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GRETAI THUNBERG -
penkiolika ir ji turi idėją: reikia pakeisti 
situaciją, kad apsaugotume aplinką. Per 
keletą mėnesių ji sugebėjo atkreipti mi-
lijonų žmonių – nuo eilinių gyventojų 
iki pasaulio galingųjų – dėmesį į mūsų 
planetos sveikatos būklę. 

Savo drąsa ir ryžtu Greta įrodė, kad 
kiekvienas iš mūsų tikrai galime ką nors 
konkretaus padaryti net ir didžiausių 
problemų akivaizdoje. Arba kaip sakė ji 
pati: niekada nesame per maži, kad ką 
nors pakeistume.
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1

S
tokholme dar tik aušo rugpjūčio rytas, 
kai Greta Thunberg nusprendė, kad 
nebegalima toliau nekreipti dėmesio į 

planetos būklę: klimatiniai pokyčiai kėlė vis 
daugiau nerimo, tačiau problemos niekas 
rimtai nesprendė. Viso pasaulio parlamentuo-
se šimtai politikų rimtais veidais be perstojo 
diskutavo kuo įvairiausiomis temomis, tačiau 
niekada taip ir nepasirūpino Žemės sveikata.

Atėjo metas jiems priminti, kad reikia 
skubiai imtis veiksmų ir apsaugoti aplinką – 
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o kartu ir naujosios kartos ateitį – kol dar yra 
laiko. Visa kita gali palaukti. 

Tądien Greta susipynė savo ilgus plaukus 
į dvi kasas, apsirengė mėlyną džemperį, lan-
guotus marškinius ir išėjo iš namų, kuriuose 
gyveno jos tėvai, po pažastimi pasikišusi me-
dinį transparantą. Ant jo ranka užrašė skols-
trejk för klimatet  – „mokyklinis streikas už 
klimatą“.

Buvo pasiruošusi ir skrajučių, kuriose iš-
dėstė keletą labai svarbių faktų apie klimato 
kaitą – šiuos duomenis, jos manymu, turėjo 
žinoti kiekvienas. Gretai buvo penkiolika ir, 
kaip visi jos bendraamžiai švedai, tądien ji 
privalėjo eiti į mokyklą.

Švedijoje rugpjūtį baigiasi atostogos ir 
prasideda mokslo metai. Tačiau ji sėdo ant 
dviračio ir numynė iki Parlamento, esančio 
viename iš centrinių miesto kvartalų. Šve-
dijos parlamentas įsikūręs gražiame, griežtų 
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linijų, didingame ir impozantiškame pastate, 
stovinčiame vienoje iš miesto centro salelių 
sudėtingu pavadinimu: Helgeandsholme n.

Dėl salos nereikėtų stebėtis, nes Stokhol-
mas pastatytas ant tūkstančių salų – vienos 
jų yra miniatiūrinės, kitos – tokios didelės, 
kad norėdamas jas pereiti, galvotum, jog esi 
žemyne. 

Riksdag, kaip jį vadina švedai, yra vieta, 
kur posėdžiauja žmonių išrinkti parlamen-
tarai. Jie aptaria šalies problemas ir leidžia 
įstatymus, padedančius jas spręsti. Parla-
mentarai buvo kaip tik tie žmonės, kurie ti-
krai galėjo ką nors pakeisti. Jeigu jie patys 
nepastebėjo, kaip neatidėliotinai svarbu su-
stabdyti pasaulinį atšilimą, tuo ketino pasi-
rūpinti Greta. 

Žinoma, kiekvienas iš mūsų savo kasdie-
niniame gyvenime gali įsipareigoti mažinti 
užterštumą ir tausoti išteklius, stengdamasis 
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palikti kuo mažesnį pėdsaką planetos svei-
katai. 

Deja, šito negana. Geros pavienių žmonių 
valios neužtenka. Tokio sudėtingo klausimo 
akivaizdoje būtinai reikėjo pakeisti taisykles 
ir sugalvoti naujus, aplinką saugančius, įsta-
tymus. 

To negalėjo padaryti niekas kitas, tik tie 
vyrai ir moterys, kurie sėdi Paralmente. Štai 
kodėl Greta tą rytą kaip tik ten ir pasuko. Tą 
dieną – 2018 metų rugpjūčio – 20-ąją Greta 
pradėjo mokyklinį streiką. 

Savo motyvus ji išdėstė šitaip: „Vaikai 
daro ne tai, kas jiems sakoma, o seka geru 
pavyzdžiu“. Kadangi suaugusiems, panašu, 
visiškai nerūpi ateitis, ji buvo pasirengusi 
protestuoti. Ji  streikavo, ką dažnai daro ir 
suaugę, protestuodami dėl savų priežasčių: 
užuot ėję į darbą, susitaria susitikti aikštėje 
arba gatvėse, nešini plakatais ir užrašais.
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Tačau Greta buvo viena ir protestavo 
dėl visų gerovės. Praeiviai smalsiai nužvelg-
davo mergaitę su plakatu, tikriausiai klaus-
dami savęs, kas ji ir ką čia veikia. Prasėdėjo 
tiek laiko, kiek paprastai praleisdavo kla-
sėje, nuo 8.30  val. ryte iki 3 val. popiet. 
Pirmą dieną visą tą laiką praleido visiškai 
viena ir atrodė, kad nei vienas parlamen-
taras neatkreipė į ją dėmesio. Tačiau Greta 
nepasidavė. Kitą rytą ji vėl atsikėlė anks-
ti, apsirengė, šoko ant dviračio ir sugrįžo 
prie parlamento, nepamiršdama ir plakato. 
Streikas tęsėsi.

Antrąją protesto dieną nutiko kažkas 
neįtikėtino: kai kurie praeiviai, užuot vien 
smalsiai nužvelgę ir nudrožę sau toliau, nu-
sprendė pasilikti kartu. Greta nebebuvo vie-
na, aplink ją spietėsi kiti jos bendraamžiai. 

Trečią dieną ant žemės sėdėjo jau vi-
sai nemaža žmonių grupė. Daugiausiai 
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jaunimas, bet kartu ir viena motina su savo 
mažyliu vežimėlyje, viena pražilusi ponia, 
studentas, atsinešęs su savimi knygą skai-
tymui. Protestuotojai kalbėjosi tarpusavyje, 

MOKYKL IN I S
STRE IKAS 
UŽ KL IMATĄ
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besibaigiančios švediškos vasaros oras dar 
buvo saulėtas. 

Šeštą streiko dieną Greta pradėjo ragin-
ti visus apie protestą kalbėti ir socialiniuose 
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tinkluose – dalintis informacija ir nuotrau-
komis. Net ir tie, kurie negalėjo fiziškai 
prisijungti prie streikuojančiųjų, galėjo ten 
išreikšti savo paramą žinute, pamėgdami ar 
pasidalindami informacija. 

Žinia apie tai, kas vyksta, pasklido pla-
čiai. Be abejo, ir ji pati daug prie to prisidė-
jo: kasdien fotografavo skolstrejk, mokyklinį 
streiką, pildydama dienoraštį Instagrame. 
Draugai, bendraklasiai ir pažįstami pradėjo 
jos klausinėti: kelintą valandą galime tave 
ten rasti, ar galim ir mes prisijungti?

Greta mielai priimdavo kiekvieną. Vis 
daugiau žmonių sėdėjo šalia jos prieš par-
lamento pastatą streikuodami, nusprendę 
vėliau atvykti į darbą ar į mokyklą, atsisa-
kyti pusryčių bare ar apsipirkimo. Diena iš 
dienos augo grupė piliečių, pasiryžusių sek-
ti jos pavyzdžiu ir įsiklausyti į jos žodžius, 
įsitikinusių, kad ji – visiškai teisi. Reikėjo 
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kuo greičiau ir nedelsiant ko nors imtis, 
kad išsaugotume planetą. 

Parlamentarai praeidavo pro Gretą pa-
keliui į savo biurus Riksdage. Beveik visi 
ignoravo ją, tačiau kai kurie sustodavo ir 
pagirdavo, sakydavo, kad daro puikų darbą. 

Mieste pasklido kalbos apie Gretą, pen-
kiolikmetę su kasomis. Pradėjo užsukti pir-
mieji žurnalistai, smalsuoliai, žmonės, kurie 
norėjo išreikšti savo solidarumą. Atėjo ma-
mos su savo vaikais, seneliai ir būriai vaikų. 
Kai kurie žmonės atnešdavo Gretai ko nors 
pavalgyti ir atsigerti.

Po devynių dienų protestas tęsėsi to-
liau, tačiau streikuotojai buvo priversti pa-
sitraukti į Mynttorget, gražią aikštę Gamla 
Stan saloje, miesto senamiestyje. Aikštė 
buvo netoli parlamento, tad puikiausiai 
tiko. Greta norėjo protestuoti, o ne pažeis-
ti įstatymą. 
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Tuo tarpu pasaulis pradėjo vis labiau do-
mėtis, kas vyksta Stokholme. Vienas svarbus 
anglų žurnalas sumanė papasakoti Gretos 
istoriją. Istorinis „The Guardian“ numeris, 
pasirodęs internete, publikavo straipsnį apie 
skolstrejk för klimatet. Pavadinimas skelbė: 
„The Swedish 15-year-old who’s cutting 
class to fight the climate crisis“ („15-metė 
švedė praleidžia pamokas, kovodama prieš 
klimato kaitą“). Daugybė žmonių spaudo-
je perskaitė apie streiką dėl klimato ir nu-
sprendė, jog idėja  – išties gera. Didelių ir 
mažų Švedijos miestų gyventojai, nuo vieno 
šalies pakraščio iki kito, išgirdo Gretos krei-
pimąsi ir surengė tokią pačią manifestaciją 
pas save. 

Linköpinge, pietinėje šalies dalyje, grupė 
žmonių susibūrė miesto centre, prie fontano, 
nešini tokiu pačiu plakatu kaip Gretos. Iš Ro-
mos pasiekė fotografija su dviračiu; į pedalus 
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atremtas užrašas: „Ačiū, Greta! Ir mes – su ta-
vim“. Nuo pat to rugpjūčio ryto, kai pirmą 
kartą išėjusi iš namų pasuko parlamento link, 
savo galvoje Greta turėjo aiškų tikslą: strei-
kuoti iki rugsėjo 7 d. Tą dieną turėjo vykti 
rinkimai – Švedijos piliečiai turėjo rinkti par-
lamentarus, tuos vyrus ir moteris, kurie vėliau 
posėdžiauja Parlamente. Kadangi iniciatyvą 
palaikė daugybė žmonių, atrodė visai protin-
ga mintis stengtis, kad kuo daugiau žmonių 
sužinotų apie streiką už klimatą. Buvo išda-
lintos skrajutės, kviečiančios sudalyvauti pa-
skutinėje manifestacijos dienoje. Kvietimas 
skambėjo taip:
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Streikas uz klimata!  

Kur? Mynttorgete! 

Kada?  

Penktadieni, rugsejo 7 d.! 

Nuo 8:00 iki 15:00 h.  

Atsinesk  

ka nors valgyti, gerti  

ir ant ko atsisesti.
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Rugsėjo 6-ąją vasara jau buvo pasibaigu-
si, pilkas dangus žadėjo lietų. Greta užsime-
tė savo geltoną lietpaltį ir parašė pasauliui, 
kad šaukiasi pagalbos. Ji prašė labai pagrįs-
to dalyko: ateities planetai Žemei. Rytojaus 
dieną, rugsėjo 7-ąją, į jos kvietimą atsiliepė 
dešimtys žmonių. Problema pagaliau susi-
domėjo žurnalistai, politikai ir paprasti šve-
dų piliečiai (ir ne tik jie).

Susibūrusiems Greta tarp kitų daly-
kų priminė, kad būtina apriboti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, sie-
kiant, kad dėl klimato atšilimo 
gyvybė žemėje neišnyktų. 
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Kodėl politikai, kandidatuojantys rinki-
muose, šios probelmos sprendimui neskyrė 
didžiausio dėmesio? Kodėl priešrinkiminės 
savaitės metu nebuvo diskutuojama apie 
aplinkos apsaugą? Savo Instagramo pasky-
roje Greta išplatino grafiką, kuriame nu-
rodoma, kiek reikėtų sumažinti pavojingų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmeti-
mą, kad klimto atšilimas nevirstų negrįžta-
mu procesu. Ko imtis ketina politikai? 

Dėka skolstrejk för klimatet Gretos klau-
simai pasiekė švedų parlamentarų ausis. 
Dabar tereikėjo laukti atsakymų. 

Tačiau Stokholmo streikas buvo tik pra-
džia…
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2

N
e visada Greta buvo tokia didvyriškai 
drąsi, visame pasaulyje garsi savo atka-
klumu. Priešingai, prieš imdamasi savo 

neįtikėtino nuotykio prie švedų parlamento, 
buvo drovi, tyli ir kukli mergaitė. Viena iš tų 
mokinukių, kurios pamokose dalyvauja tyliai, 
sėdi ten, kur jos niekas nepastebi  – galinia-
me klasės suole. Jos gyvenime nebuvo nutikę 
nieko ypatingo, nieko, kas verstų galvoti, jog 
vieną dieną ji galėtų įtikinti šimtus tūkstančių 
vaikų pasekti jos pavyzdžiu. 
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Aplinkosauga ją domino visada. Pirmą 
kartą išgirdo apie tai kalbant būdama dar vi-
sai maža. Sulaukusi aštuonerių sužinojo, kad 
klimatas nenumaldomai keičiasi. 

Mokykloje mokytojai dažnai primindavo, 
kaip svarbu išjungti šviesą kaskart išeinant 
iš patalpos ir taip taupyti elektrą, nešvaistyti 
vandens ir maisto. Visos šios rekomendacijos 
žadino Gretos smalsumą, – ji uždavė paprastą 
klausimą: „Kodėl?“ 

Tuomet jai buvo paaiškinta, kad žmogus 
savo elgesiu gali sukelti klimato kaitą. 

Gretos ausims visas šis reikalas nuskambė-
jo labai rimtai: jei tikrai tokia dalykų padėtis, 
visi turėtume labai susirūpinti. Aišku, kad ne-
reikėjo jokio diplomo, kad suprastum situaci-
jos svarbą – jau jai pačiai, dar mažai mergaitei, 
visa tai atrodė baisu. Tačiau, neįtikėtinas daly-
kas – nei vienas suaugęs pernelyg tuo nesirū-
pino. Tai tikrai kėlė nerimą! 
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Kaip taip gali būti, kad nei vienas jos 
pažįstamas „didelis“ žmogus nieko nedaro, 
kad problemą išspręstų, nors ji visiems po 
nosimi?

Kodėl televizijoje, spaudoje, internete 
diskutuojama apie daugybę kitų nesvarbių 
dalykų, tačiau ne apie šį? 

Kaip galėjo visi ramiai sau gyventi, kai 
virš pasaulio kybo aplinkosauginės katastro-
fos pavojus? 

Greta neturėjo atsakymų į visus šiuos 
klausimus. Ji jautėsi vis liūdnesnė ir liūdnes-
nė. Suaugusiems gal ir nerūpi, bet jai – rūpi. 

Greta išsiskyrė iš kitų savo bendraam-
žių, tačiau tai buvo ne vien susidomėjimas 
aplinkosauga. Prieš keletą metų, kai jai buvo 
vienuolika, gydytojai Gretai diagnozavo As-
pergerio sindromą. 

Pasitaiko, kad jei Aspergerio sindromą 
turintis asmuo kuo nors susidomi, tai nuolat 
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apie tai ir tegalvoja, negalėdamas išmesti daly-
ko iš galvos. Kaip tik šitai nutiko ir jai. 

Kasdien mus užlieja daugybė istorijų, in-
formacijos ir žinių; mums jos daro įspūdį, 
jaudina, kelia susirūpinimą, tačiau po kiek 
laiko – beveik visada – viską pamirštame, nes 
mus įtraukia dalykai, kuriuos turime atlikti. 
Galime išties būti labai susirūpinę užterštu-
mu, tačiau galiausiai tas mintis uždarome į 
atokią smegenų kertelę, sėdame į automobilį 
ar ant mopedo ir važiuojame aplankyti savo 
geriausio draugo, nepagalvodami apie išme-
tamas dujas ir tai, kaip užteršime orą. Gretai 
nebuvo taip lengva. Jos smegenys veikia tru-
putėlį kitaip nei mūsų. Jai pasaulis yra baltas 
arba juodas, situacija yra teisinga arba netei-
singa. Negalima galvoti, kad užterštumas yra 
baisus dalykas ir toliau ramiai sau gyventi. 

Šiek tiek anksčiau mokykloje moky-
toja klasei parodė dokumentinį filmą apie 



2727

vandenynus teršiantį plastiką. Ekrane matėsi 
išbadėjusios šiaurės meškos ir kiti sunkumus 
patiriantys gyvūnai. Ši istorija giliai palietė 
Gretą, kaip ir visus kitus bendraklasius, su-
žadindama dar didesnį susirūpinimą. Ji visą 
laiką verkė. Tačiau vos tik filmui pasibaigus 
įsijungė šviesos, jos klasiokai pradėjo galvoti 
apie kitus dalykus: prasideda pertrauka, rei-
kia nuspręsti, ką veiks tą popietę, kaip darys 
namų darbus. Tačiau Greta taip negalėjo. 
Plastiku užterštos planetos vaizdai įsirėžė į jos 
mintis ir neketino jų palikti.

Kadangi šia tema jau nemažai domėjosi, 
Greta sudalyvavo švedų dienraščio „Svenska 
Dagbladet“ paskelbtame konkurse. Surinko 
informacijos ir parengė straipsnį. Jis buvo 
išrinktas geriausiu, Greta konkursą laimėjo. 
Jos straipsnis buvo publikuotas ir ne vienas 
aktyvistas  – tai yra asmuo, aktyviai įsitrau-
kęs į aplinkos apsaugos reikalus – susisiekė su 
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jaunaja autore, norėdami susipažinti su tokia 
apsišvietusia mergaite. 

Taigi, laikraštis suteikė Gretai progą susi-
pažinti su žmonėmis, kuriems rūpėjo tas pats, 
kas ir jai. Jie galvojo, kaip atkreipti savo ben-
drapiliečių dėmesį į šią temą, daug apie tai 
diskutavo ir ieškojo sprendimų. Deja, nei vie-
na iš daugybės idėjų jų visų iki galo neįtikino, 
tad galiausiai jie nieko nesiėmė. Tačiau Greta 
neketino pasiduoti. 

Gretos protas pasižymėjo dar vienu ypatin-
gu bruožu: galėjo labai giliai susikoncentruoti 
į tai, kas žadina jos smalsumą. Aspergerio sin-
dromas suteikia neįtikėtino ryžto ir gebėjimo 
įsipareigoti. Ne vienerius metus Greta nuodu-
gniai studijavo klimato kaitą, neįtikėtinai gerai 
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įsigilindama į svarbius dokumentus – kas nėra 
būdinga jos amžiaus vaikams. 

Savo žiniomis ji prilygo ekspertui: kar-
tą su klase lankydamasi muziejuje, pastebėjo, 
kad aprašymuose buvo klaidingai nurodyti 
kai kurie duomenys apie anglies dvideginį. Šis 
netikslumas ją taip supykdė, kad Greta paliko 
grupę, atsisakė galimybės apžiūrėti muziejų ir 
nuėjusi atsisėdo prie išėjimo. 

Kuo daugiau skaitė, tuo daugiau nerimą 
keliančių detalių atrado. Klausė savęs, kokia 
ateitis jos laukia, jeigu planetos temperatūra 
nuolat kils. Ją apėmė tamsios ir baimę kelian-
čios mintys, kurias sunku pakelti nenugrimz-
tant į blogą nuotaiką. 

Gaila, bet Greta niekada nebuvo plepi, to-
dėl visą šią sumaištį laikė savyje tol, kol pradė-
jo jaustis tokia liūdna ir prislėgta, kad rytais 
nebesugebėjo iškelti kojos iš namų ir nueiti 
iki mokyklos. 
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