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Έμαθα για την κλιματική αλλαγή όταν ήμουν 8 χρονών. Έμαθα ότι ήταν κάτι που 
δημιούργησαν οι άνθρωποι. Μου είπαν να κλείνω τα φώτα για να εξοικονομώ 
ενέργεια και να ανακυκλώνω το χαρτί για να διαφυλάξω φυσικούς πόρους. 

Θυμάμαι ότι σκεφτόμουν ότι ήταν πολύ παράξενο το ότι μπορούσαμε να αλλάξουμε 
ολόκληρο το πρόσωπο της γης και το πολύτιμο λεπτό στρώμα της ατμόσφαιρας που 
την κάνει σπίτι μας. 

Γιατί αν είμαστε ικανοί να το κάνουμε αυτό, τότε γιατί δεν ακούγαμε γι αυτό 
παντού; Μόλις άνοιγες την τηλεόραση, γιατί δεν ήταν η κλιματική κρίση το πρώτο 
πράγμα που ακούγαμε; Τίτλοι ειδήσεων, ραδιοφωνικά προγράμματα, εφημερίδες, 
δεν θα άκουγες τίποτε άλλο, σαν να γινόταν ένας παγκόσμιος πόλεμος. 

Κι όμως οι αρχηγοί μας ποτέ δεν μίλησαν γι αυτό. 

Αν η καύση των υδρογονανθράκων απειλούσε την ύπαρξή μας, τότε γιατί 
συνεχίζουμε να τους καίμε; Γιατί δεν υπήρχε περιορισμός; Γιατί δεν ήταν παράνομο 
να το κάνεις; Γιατί κανείς δεν μιλούσε για την επικίνδυνη κλιματική αλλαγή όπου 
έχουμε εγκλωβιστεί; Και τι γίνεται με το γεγονός ότι 200 είδη εξαφανίζονται κάθε 
μέρα; 

Έχω σύνδρομο Asperger, έτσι για μένα τα περισσότερα θέματα είναι άσπρο-μαύρο. 
Κοιτώ τους ανθρώπους στην εξουσία και αναρωτιέμαι πώς έχουν περιπλέξει τόσο τα 
πράγματα. Ακούω ανθρώπους να λένε ότι η κλιματική αλλαγή είναι απειλή για την 
ύπαρξή μας, όμως βλέπω τους ανθρώπους να συνεχίζουν σαν να μη συμβαίνει 
τίποτα. 

Δεν μπορούμε πλέον να σώσουμε τον κόσμο ακολουθώντας τους κανόνες γιατί οι 
κανόνες πρέπει να αλλάξουν. 

Χώρες όπως η Σουηδία πρέπει να αρχίσουν να μειώνουν τις εκπομπές (αερίων) κατά 
τουλάχιστον 15% κάθε χρόνο αν σκεφτούμε τον παράγοντα της ισότητας ή της 
κλιματικής δικαιοσύνης – μια αρχή που αναφέρεται ξεκάθαρα παντού στην 
συμφωνία του Παρισίου. Και μόνο έτσι μπορούμε να μείνουμε κάτω από τους 2 
βαθμούς , που τώρα ξέρουμε ότι και πάλι θα δημιουργήσει δυστυχία σε τόσους 
πολλούς ανθρώπους και οικοσυστήματα σε όλο τον κόσμο. 

Για την Αυστραλία- δεδομένου του ακόμη μεγαλύτερου οικολογικού αποτυπώματος 
της- αυτό το ποσοστό μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερο. Ώρα ο Γενικός 
Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ισχυρίζεται ότι πρέπει να στοχεύουμε στους 1,5 
βαθμούς. Αλλαγή σε μια κλίμακα που δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε. 

Αν ζήσω μέχρι τα 100, θα είναι 2103. Οι ενήλικοι δεν σκέφτονται πέρα από το 2050. 
Αλλά και μέχρι τότε, στην καλύτερη περίπτωση, δεν θα έχω ζήσει τη μισή ζωή μου. 
Ότι κάνουμε ή δεν κάνουμε τώρα θα επηρεάσει ολόκληρη τη ζωή μου και τη ζωή των 
φίλων μου, των παιδιών μου και των εγγονιών τους. 

Όταν άρχισε το σχολείο τον Αύγουστο φέτος, αποφάσισα ότι «φτάνει πια». Η 
Σουηδία έζησε το θερμότερο καλοκαίρι από ποτέ. Οι εκλογές έρχονταν. Κανείς δεν 
μιλούσε για την κλιματική αλλαγή σαν μια συνέπεια του τρόπου ζωής μας.  



 

Έτσι αποφάσισα να φύγω από το σχολείο και να κάτσω έξω από το Σουηδικό 
Κοινοβούλιο να ζητήσω από τους πολιτικούς μας να αντιμετωπίσουν τη κλιματική 
αλλαγή όπως είναι: το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε ποτέ αντιμετωπίσει. 

Γιατί αν η κλιματική αλλαγή πρέπει να σταματήσει, τότε εμείς πρέπει να τη 
σταματήσουμε. Είναι άσπρο-μαύρο. Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες όταν πρόκειται για 
την επιβίωση. Είτε συνεχίζουμε σαν πολιτισμός είτε όχι. Με κάποιο τρόπο, πρέπει να 
αλλάξουμε. Χώρες σαν την χώρα μου και την Αυστραλία πρέπει να αρχίσουν να 
μειώνουν δραστικά τις εκπομπές (αερίων) αν πιστεύουμε στην ισότητα και την 
περιβαλλοντική δικαιοσύνη.  

Όμως αντί να μιλάμε γι αυτό, οι πολιτικοί μας συνεχίζουν να μιλούν για οικονομική 
ανάπτυξη, τιμές ενέργειας και χρηματιστηριακές αξίες. Τι αξία υπάρχει σε ένα 
μέλλον όπου εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων υποφέρουν; 

Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Uppsala, χώρες όπως η Σουηδία και η Αυστραλία 
πρέπει να φτάσουν σε μηδενικές εκπομπές (αερίων) μέσα σε 6 με 12 χρόνια ώστε οι 
άνθρωποι των φτωχότερων χωρών να έχουν ένα αξιοπρεπές μέλλον και να 
αποκτήσουν υποδομές που εμείς ήδη έχουμε.  Πώς μπορούμε να περιμένουμε χώρες 
όπως η Ινδία ή η Νιγηρία να νοιάζονται για την κλιματική κρίση αν εμείς που ήδη 
έχουμε τα πάντα, δεν ζούμε σύμφωνα με τις δεσμεύσεις μας; 

Η Αυστραλία είναι παγκοσμίως η μεγαλύτερη εξαγωγική χώρα σε κάρβουνο, της 
σημαντικότερης αιτίας της κλιματικής αλλαγής. Οι πολιτικοί σας θέλουν να 
βοηθήσουν να χτιστεί το μεγαλύτερο ανθρακωρυχείο στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή  
δεν υπάρχουν πολιτικές για να αλλάξει αυτό. Δεν υπάρχουν κανόνες για να μείνει ο 
άνθρακας εκεί που είναι. 

Και πρέπει να ξεκινήσει σήμερα. Σαν μαθητής, ένας τρόπος να πιέσω για επείγουσα 
αλλαγή είναι να κάνω απεργία από το σχολείο. Θα κάθομαι έξω από το Σουηδικό 
Κοινοβούλιο κάθε Παρασκευή από τώρα μέχρι η χώρα μου να ευθυγραμμιστεί με 
την συμφωνία του Παρισιού.  

Προτρέπω άλλους μαθητές να κάνουν το ίδιο: Καθίστε έξω από τα Κοινοβούλια ή τις 
τοπικές διοικήσεις σας, όπου κι αν είστε και απαιτείστε να μπουν στο δρόμο να 
διατηρήσουν τον κόσμο κάτω από 1,5 βαθμούς. 

Κάποιοι λένε ότι θα έπρεπε να είμαι στο σχολείο. Αλλά γιατί κάθε νέος να πρέπει να 
σπουδάζει για ένα μέλλον όταν κανείς δεν κάνει κάτι για να σώσει αυτό το μέλλον; 
Ποιο το νόημα να μαθαίνουμε γεγονότα/στοιχεία, όταν τα πιο σημαντικά , που 
δίνονται από τους καλύτερους επιστήμονες, τα αγνοούν οι πολιτικοί μας; 

Ο χρόνος μας τελειώνει. Αποτυχία σημαίνει καταστροφή. Οι αλλαγές που 
απαιτούνται είναι τεράστιες και πρέπει όλοι να συμβάλουμε για τις λύσεις, ιδίως 
όσοι ζούμε σε πλούσιες χώρες  σαν την Αυστραλία. 

Οι ενήλικοι έχουν αποτύχει. Κι αφού οι περισσότεροι, περιλαμβανομένων των 
δημοσιογράφων και των πολιτικών, συνεχίζουν να αγνοούν την κατάσταση, πρέπει 
να πάρουμε τη δράση στα χέρια μας, ξεκινώντας σήμερα. 



• Greta Thunberg is 15 years old and lives in Stockholm, Sweden 

This article was amended on 27 November, 2018, to clarify a point made by the 
author 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/nov/26/im-striking-from-school-for-climate-change-
too-save-the-world-australians-students-should-too 

Everything you want to know about climate change in #MyClimateQuestions 
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