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Greta Thunberg este o adolescentă suedeză, la 

fel de cunoscută astăzi precum o vedetă rock. Dar 

nu a fost întotdeauna aşa. După vara lui 2018, când 

mai multe păduri au luat foc în ţara ei, Greta – până 

atunci necunoscută – devine, în doar câteva luni, 

liderul unei MIŞCĂRI GLOBALE PENTRU MEDIU, la care 

participă milioane de fete şi de băieţi.

În toamna lui 2018, a iniţiat un protest în şcoala 

în care învăţa cerând reducerea drastică a emisiilor 
de gaze cu efect de seră în atmosferă în vederea 

opririi schimbărilor climatice în curs. Adolescenţii 

nu au făcut altceva decât să repete ceea ce, de mai 

mult timp, au avertizat specialiştii (fără a fi luaţi în 

seamă). Intergovernmental Panel on Climate Change, 

grupul de cercetători căruia i-a fost decernat Premiul 
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Nobel pentru Pace în 2007, a prezis că, dacă nu se 

intervine rapid, până la sfârşitul secolului, tempera-

tura Terrei va creşte cu 3-4 grade Celsius. 

UN CONFLICT ÎNTRE GENERAŢII E ÎN CURS: în vreme ce 

adulţii nu reacţionează, Greta şi numeroşii ei colegi – 

încă foarte tineri pentru a se putea exprima prin vot 

sau pentru a lua o decizie în privinţa climei – se 

gândesc la destinul copiilor şi nepoţilor lor, care vor 

trăi în această lume în anul 2100. 

Vor să salveze lumea, vor un viitor pentru ei înşişi 

şi pentru planetă, dar ştiu bine că au nevoie de 

ajutorul adulţilor ca să facă acest lucru şi decid să-i 

trezească.

Viviana Mazza, aprilie 2019
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— Care e Greta, care e, mami? întreabă o fetiţă 

care aşteaptă de trei ore în soare, într-o dimineaţă 

caldă de aprilie.

— Cea mică, din centru.

Mii de adolescenţi şi părinţi aşteaptă în picioare, 

în Piazza del Popolo, din Roma. Unii s-au adă pos tit 

sub umbrele de razele soarelui. Alții, sub un enorm 

glob gonflabil. Cineva îşi răco reşte braţele şi fruntea 

cu apă din fântână. SUNT POPORUL GRETEI, TOŢI AU DESCO-
PERIT GRIJA FAŢĂ DE MEDIU DATORITĂ EI. 

Tineri activişti veniţi din toate regiunile Italiei –  

din Sicilia până în Friuli — urcă, unul după altul, pe 

scenă să vorbească.

Microfoanele şi amplificatoarele de sunet sunt 

alimentate cu ajutorul a 128 de biciclete: PEDALÂND, 
SE PRODUCE ENERGIE. În cele din urmă, în faţa mul  ţimii 

în delir, îşi face apariţia Greta, o mititică cu părul 

strâns în două cozi împletite. Ţine sub braţ vechea 

ei pancartă pe care a scris, încă de atunci, cu litere 

mari: SKOLSTREJK FÖR CLIMATEI, „Grevă şcolară 

pentru climă“. 
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— Ciao, Roma! Spre deosebire de ceilalţi, nu strigă. 

Vorbeşte liniştit, are o voce suavă, dar hotă râtă: 

Suntem la aproximativ 11 ani de momentul în care 

criza climatică va deveni ireversibilă. Atunci, eu voi 

avea 26 de ani. Sora mea, Beata, 23. Mulţi dintre noi 

vom avea în jur de 20 de ani. O vârstă frumoasă, se 

spune. Când ai toată viaţa înainte. Dar nu sunt sigură 

că va fi atât de frumos şi pentru noi, pentru că viitorul 

nostru a fost vândut, astfel încât o mână de oameni 

să câştige sume inima ginabile de bani. Ei l-au furat. 
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Cu feţişoara ei dolofană, Greta pare mai mică de 

16 ani, însă, totodată, mult mai mare, pentru că este 

aproape tot timpul foarte serioasă. Când vorbeşte, 

se încruntă uşor. O privire serioasă îi înso  ţeşte vorbele 

puţine şi directe: o privire care-i acuză pe adulţi.
A venit cu trenul până în staţia Tiburtina, nu a luat 

avionul – polua prea mult. S-a întâlnit cu Papa 
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Francisc, pe care îl stimează enorm, deoa rece îl 

consideră unicul lider mondial care vorbeşte cu 

seriozitate despre schimbările climatice. Suveranul 

Pontif a încurajat-o: 

— Dumnezeu să te binecuvânteze! Nu te opri, 

continuă! 

Apoi, în Senat, le-a bătut obrazul politicienilor: 

— M-au felicitat atâţia oameni importanţi, dar 

habar nu am pentru ce anume. MILIOANE DE ELEVI AU 
FĂCUT PROTESTE PENTRU CLIMĂ, ŞI NU S-A SCHIMBAT NIMIC. 
EMISIILE SUNT ACELEAŞI. Noi am ieşit în piaţă nu pentru 

a face selfie-uri, ci pentru că vrem ca voi să reacţionaţi. 

Pentru că vrem să ne recuperăm visurile şi speranţele.

Politicienii i-au ascultat criticile, surâzând. Acum, 

în această dimineaţă caldă de aprilie, atât de 

neobiş   nuită pentru ea, care e suedeză, Greta îşi ia 

rămas-bun fluturând mâna şi averti zează: 

— Sincer, nu cred să aveţi în vedere nicio schim-

bare. De aceea, trebuie să ne pregătim. Lupta 

noastră nu e o chestiune de săptămâni sau de luni, 

ci de ani!
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Totul a început pe 20 AUGUST 2018. Mai erau câteva 

săptămâni până la alegerile parlamentare suedeze din 

9 septembrie, când, pentru prima dată, Greta s-a dus 

cu bicicleta până la impună torul palat roşu care 

adăposteşte parlamentul din Stockholm. Şi-a întins 

salteaua de camping pe ciment şi s-a aşezat, singură, 

rezemându-şi spatele de perete, cu pancarta lângă 

ea, CERÂND SĂ SE IA ATITUDINE ÎMPOTRIVA SCHIMBĂRILOR 
CLIMATICE . Pentru ţările bogate ca Suedia, aceasta 

înseamnă reducerea emisiilor cu cel puţin 15 pro-

cente pe an, dacă vor să menţină creşterea tempe-

raturii sub 2°C, cum prevede Acordul de la Paris. 

Toţi reproşează Statelor Unite că nu se implică, dar 

aproape niciuna din ţările puternice nu-şi res pectă 

angajamentele. 




