
Hur ska vi vårda
skapelsen?



Vad är KriNa?
Kristna för naturvård, KriNa, är en svensk ideell förening som är ansluten till 
den kristna naturvårdsrörelsen A Rocha. Grupper finns i Malmö och Knislinge, 
och medlemmar finns runt om i Sverige. Vi har ett naturpedagogiskt projekt,  
Hyllie Park Trädgård, i Malmö.

Vår vision och målsättning
• Vi vill utforska fauna och flora där 

vi bor, vid våra församlingar och 
vid nyckelbiotoper för biologisk 
mångfald i vår närhet.

• Vi vill, tillsammans i en gemen-
skap och med andra aktörer, vår-
da platser och utsatta arter genom 
konkreta åtgärder, på ett sätt som 
är vetenskapligt underbyggt och 
teologiskt motiverat.

• Vi vill öka medvetenheten om ska-
pelsens skönhet och vårt ansvar att 

vårda och förvalta den, särskilt i 
våra församlingar.

• Vi vill uppmuntra till en livsstil 
som främjar hållbarhet.

• Vi vill bidra till opinionsbildning 
när det gäller klimat-, miljö- och 
rättvisefrågor.

• Vi vill lära av och stödja andra pro-
jekt inom A Rochas nätverk.



Vad är A Rocha?
A Rocha är en internationell naturvårdsrörelse som 1983 grundades av Peter och 
Miranda Harris från England. På Portugals sydkust fanns ett viktigt våtmarks-
område som de ville rädda från exploatering och startade därför ett fältstudiecen-
ter. Många volontärer, forskare och besökare som kom dit återvände hem med en 
vision om att skydda viktiga naturvärden. Idag finns A Rocha i över 20 länder.  
A Rocha betyder ”klippan” på portugisiska.

Kristen
A Rocha bygger på kristen grund. Frå-
gan om tro är viktig för arbetet med 
miljö och hållbarhet, eftersom det i 
grund och botten är ett andligt pro-
blem. Det handlar om vad som driver 
oss, varför vi lever och vad vi bryr oss 
om. Forskning, teknologi och politik 
räcker inte för att lösa problemen med 
miljö och klimat.
 Evangeliet konfronterar män-
niskans girighet och övertygelsen om 
att Jesus Kristus är Herre över skapel-
sen ger både riktning och hopp. Mil-
jöarbetet är ett gensvar på Guds kärlek 
till hela skapelsen.

Naturvård
A Rocha vill genomföra konkreta åtgär-
der för att främja biologisk mångfald, 
gärna biotoper som är betydelsefulla 
för hotade arter. Projekten återspeglar 
en stor bredd av kulturer, gemenskaper, 
ekosystem och förhållningssätt. Varje 
projekt ska förberedas med forskning 
och motiveras utifrån teologisk reflek-

tion. Med utgångspunkt från det kon-
kreta exemplet bedriver vi sedan folk-
bildning och opinionsbildning

Gemenskap
A Rocha växte fram i den kommu-
nitet som levde på fältstudiecentret 
i södra Portugal. En gemenskap är 
fortfarande en förutsättning för ett  
A Rocha-projekt. Det kan vara en för-
ening, en bygemenskap eller en försam-
lingsgemenskap. Projekt genomför vi 
alltid tillsammans. Gemenskap ger in-
dividen sammanhang och mening. Ge-
menskap skapar också förutsättningar 
för långsiktighet i projekten.

Samarbete 
A Rocha samarbetar i partnerskap 
med andra organisationer och indi-
vider som har samma mål. Vi är ock-
så en interkulturell organisation. Vi 
lär av insikter och färdigheter från 
människor från olika kulturer, både 
lokalt och i hela världen.



Mer information
För mer info om föreningen och om 
medlemskap, besök vår hemsida  
www.krina.se eller kontakta oss  
via mejl på krina@arocha.org.

Du kan också skriva till:
KriNa
c/o Magnus Köpman
Kroppkärrsvägen 100
654 61 Karlstad

Internationell
A Rocha har inte ett stort centrum, 
utan varje land utvecklar sitt eget ar-
bete. Därför skiljer sig inriktning och 
projektmycket från land till land. Idag 
finns det 20 nationella A Rocha. Läs 
mer om A Rochas olika nationella 
grenar på www.arocha.org.


