.
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et symposium om konsekvensene av den såkalte Asiakrisen sett i lys av 
globaliseringen. Fattige kvinner fra bykjernen, fiskere og bønder vitnet 
om krisens påvirkning på deres liv. Symposiet resulterte i et åpent brev 
til kirkene i Nord, med en oppfordring om å handle i solidaritet med 
kirkene i Sør når det gjaldt å håndtere virkningene av den økonomiske 
globaliseringen.

Det økumeniske teamet i FNs toppmøte for sosial utvikling, 
København +5 (eller Genève 2000):

I Genève 2000 utformet en økumenisk gruppe koordinert av Kirkenes 
verdensråd og Det lutherske verdensforbund (LWF), bestående av repre-
sentanter for kirkene, fagdepartementer og sosiale bevegelser, en munt-
lig erklæring til Komitéen for spesialsesjoner i FNs generalforsamling 
(UNGA). Gruppens budskap var enkelt og klart: Nå er tiden kommet 
for folk, regjeringer og FN å gjøre krav på Jubelårsvisjonen og å bevege 
seg målrettet mot den. Det var en visjon for det globale samfunn hvis 
gjensidige avhengighet ikke kan reduseres til handel og markeder. I følge 
erklæringen krever dette 

«en holdningsendring som anerkjenner at ekte verdier ikke kan ut-
trykkes i valuta, og at livet i sine mange former ikke kan gjøres 
til salgsvarer. Økonomien skal tjene menneskenes beste, ikke gjøre 
mennesker til økonomiens tjenere.»19

Budapestmøtet om virkningene av globaliseringen i Sentral- og 
Øst-Europa, juni 2001:

Denne konsultasjonen ble organisert av Kirkenes verdensråd, WARC, 
Det lutherske verdensforbund (LWF) i samarbeid med Konferansen av 
europeiske kirker. Den ble holdt hos de reformerte kirkene i Ungarn. 
Kirkene i Øst og Sentral- Europa, som var bekymret over den økende 
fattigdommen og arbeidsledigheten i området, hadde foretatt en kritisk 
gjennomgang av globaliseringen og funnet at den hadde en ødeleggende 
virkning på folks liv. De hadde erfart at globaliseringen hadde gått fra en 
mangel på markeder til en situasjon der selve verden er et marked, en 
salgsvare man kan utvikle for å oppnå profitt. Deres budskap til verden 
–«Tjen Gud, ikke mammon» – var rettet ikke bare til kirkene i Øst- og 
Sentral-Europa, men også til kirkene i Vest og i Sør.

Denne sammenkoblingen av kirkekonferanser verden rundt i spørsmålet 
om globaliseringen er en ny økumenisk måte å håndtere globaliserin-

19 Muntlig erklæring presentert den 26.juni 2000, til komitéen for hele spesialsesjonen i 
FNs generalforsamling angående (the implementation) av resultatet av Verdensmøtet for 
Sosial utvikling og videre initiativ, Genève 2000. Kirkenes verdensråd dossier on globalizing 
alternatives to globalization, oktober 2000 ss 41-42.
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gen på som bidrar til AGAPE-prosessen. Budapest stilte et utfordrende 
spørsmål: 

«Har kirkene det motet som kreves for å ta opp kampen mot ’verdiene’ 
til en profittorientert levemåte – som en konsekvens av sin tro – eller 
vil de trekke seg tilbake inn i den ’private’ sfære?»  De antydet at «dette 
spørsmålet må våre kirkesamfunn besvare – eller tape sin sjel!»20   

«Vi ber kirkene om å hjelpe sine medlemmer til å gjenoppdage de tradi-
sjonelle kristne verdiene selvbeherskelse og askese (enkelhet i livsstil), 
og å spre disse verdiene i sine samfunn som en metode for å imøtegå 
individualisme og overforbruk, og som et alternativt grunnlag for økono-
misk og sosial utvikling,» skrev Budapest.

Global konferanse om økonomisk globalisering: 
Håpets Øy, Fiji, 12 .-16. august 2001:

Kirkenes verdensråd organiserte i samarbeid med Stillehavskonferan-
sen for kirkene en konsultasjon om økonomisk globalisering for å støtte 
Stillehavskirkenes arbeid med å finne alternativer til globaliseringen. 
Deres konsept «Håpets øy» vektlegger livsverdier som er dypt rotfestet i 
Stillehavssamfunnene som en mulig kilde til en rettferdig og bærekraftig 
økonomi og et verdig liv.

«Åndelighet, familieliv, tradisjonell økonomi, kulturelle verdier, 
gjensidig omsorg og respekt er bestanddelene i Håpets øy som vekt-
legger vennskap, feirer livets kvaliteter og verdsetter menneskene og 
skaperverket over produksjon og materielle goder. Håpets Øy er et 
alternativ til det økonomiske globaliseringsprosjektet som innebærer 
dominans gjennom et urettferdig system...»

«På vår Håpets øy blir livets verdsatt og feiret i maneaba (Kiribati), 
fale (Samoa), cava-seremonien (Fiji og Tonga), og feiringen av bilum 
og sam (Papua Ny Guinea) og feiringen av nut (Salomonøyene)... 
Disse symbolene og ritualene er levende eksempler på en etos for fel-
lesskap og felles økonomiske og sosiale relasjoner. Det er en ethos for 
å dele og vise omsorg, feire livet fremfor materiell velstand, fellesska-
pets eierskap av ressursene og en høy grad av samhandling og solida-
ritet med andre samfunn... Stillehavskirkene anser Håpets øy som et 
passende lokalt uttrykk for den globale, økumeniske ideen om Guds 
kongerike, og ett som vi som kristne vil tilby verden.»21

En ungdomskonsultasjon om økonomisk globalisering som ble holdt rett 

20 «Tjen Gud, ikke mammon», budskapet fra den samlende konsultasjonen om globalisering 
i Sentral- og Øst-Europa: respons på økologiske, økonomiske og sosiale konsekvenser av 
globaliseringen, Budapest 24. -28. juni 2001.
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før den globale konferansen, konkluderte med at «aldri før har det vært 
så viktig for unge mennesker å lete etter alternativer til den nåværende 
globale dynamikken. Det er vår fremtid som er truet.»22

Kirkene i Vest-Europa: økonomi i livets tjeneste, Soesterberg, 
Nederland, 15-19 juni 2002.

Konsultasjonen i Soesterberg om «Økonomi i livets tjeneste» var et 
samarbeid mellom Kirkenes verdensråd, Det lutherske verdensforbun-
det, Verdensalliansen av reformerte kirker og Konferansen av europeiske 
kirker, og ble holdt hos Det nederlandske kirkerådet. Konsultasjonen 
analyserte hvordan globaliseringen, og spesielt pengenes rolle, påvirker 
europeiske samfunn, og de problemstillingene og utfordringene dette 
stiller kirken overfor. Den skisserte et svar fra Vest-Europas kirker til 
spørsmålene stilt av kirkene i Sør og Øst ved tidligere konsultasjoner. Et 
brev fra Soesterberg til kirkene i Vest-Europa inneholder en uttalt kri-
tikk av den økonomiske globaliseringen: «Bibelen lover et liv i overflod 
for alle mennesker og for hele skaperverket (Joh 10:10). Dette løftet 
ble inkarnert av Jesus Kristus» Ingen skal utestenges fra Guds hushold-
ning. Det kristne samfunn gjenspeiler denne visjonen på vegne av hele 
verden. Veiledet av denne visjonen streber vi etter en økonomi som står 
i livets tjeneste. Marked og penger bør muliggjøre utvekslingen av varer 
for å dekke menneskelige behov og bidra til oppbyggingen av et humant 
samfunn. I dag er det tvert imot slik at det virkelige liv i økende grad 
domineres av privat finans og næringsinteresser. Økonomisk globalise-
ring er styrt av en logikk som prioriterer oppsamling av kapital, utemmet 
konkurranse og sikringen av profitt i snevre markeder. Politisk og militær 
makt brukes som midler for å sikre tilgangen til ressurser og beskytte 
investeringer og markeder.»23

Asia og Afrika etter globaliseringen (Bandung-visjonen og en 
ny verdensorden), Bandung, Indonesia, 25. – 27. juni 2002.

Denne konferansen ble organisert av Kirkenes verdensråd, Asias kristne 
konferanse (CCA-FMU) og lokale NGOer i Indonesia, både kristne 
og muslimer. Hovedtemaene på denne samlingen var «Er det fortsatt 
mulig å styrke folkets motstandsånd i kampen mot globaliseringen? Har 
folkene i Afrika og Asia fortsatt det vi kaller en geopolitisk visjon utover 

21 The Island of Hope: the Pacifi c churches’ response to economic globalization, Kirkenes 
verdensråd, 2001
22 Unge stemmer mot globalisering: Konsultasjonserklæring i Kirkenes verdensråd dossier on 
the Island of Hope, 2001.
23 Analytisk rapport: Economy in the service of life, Kirkenes verdensråd, 15.-19. juni. 
Innleggene er tilgjengelige på Oikos-nettstedet www.stichtingoikos.nl
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drømmene de er blitt lovet av det frie markedet og globaliseringen?»

Bandungånden var temaet i en konferanse i 1955 med nasjoner som 
led under kolonialismen. De var samlet for å diskutere frigjøring. Man 
etterlyste tiltak for å gjøre det mulig for land å frigjøre seg fra storselska-
penes globalisering. Kirkene i Asia vil feire 2005 som 50-års jubileum for 
Bandung. Et kommuniké som ble sendt ut etter konferansen i juni 2002, 
etterlyser en alternativ, fredelig og rettferdig verden. En slik verden, skri-
ver de, er oppnåelig hvis folk og regjeringer samarbeider for en fremtid i 
solidaritet for å overvinne globaliseringens skadevirkninger.24

Det latinamerikanske kirkerådet: En konsultasjon om en 
økonomi for livets overflod, Buenos Aires, 2003

For denne konsultasjonen organisert i fellesskap av latinamerikansk 
kirkeråd (CLAI) og Kirkenes verdensråd forfattet de latinamerikanske 
kirkene et dokument som het «På jakt etter løsninger, på vei fremover: 
de protestantiske kirkene sier at nok er nok». «Vi har nådd vår grense: vi 
har fått nok av denne urettferdigheten,» erklærer dette dokumentet. Og 
det fortsetter:

«Det globaliserte økonomiske systemet er ikke løsningen på proble-
mene i våre samfunn. Vi ber Gud om at Han må inspirere oss, til 
tross for våre ulikheter, til å vandre sammen på veien mot rettferdig-
het. Kirkene ser at den sosiale bevegelsen mot frimarkedsglobalise-
ringen er begynt å vokse fram og øke i styrke. Dette beviser to ting: 
at den er en sosial bevegelse mot et system som fremhever ulikhet, 
og at en motbølge av solidaritet er i ferd med å vokse frem. Bevegel-
sen finner sitt hoveduttrykk gjennom Verdens sosiale forum. For det 
andre ser vi at en alternativ tilnærming til økonomisk globalisering 
blir formulert mot den ekskluderende frimarkedsholdningen. Kirkene 
må arbeide for å finne alternativer.»

Kommuniké fra en konsultasjon mellom LWF-WARK-
Kirkenes verdensråd om kirkelære og økonomisk globalisering, 
Cartigny, Sveits, oktober 2002.

På en konsultasjon mellom den 11.-14. desember 2002 i Cartigny 
ved Genève utforsket teologer og økonomer kirkelige temaer – fra de 
ortodokse, romerskkatolske, anglikanske, lutherske og reformerte tra-
disjonene – som mulige innfallsvinkler til en diskusjon om økonomisk 
globalisering. 

24 Africa-Asia: Beyond globalization: Spirituality of common future, redigert av Josef P 
Wiyatmadja og A.Wati Longchar, CCA, Hong Kong, 2002.
25 Kommunikeet til LWF-WARC-Kirkenes verdensråd-konsultasjonen om kirkelære og 
økonomisk globalisering, 11-14 desember 2002, Cartigny, Sveits.
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«Vi diskuterte hvordan forståelsen av pakt og bekjennelse, eukaristi, 
Kristi tilstedeværelse, og nattverd kan bidra til å styrke motstanden 
mot, og alternativer til, logikken bak den nyliberale globaliseringen. 
Vi var spesielt interessert i å finne ut hvordan våre respektive tilnær-
mings– og forståelsesmåter blir forstått av andre og var nysgjerrige på 
å finne ut hvordan våre forskjellige perspektiver kan utfylle hveran-
dre.»25

Teologene møttes to ganger og forfattet et dokument kalt «Beveget av 
Guds ånd: motstandens og alternativenes spiritualitet».

LWF’ tiende verdenssamling – Winnipeg, Canada 21.-31. juli 
2003

Det lutherske verdensforbundets forsamling vedtok et dokument kalt 
«En utfordring til å delta i en transformering av den økonomiske globa-
liseringen» der delegatene påtok seg å arbeide med økonomisk globalise-
ring. Dokumentet spør om betydningen for selvforståelsen til LWF som 
et kirkefellesskap, og understreker med Martin Luther: 

«at økonomiske praksiser som undergraver livsgleden for din neste 
(spesielt den mest sårbare) må avvises og erstattes med alternativer. 
Luther minnet også prestene om at de er forpliktet til å avdekke 
skjult urett av økonomisk art som rammer de sårbare. Vi innser at 
denne visjonen for en livgivende økonomi må etterstrebes på et 
økumenisk plan. Vi slutter oss til Kirkenes Verdensråd, Verdensal-
liansen av reformerte kirker og andre kirkefamilier i en vedvarende 
økumenisk prosess som fokuserer på hvordan økonomisk og økologisk 
urettferdighet utfordrer oss som kirker.»26

Accra-erklæringen: En pakt for rettferdighet i økonomi og i 
verden, WARKs generalråd, 30. juli - 13. august 2004

Verdensalliansen for reformerte kirker avsluttet sin processus confessionis
av bekjennelse, opplæring og skrifte angående økonomisk globalisering 
på sitt generalråd i Accra i Ghana. Delegatene hadde muligheten til å 
besøke slavehulene i Elmina og Cape Coast hvor millioner av afrikanere 
ble solgt som slaver. I partnerskap med Kirkenes verdensråd, LWF og 
regionale økumeniske organisasjoner, arrangerte WARC flere møter om 
økonomisk globalisering som ledet til den sterke Accra-erklæringen.27  
Dette dokumentet tar et klart standpunkt når det gjelder økonomisk 
globalisering, og forpliktelsen til å omforme systemet:
26 For the healing of the world: offi cial report, LWF tenth assembly. Luthersk verdensforbund, 
Winnipeg, Canada, 21-31 juli 2003, s 61
27 Se dokument GC 23-e Covenanting for justice in the economy and the earth, as agreed by the 
general council, 30 juli-13 august 2004.
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«Vi forkaster den eksisterende verdensøkonomien påført oss av den 
globale nyliberale kapitalismen og ethvert annet økonomisk system, 
inkludert absolutte planøkonomier, som bryter Guds pakt ved å ute-
lukke de fattige, de sårbare og hele skaperverket fra et liv i overflod. 
Vi tar avstand fra ethvert krav av økonomisk, politisk eller militær 
art som undergraver Guds suverenitet over livet og handler i strid 
med Guds rettferdige styre.»

Etter kritikken av den økonomiske globaliseringen understreket delega-
tene behovet for å slutte seg sammen i en rettferdig pakt med Gud.

«På denne felles reisen har noen kirker allerede uttrykt sin forpliktelse 
i en trosbekjennelse. Vi oppfordrer dem til å fortsette å omsette denne 
bekjennelsen til konkrete handlinger både regionalt og lokalt. Andre 
kirker har allerede begynt på denne prosessen, deriblant handlinger, 
og vi oppfordrer dem til å engasjere seg videre, gjennom utdannelse, 
bekjennelse og handling. Til de kirkene som fortsatt holder på å komme 
til en erkjennelse, sender vi en oppfordring om, på grunnlag av vår felles 
paktbundne forpliktelse, utdype sine studier og bevege seg mot bekjen-
nelse.»

Accra-erklæringen vil forbli en veldig viktig utfordring til kirkene i 
mange år fremover. 

Møter mellom Kirkenes verdensråd/Verdensbanken og 
Pengefondet 2002-2003

Etter en forespørsel fra Bretton Woods- institusjonene ble det organisert 
tre møter mellom disse institusjonene, samt et internt møte mellom 
kirkene og fagdinstitusjoner i perioden 2002-2003. Forespørselen kom 
som et svar på et bakgrunnsdokument fra Kirkenes verdensråd med tit-
telen «Led oss ikke inn i fristelse: Kirkenes respons til de internasjonale 
finansinstitusjonenes politikk». Under møtene understreket Kirkenes 
verdensråd at fattigdomsutryddelsen bare kan oppnås ved å gjøre noe 
med urettferdighet og ulikheter, og at årsaken til disse ligger i det dagens 
urettferdige økonomiske systemet.

Et sluttdokument om «Fellestrekk og forskjeller» og en omforent ut-
talelse levert på et toppmøte i november 2003 med Verdensbankens 
president og den administrerende direktøren for Pengefondet indikerte 
at WB/IMF ikke vil endre vekstmålene som et universalmiddel for å 
minske fattigdom. De hevder at de ikke er pålagt å fremme menneske-
rettigheter – det får FN ordne opp i. De mener at deres arbeid bidrar til 
menneskerettigheter innen området økonomisk utvikling og sosialpoli-
tikk, og dermed utfyller FNs arbeid. De fremholder at vekst og markeder 
vil redusere fattigdommen.
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For å belyse den spesifikke betydningen av Bretton Woods politikk ute i 
felten vil fire studier bli utført som et grunnlag for videre arbeid. Det er 
absolutt påkrevd å fortsette å legge press på disse internasjonale finans-
institusjonene, som er hovedaktørene i det økonomiske globaliserings-
prosjektet.

6.3 KIRKENES VERDENSRÅD/APRODEV-STUDIET OM KRISTENDOM, 
VELSTAND OG FATTIGDOM: FUNNENE FRA ʼPROSJEKT 21ʼ  2003
6.3 KIRKENES VERDENSRÅD/APRODEV-STUDIET OM KRISTENDOM, 
VELSTAND OG FATTIGDOM: FUNNENE FRA ʼPROSJEKT 21ʼ  2003
6.3 KIRKENES VERDENSRÅD/APRODEV-STUDIET OM KRISTENDOM, 

APRODEV/Kirkenes verdensråd-relaterte organer i Europa og Kirkenes 
verdensråd har blitt engasjert til en studie om «Fattigdom og velstand» 
basert på case studier i 24 land. Den konkluderte med at 

«fattigdom er fortsatt en stor del av den globale virkeligheten. Den 
har mange dimensjoner – materielle, sosiale og psykologiske – og 
mange bieffekter. Den er først og fremst karakterisert av en mangel 
på inntekt og makt. Rikdom er det motsatte av fattigdom, og er ak-
kurat et like stort problem med mindre, og inntil, den blir delt av alle 
og er basert på moralske, sosiale og åndelige verdier,»28

I denne studien blir det bemerket at

«overdreven velstand er i strid med Bibelens lære. Den kan ikke 
atskilles fra fattigdom. De har felles årsaker og gjensidig avhengige 
kjennetegn: de rikes mulighet til å tjene penger er for eksempel de 
fattiges mangel på mulighet. De rikes styrke er de fattiges svakhet. 
Verst er det likevel at overdreven rikdom er årsaken til fattigdom. 
Drivkraften bak det å skape en stadig stigende bølge av rikdom 
gagner ikke de fattige og de rike likt. Det fører ikke til en slutt på 
fattigdommen, men gjør den bare bitrere. Og ved å bare fokusere på 
fattigdom, blir oppmerksomheten tatt bort fra de rike. De blir i høy-
den sett på som en mulig kilde til å løse fattigdommen. De blir ikke 
ansett som en hovedårsak til problemet.»

En kultur som anser grådighet og endeløs akkumulering av materielle 
goder som normalt og legitimt, må undergraves av alternative verdier 
som selvbeherskelse, enkelhet, proporsjonssans, rettferdighet, generøsi-
tet, frivillighet, holisme og større bevissthet om midler og mål. Viktige 
spørsmål som ble stilt, var: 

• Kan overdreven velstand bli definert like konkret som vi enkelte gan-
ger definerer fattigdom?

28 Michael Taylor, Christianity, poverty and wealth: the findings, ‘Prosjekt 21’, Kirkenes 
verdensråds publikasjoner, Genève 2003, s 1.

54



• Finnes det en rikdomsgrense ingen bør overskride, på samme måte 
som det finnes en fattigdomsgrense ingen skulle tillates å falle under?

• Kan man snakke om «relativ velstand» slik man snakker om «relativ 
fattigdom», og dermed nok en gang fokusere på de uakseptable for-
skjellene innad i land og samfunnsgrupper, rike og fattige, så vel som 
land i mellom?

• Hva kunne være indikatorene på overdreven velstand, som kunne 
stå side om side med fattigdomsindikatorene: Lønn per capita, for 
eksempel, eller barnedødelighetsrate, der regjeringer og internasjonale 
institusjoner blir oppfordret til å kartlegge og rapportere om begge?

Forslagene som kom inkluderte «2015 Tusenårsmål for kirkene – en 
oppfordring til handling». Noen kirker, slik som den Evangeliske kirke i 
Hessen og Nassau har tatt imot denne studien og tilpasset den for tyske 
forhold (se www. Woek.de «Reichtum und Armut»).

Kvinnestemmer om alternativ globalisering, henvendt til 
menneskene og kloden, august 2004

Møtet, som samlet mer enn 35 kirkelige representanter, økonomer og 
aktivister fra det globale Sør, ønsket å danne et rom der kvinner kan bi-
dra og få vurdert sine initiativer i den vedvarende jakten på alternativer 
til globaliseringen, og dermed sikre at kvinneperspektiver blir tatt med 
i AGAPEs budskap til Kirkenes verdensråds generalforsamling i Porto 
Alegre i Brasil 2006. Møtet forfattet et «Opprop for transformativ reflek-
sjon og handling», rettet til kirkene over hele verden, som foreslår en 
visjon for en mer jevnbyrdig, bærekraftig og omsorgsfull global økonomi. 
Oppropet førte også til en forpliktelse for kirkens kvinner i samarbeid 
med feministiske økonomer og kvinneorganisasjoner til å fortsette å 
kartlegge nærings- og finanspolitikk, og nøye studere deres konsekvenser 
på grasrotnivået. De skal også arbeide for å bygge nettverk, mobilisere 
og fremheve økonomiske systemer, institusjoner og politikk som, fremfor 
alt, støtter og opprettholder livets og skaperverkets hellige natur.

Nordamerikanske kirkers møter om rettferdig handel: Stony 
Point, januar 2004

«Hva krever Gud av oss?» spurte de nordamerikanske kirkene på dette 
møtet. Resultatet av samlingen ble en erklæring om rettferdig handel 
underlagt en livgivende økonomi som sier: «Vi arbeider for rettferdig 
handel på grunn av Guds rettferdighet. Guds rettferdighet skapte og 
opprettholder våre livsbetingelser... Hva krever Gud av oss? Lev rettfer-
dig, elsk ømt og gå ydmykt med vår Gud.» «Guds økonomi er en livgi-
vende økonomi som fremmer fellesskap, globalisert solidaritet, individets 
verdighet, tilgivelse så vel som kjærlighet og omsorg for skaperverkets 
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integritet,» fortsatte det. «Vi tror og lærer videre at Gud tilbyr overflod 
for alle fra Guds gavmilde økonomi (oikonomia tou theou).» Kirkene i 
Mexico, Canada og USA erkjenner at handels- og investeringsavtaler 
er urettferdig mot fattige og belønner dem som allerede er rike, og de 
erklærte sin forpliktelse til arbeidet for rettferdig handel.

Panafrikansk økumenisk konsultasjon om NEPAD, mars 
2003

Dette var en anledning for de afrikanske kirkene og de økumeniske 
organisasjonene til å diskutere virkningene av globaliseringen i Afrika og 
de løsningene som var foreslått av Det nye partnerskapet for Afrikas ut-
vikling (NEPAD). Konsultasjonens tema var «Se, jeg skaper noe nytt». 
«Vi utfordres til å fornye våre kjære, omforme våre sosiale og politiske 
institusjoner, gjeninnføre afrikanske verdier og gjøre det mulig for alle 
afrikanske folk å nyte et liv i overflod,» skrev konsultasjonen. Delta-
kerne anerkjente NEPAD som et rammeverk og en visjon for et nytt 
Afrika fordi den forsøker å utslette fattigdom, fremme demokrati og godt 
styresett, og trakk opp en handlingsplan på slutten av konsultasjonen. 
Men de var også bevisst behovet for å overvåke NEPAD-prosessen for å 
unngå at en blir fanget av nyliberale krefter.

Et sett moralske prinsipper og regler for økonomisk aktivitet, 
godkjent av Det 8de verdensrådsmøte for det russiske folk, 
Moskva 4. februar 2004

I sine anstrengelser for å veilede næringslivet i Russland med å håndtere 
problemet med kompiskapitalisme, har Den russisk-ortodokse kirken 
satt sammen et sett moralske prinsipper og regler for økonomisk aktivi-
tet.2

Disse retningslinjene tilbys for frivillig anvendelse til lederne for be-
drifter og kommersielle strukturer, forretningsfolk og deres miljøer, 
arbeidere, fagforeninger og alle andre deltakere i næringslivet, samt 
statlige etater og offentlige organisasjoner som er involvert i økonomiske 
aktiviteter.30

5.3  HANDLINGER
Denne siste delen gjenspeiler et bredt spekter av handlinger og avgjørel-
ser gjort av kirkene på forskjellige steder. Agapeprosessen utfordrer alle 
kirkene til å studere disse og handle på relevante måter.

29 Se http://www.mospat.ru/text/e_news/id/6682.html for selve teksten.
30 Ibid.
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6.4.1. Anstendige jobber, selvstendig arbeid og levebrød

• Kirker, menigheter og organisasjoner utfordres til å rette sitt 
økonomiske styre og sin investeringspolitikk etter retningslinjene for 
en AGAPE-økonomi.

• Kirkene oppfordres til å bygge allianser med sosiale bevegelser og fag-
foreninger som arbeider for anstendige jobber og rettferdige lønninger.

• Arbeide for programmer som oppfordrer til deltakende budsjettprosesser 
der folk selv tar kontrollen over fordeling av ressurser og selvutvikling.

• Å støtte alternativ etisk finansiering av småforetak, bønder, urfolk, 
kvinner, ungdom og uføre.

• Å støtte og utvikle solidaritetsøkonomier ved å hente kunnskap fra 
nettverk for solidarisk økonomi, offentlig politikk som bidrar til økono-
misk solidaritet, fellesskapsøkonomi, Focolare-bevegelsens prosjekter, 
videreutvikle EI Escorials retningslinjer for å dele ressurser, og Den 
russisk-ortodokse kirkes initiativ for å utvikle moralske prinsipper og 
regler for økonomisk virksomhet.

• Kirkene oppfordres til å engasjere seg i tiltak fra regionale økumeniske 
organisasjoner og verdensforbund for å utvikle alternative økonomier, 
slik som Stillehavskirkenes innsats med konseptet bak «Håpets øy.»

• Oppmuntre kirkene til å engasjere seg i tverr-religiøst samarbeid i 
arbeidet med å finne alternativer som «tilfreds-økonomi» som utfordrer 
den økonomien som kun fremmer grådighet og konkurranse.

• Støtte initiativ som fremmer gode sosiale tjenester og adgang til helse-
stell, spesielt i kampen mot HIV/AIDS.

• Oppfordre kirkene til å kjempe for utdannelse for alle, spesielt kvinner 
og ungdom.

6.4.2 Handel

• Kirkene må arbeide for en overgang fra frihandel til rettferdig handel.

• Kirkene bør som et minstekrav etablere en praksis med å bruke pro-
dukter fra rettferdig handel.

• I en global målestokk bør kirkene ta del i kampanjer som fremmer en 
handel der mennesket står i sentrum.

• Kirkene forventes å bidra i reforhandlinger av multilaterale handels-
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avtaler, og bør samarbeide tett med sosiale bevegelser i å bidra til at disse 
avtalene blir rettferdige og demokratiske.

6.4.3 Finans
• Kirkene og menighetene bør bruke penger og forvalte sine finanser 

i tråd med Bibelens regler. Dette bør inkludere investeringer bare i 
virksomheter som følger sosiale og økologiske standarder for rettfer-
dighet, så vel som alternative banker som ikke krever renter som er 
høyere enn den reelle økonomiske veksten, som ikke spekulerer, og 
heller ikke hjelper kapitaleiere med å unndra seg skatt. Vi utfordrer 
også Kirkenes verdensråd til å utvikle en økumenisk standard for disse 
områdene.

• Kirkene og fagdepartementene forsterker sine forpliktelser i kampan-
jen for gjeldsslette og for kontroll og regulering av det globale finans-
markedet.

Kirkene og menighetene forventes å:

• Arbeide med globale finansieringssystemer som forbinder finanser og 
utvikling.

• Bryte dominansen til de internasjonale finansinstitusjonene og tran-
snasjonale konserner ved å oppfordre de nasjonale regjeringene til å 
regulere transnasjonale konserner og gi en mer aktiv rolle til multila-
terale instanser som arbeider transformativt

• Åpne opp for at nærmiljøer og regjeringer skal kunne utøve demo-
kratisk kontroll over viktige finansielle områder som påvirker men-
neskers liv. Dette inkluderer revisjonen av finansgjeld for å avdekke 
illegitim og odiøs gjeld

• Arbeide for å snu strømmen av finansiell og økologisk overskudd fra 
Sør til Nord ved å slette illegitim gjeld og sette av 0,7 prosent av 
industrilandenes brutto nasjonalprodukt i offentlig utviklingshjelp 
(ODA), ikke som veldedighet, men som en erstatning for fortidens 
utbytting, samt

• Arbeide for erstatning for urettferdighet som illegitim gjeld og urett-
ferdig handelsforhold som har holdt tilbake kapital som kunne vært 
brukt til fattigdomsutryddelse og utvikling.

6.4.4. Økologi

Kirkene og menighetene bør

• Vise omsorg for livsveven og skaperverkets rike biologiske mangfold
• Engasjere seg for endringer av urettferdige og ikke bærekraftige former 

for ressursutvinning og bruk av naturressurser, spesielt når det gjelder 
urbefolkninger og deres land og samfunn.
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• Støtte bevegelser, grupper og internasjonale initiativ som beskytter 
livsviktige fellesressurser som vann og biodiversitet mot privatisering

• Arbeide for ressurs- og energieffektivitet og en overgang fra energi-
produksjon basert på fossile brennstoffer til fornybare energier. Dette 
innebærer at kirkene selv utvikler relevante retningslinjer.

• Oppmuntre til offentlig engasjement når det gjelder reduksjon i 
klimautslipp i tråd med målene til FNs klima-panel, og arbeide med 
andre kirker for å fremme programmer for folk som blir utsatt når 
havet stiger

• Styrke bevegelser for økorettferdighet som inkluderer den utvidede 
økumeniske familien 

• Kirkene i rike og velstående land bør arbeide for et bærekraftig 
forbruk og bærekraftige produksjonsmetoder ved å utvise selvbeher-
skelse og en enkel livsstil og motstand mot dominerende overfor-
bruksmønstre.

6.4.5 Offentlige goder og tjenester

Kirkene og menighetene oppfordres til å: 

• slutte seg til den globale kampen mot privatiseringen av offentlige 
goder og tjenester og

• aktivt forsvare nasjoner og lands rett til å definere og håndtere sin 
egen utvikling.

6.4.6 Livgivende jordbruk

Kirkene og menighetene oppfordres til å:  

• sikre at kirkens eiendommer benyttes til livgivende jordbruk
• bygge opp og fremme et økumenisk forum for livgivende jordbruk
• motsette seg TRIPS- avtalen og patenteringen av frø og livsformer
• sikre matsuverenitet
• motarbeide produksjonen av genmodifiserte organsimer og
• fremme organisk jordbruk og slutte seg til motstandsbevegelsen mot 

jordbruks-business.

6.4.7 Kirkene og imperiets makt
• Spesielt kirkene oppfordres til å analysere sammenslutningen av de 

imperialistiske kreftene, deres militære hegemoni og økonomiske her-
redømme.

• Kirkene oppfordres til å reflektere over spørsmål om makt og imperia-
lisme fra et bibelsk og teologisk ståsted, og ta et klart trosstandpunkt 
når det gjelder hegemonisk makt.

• Kirkene oppfordres til å støtte globale initiativer for å endre multila-
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terale organer slik som FN, for å få dem til å arbeide med verdensbe-
folkningens virkelige behov for fred og rettferdighet.

• Kirkene inviteres til å støtte andre kirkers initiativ i deres refleksjoner 
rundt hegemonisk makt, slik som den viktige innsatsen til de euro-
peiske kirkene angående en europeisk grunnlov, og de amerikanske 
kirkenes debatt om imperiemakt.

KONKLUSJON
La oss derfor, som kirker i fellesskap, ta en klar beslutning i valget mel-
lom Gud og mammon, og velge en livgivende økonomi:

• Vi anerkjenner at jorden og alt på den er en gave fra Gud, gitt i kjær-
lighet og omsorg for hele skapelsen – levende som ikke-levende.

• Vi erkjenner den gjensidige avhengigheten mellom skaperverket og 
det menneskelige samfunn, og at en bærekraftig bruk eller et misbruk 
av dette forholdet vil kunne enten høyne eller ødelegge vår sameksis-
tens i denne gjensidigheten.

• Vi mener at en rettferdig global økonomi bygget på kreative alterna-
tiver fra mennesker over hele kloden, ikke bare er mulig, men at den 
allerede eksisterer i samfunn som er basert på kommunal deling og 
ressursfordeling. Der kan vi i små lommer få øye på fraværet av egois-
tisk tilegnelse av rikdom. Gudsi sin kjærlighet og rettferdighet kirkene 
til deres sanne kall om å støtte disse små tiltakene i alle områder 
som streber etter rettferdige alternativer. Kirken kan ikke bare lære 
fra slike lokale initiativer, men også ta med seg denne lærdommen i 
arbeidet med å finne globale alternativer.

• Vi erkjenner at denne transformasjonsprosessen krever at vi som kir-
ker må bli støttespillere for ofrene for det nyliberale globaliseringspro-
sjektet. Deres stemmer og erfaringer må bli utslagsgivende for hvor-
dan vi bedømmer dette prosjektet i lys av Bibelen. Dette innebærer at 
vi som kirker fra ulike regioner også er støttespillere for hverandre og 
at de av oss som er nærmere maktens sentrum har sin lojalitet til våre 
søstre og brødre som lider og er undertrykket.
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