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Sociale leer video 21: Klimaatverandering tussen natuur en cultuur 

De door president Joe Biden op 22 april 2021 georganiseerde internationale conferentie over 

klimaatverandering is voor pastor Flohr aanleiding om een wezenlijke kwestie te belichten vanuit de 

Sociale leer van de kerk, namelijk de verhouding tussen natuur en cultuur. De vraag is in hoeverre 

klimaatverandering iets is waar de natuur verantwoordelijk voor is of wij mensen. In zijn encycliek  

van 2015 Laudato sí 23 zegt paus Franciscus daar het volgende over: 

“Het klimaat is een gemeenschappelijk goed, van allen en voor allen. Op wereldniveau is het een 
complex systeem dat in verband staat met veel wezenlijke voorwaarden voor het menselijk leven. Er 
bestaat een zeer consistente wetenschappelijk overeenstemming die erop wijst dat wij een 
verontrustende opwarming van het klimaatsysteem meemaken. In de laatste decennia gaat deze 
opwarming gepaard met een voortdurende stijging van het zeeniveau, en bovendien is het niet 
moeilijk dit in verband te brengen met de toename van extreme weersomstandigheden, ondanks het 
feit dat men aan ieder verschijnsel afzonderlijk geen wetenschappelijk te definiëren oorzaak kan 
toeschrijven. De mensheid wordt opgeroepen om zich de noodzaak bewust te worden van een 
verandering van levensstijl, van productie en consumptie om deze opwarming te bestrijden of 
minstens de menselijke oorzaken die deze voortbrengen of verergeren. Er zijn weliswaar andere 
factoren (zoals vulkanisme, veranderingen in de baan en de as van de aarde, de zonnecyclus), maar 
talrijke wetenschappelijke studies wijzen erop dat het grootste gedeelte van de globale opwarming in 
de laatste decennia te wijten is aan de grote concentratie broeikasgas (koolstofdioxide, methaan, 
stikstof en andere), die vooral worden uitgestoten ten gevolge van menselijke activiteit. De 
concentratie ervan in de atmosfeer verhindert dat de warmte van de zonnestralen die door de aarde 
worden gereflecteerd, zich verspreidt in de ruimte. Dat wordt vooral nog versterkt door een 
ontwikkelingsmodel dat is gebaseerd op het intensief gebruik van fossiele brandstoffen, dat in het 
middelpunt staat van het energiesysteem van de wereld. Ook de toename van de praktijk van een 
ander bodemgebruik, vooral de ontbossing voor landbouwdoeleinden, heeft invloed gehad.” 

 

Hoe de menselijke activiteit zo’n invloed kan hebben op klimatologische veranderingen heeft aldus 

de paus te maken met het zogenaamde technocratisch paradigma. Dat is de manier waarop de 



mensheid sinds de industriële revolutie de wereld is gaan bekijken, namelijk vanuit de technologische 

mogelijkheden. Het is een cultuur van maakbaarheid van de wereld die in toenemende mate ook nog 

wordt geleid door eigenbelang en steeds minder door de zorg voor het algemeen welzijn. Daarachter 

staat een mensvisie, namelijk het antropocentrisme, waarin het belang voor het menselijk welzijn 

centraal staat en niet de zorg voor de hele schepping. Deze zorg is meer dan alleen de natuur zijn 

eigen wetmatige gang laten gaan, wat ook biocentrisme wordt genoemd. Daarover zegt Laudato sí in 

118: 

“Deze situatie brengt ons tot een permanente schizofrenie, die varieert van een verheerlijking van de 
technocratie, die andere wezens geen eigen waarde toekent, tot een reactie van het ontzeggen van 
iedere bijzondere waarde aan de mens. Maar men kan de mensheid niet buiten beschouwing laten. Er 
zal geen nieuwe relatie met de natuur zijn zonder een nieuwe mens. Er is geen ecologie zonder een 
adequate antropologie. Wanneer de mens alleen maar wordt beschouwd als een wezen onder de 
anderen, die voortkomt uit spel van het toeval of een determinisme binnen de natuur, “dreigt in het 
geweten van de mensen het verantwoordelijkheidsbewustzijn te verminderen”.(..) Een scheef 
gegroeid antropocentrisme moet niet noodzakelijkerwijs een “biocentrisme” laten voorgaan, omdat 
dat zou inhouden een nieuw gebrek aan evenwicht in te voeren, dat niet alleen de problemen 
niet oplost, maar andere toevoegt. Men kan van de mens geen engagement met betrekking tot de 
wereld vragen, als men niet tegelijkertijd zijn bijzondere vermogens van kennis, wil, vrijheid en 
verantwoordelijkheid erkent en op hun juiste waarde schat.” 

  

Om recht te doen aan de eigen waarde van al het geschapene en daar verantwoordelijkheid in te 

dragen is een ecologische bekering nodig, dat wil zeggen een verandering van de cultuur van de 

technocratie naar een ecologische cultuur. Daarin volgt de mens de eigenheid van het milieu en 

probeert die te verbeteren.  Te leren valt van de zogenaamde culturele ecologieën, dat wil zeggen 

van culturen die vanouds zijn afgestemd op de specifieke vereisten van het milieu en daar 

deskundigheid in hebben opgebouwd. Als voorbeeld noemt paus Franciscus de bewoners van het 

Amazoneregenwoud en vult pastor Flohr het voorbeeld aan van de omgang van Nederlanders met de 

waterhuishouding in een deltagebied. Zo houdt cultuur rekening met de natuur zonder deze voor 

eigen doeleinden te instrumentaliseren. Dat dat niet mondiaal kan worden geregeld maar regionaal 

is een kwestie van subsidiariteit, ook een van de beginselen van de Sociale leer. 

Bij de bestrijding van ongewenste klimaatverandering kan het dus voornamelijk gaan om de effecten 

van de menselijke technocratische en vaak egoïstische inzet. Daarbij zou het aldus pastor Flohr goed 

zijn dat deze bestrijding niet alleen technocratisch wordt geleverd ook al moet er met het oog op de 

snelle opwarming van de aarde voortvarend worden gehandeld, maar dat er ook rekening wordt 

gehouden met het eigen tempo waarmee de natuur zich kan herstellen. De tijdsfactor, namelijk het 

rekening houden met het ontwikkelingstempo van de natuur, is dan ook een belangrijke factor bij de 

ecologische bekering naar een ecologische cultuur. Als gelovigen kunnen we naast het geduld dat 

wordt vereist ook vertrouwen op de kracht van Gods voorzienigheid, die immers de bedenker van de 

wetmatigheid in de schepping is. 

Tenslotte merkt pastor Flohr op dat ook de paus uitdrukkelijk heeft deelgenomen aan deze digitale 

top en daarmee heeft kunnen benadrukken dat alleen in internationale dialoog en samenwerking 

verantwoord kan worden gezorgd voor het huis dat we gemeenschappelijk bewonen. 

 

 Vragen tot verdieping of ter onderlinge uitwisseling: 



- Hoe zouden we het besef dat elk schepsel en elk ecologisch systeem zijn eigen waarde heeft 

en respect verdient kunnen bevorderen in het leven van elke dag? 

- Welke mogelijkheden zijn er om tot een gezamenlijk draagvlak te komen voor een 

ecologische bekering in de omgang met de natuur en het milieu, in de buurt, de eigen 

woonplaats, de eigen regio, het eigen land en in Europa? 

- Wat voegt in dit verband een jaarlijkse activiteit als de scheppingswandeling toe aan deze 

cultuuromslag? 

 

 

       

 

 

 

 

 


