GRETA THUNBERG

Het kind van de rekening
komt in opstand
De 15-jarige Zweedse Greta Thunberg veegde afgelopen
weekend op de klimaattop de politieke leiders de mantel uit:
‘Jullie volwassenen verpesten mijn toekomst.’
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‘Skolstrejk för Klimatet’ staat op het grote bord naast Greta
Thunberg. Elke vrijdag zit zij buiten op haar matje aan het parlement in
Stockholm, terwijl haar medeleerlingen gewoon naar school gaan. Greta
staakt, ze eist dat de politici de klimaatproblemen ernstig nemen en hun
beleid bijsturen. ‘Ik doe dit omdat jullie, volwassenen, mijn toekomst
verpesten’, staat op de flyers die ze uitdeelt.
Toen ze acht was, hoorde Greta voor het eerst dat de mensheid
verantwoordelijk was voor de klimaatproblemen. Ze kon het niet vatten: als
de mensen hieraan schuldig zijn, is het toch logisch dat zij ook oplossingen
zoeken.
Greta heeft een vorm van autisme en ze is gefocust, rationeel en
rechtdoorzee. Ze stortte zich op de klimaatzaak, ze bande het vlees van haar
bord, weigerde nog te vliegen en kocht alleen nog het allernoodzakelijkste.
Haar gezin – acteur Svante Thunberg en operazangeres Malena Ernman
– is gevolgd. ‘Greta heeft ons leven veranderd’, vertelde haar vader aan The
Guardian. ‘Ik had geen flauw benul van de klimaatzaak. Samen zijn we ons
erin gaan verdiepen.’ Er kwamen zonnepanelen op het dak en een
groentetuin aan het huis. Fietsen werd de norm, rijden met hun elektrische
auto de uitzondering. Greta’s moeder zette een punt achter haar
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internationale carrière omdat ze niet langer wilde vliegen. In een interview
met The New Yorker zei Greta zelf: ‘Ik zie de wereld vanuit een ander
perspectief. Ik heb een specifieke belangstelling. Dat komt vaker voor bij
mensen met autisme.’
En in een opiniestuk schrijft ze: ‘Ik begrijp niet waarom de beleidsmensen
het zo ingewikkeld maken. Ik hoor ze zeggen dat de klimaatverandering een
existentiële bedreiging is en toch doet iedereen alsof er niets aan de hand is.’
Niet volwassen genoeg

In augustus dit jaar besloot Greta actie te ondernemen. Haar land was
gegeseld door de hete zomer en ze wilde dat politici hun campagne voor de
parlementsverkiezingen van september in het teken zouden zetten van de
klimaatkoers die Zweden moest volgen. Ze besloot niet meer naar school te
gaan. ‘Wat is het nut van studeren voor je toekomst als niemand zich
voldoende inzet voor die toekomst? Waarom is het belangrijk om feiten te
leren als de politici wetenschappelijkefeiten negeren?,’ schrijft ze op haar
Facebookpagina.
Greta neemt geen genoegen met de uitspraken van lokale politici dat
Zweden op het vlak van het klimaatbeleid een voorbeeldfunctie heeft. ‘We
zijn geen rolmodel. In ons land stoot de bevolking gemiddeld 11 ton CO2 per
hoofd uit. We staan op de achtste plaats in de wereld.’
Ze is zeer goed geïnformeerd, volgt de wetenschappelijke studies en geen
enkele politicus is gewapend tegen haar rationele argumentatie. Ze wijst er
geregeld op dat de meeste klimaatplannen niet verder kijken dan 2050.
‘Maar dan heb ik, in het beste geval, nog niets eens de helft van mijn leven
achter de rug.’
Na de parlementsverkiezingen is Greta weer naar school gegaan. Dat wil
zeggen: vier op de vijf dagen, want vrijdag is haar stakingsdag, dan zit ze
voor het parlement. Ze krijgt veel steun en werd uitgenodigd uit om te
speechen op de klimaatconferentie in Katowice. Ze gaf er een vlammende
toespraak: ‘Jullie zijn niet volwassen genoeg om te vertellen hoe het
werkelijk is. Zelfs die last laden jullie op onze schouders.’
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